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Benefiční plesy podpořily klubové projekty – Každoročně se první čtvrt-
letí nového kalendářního roku odehrává v Rotary klubech ve znamení
společenských a kulturních aktivit směrovaných na získání finančních
prostředků pro konkrétní klubové projekty. Plesová sezóna je dobrou
příležitostí i pro představení rozmanitých celoročních klubových akti-
vit. Jeden z nejúspěšnějších reprezentačních a benefičních plesů pořá-
dá pravidelně už pět let po sobě RC Ostrava International – za tu dobu
celkově získal pro podporu charitativních projektů finanční prostředky
v celkové výši 2 340 000 Kč. O svoje zkušenosti se s námi podělili čle-
nové jmenovaného klubu, kteří stáli u zrodu této užitečné tradice: Aleš
Buksa (na snímku vlevo), Eva Stýskalová a Gerhard Herudek. Repor-
táž z letošního plesu v Ostravě najdete na str. 28 a 29, ve zkrácené ang-
lické verzi na str. 19. (Foto: Petr Bednárik)

Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,

v tomto čísle našeho dvouměsíčníku najdete
opět řadu příkladů toho, jak Rotary kluby
u nás i ve světě přispívají k rozvoji občanské
společnosti. Tentokrát se příspěvky, které
jsme dostali do redakce, dotýkají zejména
benefičních akcí v plesové sezóně.

Náš časopis přináší v každém svém vydání
řadu pozitivních, dobrých zpráv, GOOD
NEWS. Bohužel čas od času nás neminou ani
zprávy špatné, bolestné, ba i tragické. Větši-
nou to jsou zprávy o přírodních katastrofách,
které postihují obyvatele různých koutů svě-
ta. Následně však po nich máme možnost při-
nést svědectví o nezměrné solidaritě a růz-
ných formách pomoci těmto obětem.

V sobotu 10. dubna však dorazila šokující
zpráva, k níž dovětek o následné pomoci při-
pojit nemůžeme. Ta zlá zpráva přišla z letiš-
tě v ruském Smolensku, kde v troskách
polského letadla zahynulo 96 osob. Byli to
většinou lidé, kteří ve svém společenském
postavení a profesích měli vliv na další roz-
voj své země, spoluutvářeli vývoj Evropské
unie a do jisté míry ovlivňovali mezinárodní
vztahy ve světě. Tak jako jejich pozůstalým
docházeli při pohřebním obřadu slzy, nám
docházejí slova. Jak vyjádřit naše pohnutí,
co vzkázat, jak projevit účast. Uctěme tedy
jejich památku jen prostým zamyšlením nad
během života.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor ROTARY GOOD NEWS
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dobré zprávy dobrým lidem

ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým
potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní,
podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty)
sdružuje na základě předem daných zásad a vzájemné rovnoprávnosti špičkové odborníky a odbor-
nice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osob-
ních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. ROTARY svými nezištnými
aktivitami a projekty (službami) pozitivně ovlivňuje komunitu, v níž působí, a napomáhá utváření
občanské společnosti v duchu svého trvalého  kréda: „Service above self“.

Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATINAL, ROTARY, ROTARY KLUB
a ROTARIÁN jsou zákonem chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI.
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překlad: Petr J. Pajas, PDG

Přípravy na světový kongres – RI Convention, který se bude konat od 20. do
23. června v Kanadě, v Montréalu, hlavním městě francouzsky mluvící pro-
vincie Québec, jsou v plném běhu. Myslím, že máme dost dobrých důvodů
k účasti na každoročním kongresu Rotary International – bude tam mimo
jiné řada zajímavých vystoupení, skvělá zábava a také šance seznámit se
s tímto úchvatným městem. Přestože jsou tato lákadla jistě působivá, pro
mne nebyla tím nejdůležitějším, kvůli čemu jsem již od roku 1984 nevynechal
ani jeden z těchto kongresů. Tím hlavním důvodem, proč se tolik těším na
tuto letošní událost, je možnost se znovu setkat se svými rotariánskými přáte-
li a potkat mnohé další.

Z mnoha pohledů jsou naše kongresy tím nejlepším v Rotary: scházejí se zde
rotariáni, aby si užili přátelství a spolupráce při diskusích o důležitých otáz-
kách naší služby. Bezpochyby nás budou inspirovat řečníci, jako Greg Mor-
tenson, autor bestselleru Tři šálky čaje, nebo Jo Luck, šéf společnosti Heifer
International, či folková zpěvačka Dolly Parton, která promluví o svých dal-
ších velkých zájmech, o gramotnosti dětí a o Knihovně představ. A na řadě
plánovaných seminářů se také hodně dozvíme o všestrannosti Rotary a Na-
dace Rotary. Mezi vším tím můžeme navazovat nové rotariánské známosti
nad šálkem kávy v Hale přátelství nebo při večeři v některé z pověstných re-
staurací Montréalu.

Už mnohokrát bylo řečeno, že nelze doopravdy docenit mezinárodní charak-
ter Rotary, dokud se nezúčastníte kongresu. Letos v červnu v Montréalu při-
vítáme rotariány z více než stovky zemí. Budeme hovořit tucty různých
jazyků, a jak vím, mnozí z nás se budou snažit komunikovat jak to nejlépe
půjde – slovy, úsměvem i smíchem, aby se nějak překonala případná kulturní
či jazyková bariéra.

Světový kongres Rotary je příležitostí oslavit dosažené úspěchy uplynulé-
ho roku a také vhodnou dobou pro plánování budoucnosti. V Rotary ne-
máme ve zvyku se ohlížet za dosaženým a říkat si „to stačí“. Ne, pro nás
jsou úspěchy odrazovým můstkem pro další činnost. A tak vás všechny po-
bízím k tomu, abyste se k nám v Montréalu přidali a využili tuto příleži-
tost k nalezení nových partnerů pro vaše projekty, k pochycení nová-
torských myšlenek a k osvěžení své náklonnosti k Rotary. Vždy� toho zbý-
vá ještě tolik udělat – jak v tomto rotariánském roce, tak v tom příštím!
The Future of Rotary Is in Your Hands – Budoucnost Rotary je ve vašich
rukou.

preklad: Ivan Belan, PDG

V určitom čase vykoná každý z približne 33 tisíc Rotary klubov určitý druh
dôležitej služby. Niektoré sú prínosom pre miestnu komunitu, iné presiahnu
hranice krajín. Hoci je každý Rotary klub súčas�ou rotariánskej štruktúry,
pracuje samostatne v rámci širokej siete, ktorá poskytuje podporu a inšpirá-
ciu pri mnohých aktivitách. Neodmyslite	nou súčas�ou tejto celosvetovej sie-

te je rotariánska svetová tlač Rotary World Magazine Press, ktorú tvorí časo-
pis The Rotarian a 31 regionálnych časopisov v 25 jazykoch.

Objednanie časopisu The Rotarian alebo niektorého z regionálnych časopi-
sov je preto povinné pre všetkých členov Rotary klubov. Publikácie prinášajú
novinky zo života Rotary klubov a dištriktov, ponúkajú inšpirácie na realizá-
ciu projektov a umožňujú rotariánom lepšie vníma� vzájomnú spolupatrič-
nos�. V každom časopise sa zároveň uverejňujú príspevky distribuované
z ústredia RI, v
aka ktorým sa vytvára priame prepojenie medzi centrálou
v Evanstone a jednotlivými rotariánmi na celom svete.

Napríklad aj článok, ktorý práve čítate, je uverejnený vo všetkých rotarián-
skych publikáciách. Môžu si ho prečíta� rotariáni vo všetkých kútoch sveta.
Obsahovo sú tieto povinne uverejňované príspevky z RI rovnaké. Prezen-
tuje sa v nich spoločné posolstvo – spoločná skúsenos�. Majú preto ve	ký
význam.

Ke
 si sadám k počítaču, aby som napísal svoj mesačný príhovor, ktorý sa
uverejní na stránkach všetkých rotariánskych časopisov, uvedomujem si, že
takúto príležitos� mám iba raz za mesiac, a aj to iba počas môjho funkčného
obdobia. Je to pre mňa príležitos� prihovori� sa priamo, vlastnými slovami,
každému z 1,2 milióna členov. Hoci ve	a cestujem, často prednášam a usilov-
ne pracujem na šírení významných posolstiev v kluboch a dištriktoch. Nič
z toho, čo môžem takým spôsobom urobi�, nemá takýto dosah ako týchto 400
slov, ktoré mám tú čes� položi� na túto stranu. Každý rotariánsky časopis šíri
tieto posolstvá v rôznych častiach sveta v originálnej podobe alebo prísluš-
ných jazykových mutáciách.

Ve	mi si vážim možnos� prihovára� sa 	u
om touto cestou a oceňujem jed-
notlivé časopisecké publikácie. Apríl je mesiacom časopisov. Je to obdobie
vhodné na premyslenie koncepcie, ako možno práve prostredníctvom časo-
pisu podpori� charitatívnu činnos� klubov, či podeli� sa o užitočné informá-
cie.

John Kenny
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

Projevy a zprávy prezidenta RI Johna Kennyho najdete na: www.rotary.org/president

BUDOUCNOST ROTARY JE VE TVÝCH RUKOU
BUDÚCNOSŤ ROTARY JE V TVOJICH RUKÁCH



Vince Aversano, šéfredaktor ústředního měsíčníku
THE ROTARIAN, mu položil několik otázek:

THE ROTARIAN: Čeho chcete ve svém roce jako
prezident RI dosáhnout?
RAY KLINGINSMITH: Stále musíme věnovat
svou pozornost konečnému vymýcení dětské obr-

ny, aby se definitivně zabránilo jejímu dalšímu ší-
ření. Jsem si jist, že to dokážeme, a stejně tak Na-
dace Melindy a Billa Gatesových věří, že to
dokázat můžeme. Jinak by nebyli do našeho spo-
lečného úsilí vložili svých 355 milionů dolarů.
Chci si být jist i tím, že Plán vize do budoucnosti
Nadace Rotary má dobrý start. Chci více zviditel-

nit programy Rotary zaměřené na mládež, zejmé-
na na výměnu mladých, která mezi rotariány
nemá dostatečnou publicitu. Chci také sledovat
naši administrativu a zjistit, zda se nedá nějak
zlepšit. Řídíme se těmi nejlepšími praktikami,
nebo jen praktikami tradičními? A chci také zlep-
šit poskytování služeb klubům tím, že ustanovíme
dobrovolné koordinátory pomáhající guverné-
rům distriktů obdobně, jako působí distriktní ko-
ordinátoři pro otázky Nadace Rotary.

TR: Jaká byla reakce na Plán vize do budoucnosti
a jak se dotkne všech členů klubů?
RK: Velmi pozitivní: Více než 250 z celkem 530
distriktů se přihlásilo jako distrikty pilotní, takže
zmocněnci Nadace z nich mohli snadno zvolit sto
těch, které začnou působit na zkoušku od červen-
ce t.r. Snadněji budeme moci uskutečňovat své
mezinárodní projekty. Rotariánům chci také
usnadnit jejich návštěvy rozvojového světa, aby
na vlastní oči viděli, jak veliké jsou jeho potřeby
způsobené chudobou. Až se vrátí, zjistí, že díky
naší Vizi do budoucnosti bude rychlejší a snazší,
jak dostat finanční prostředky tam, kam skutečně
patří. Chceme dostávat finanční prostředky do
klubů a distriktů rychleji a poskytovat jim větší
autoritu k jejich vynaložení v souladu s posláním
Nadace Rotary.

TR: Věříte v těsnější propojení klubů s ústředím
RI. Jaké změny hodláte iniciovat, aby se toho do-
sáhlo?
RK: Naše kontakty ke klubům se dějí prostřednic-
tvím guvernérů distriktů, a poskytneme-li právě

Ray Klinginsmith, zvolený pro rok 2010/11 do funkce prezidenta RI,
si do ní přináší 50 let svých zkušeností jako rotarián.

Ray Klinginsmith, který dovršuje již půlstoletí svého členství v našem společenství, se funkce prezidenta Rota-
ry International ujme od 1. července t.r. Ovšem už v roce 1961 byl vyslán Nadací Rotary jako stipendista na
vyslanecké stipendium do Kapského města v Jižní Africe. Byl prvním, kdo byl z jeho města – Unionville
v americkém státu Missouri – vyslán na studium v zahraničí. Během své cesty, dlouhé 16 tisíc mil, navštívil
v Africe celkem 35 Rotary klubů. A dva týdny po svém návratu se stal členem RC Unionville. V roce 1965
přestoupil do RC Macon, MO, kam se přestěhoval společně se svou ženou Judie, aby tam vykonával sovu
právnickou praxi. Později se přestěhoval do Kirksville, kde působil na Northeast Missouri State University,
a od roku 1974 je až dosud členem RC Kirksville. Pro Rotary International pracoval v řadě funkcí, mezi jiný-
mi jako předseda Legislativní rady RI, místopředseda kongresové komise RI v roce 2005 a její předseda v roce
2008 a také jako zmocněnec a místopředseda Nadace Rotary. V roce 1985 se stal nejmladším z ředitelů RI,
což přičítá tomu, že se do osobního kontaktu s Rotary dostal již jako stipendista.
Klinginsmith byl od roku 1973 až do odchodu do důchodu v roce 1995 hlavním poradcem a profesorem ob-
chodního práva na Northeast Missouri State University (přejmenované později na Truman State University),
kde po pět let zastával funkci správního děkana. Po svém penzionování vedl až do roku 2009 právní kancelář,
po čtyři roky působil jako volený komisař pro správní obvod Adair, po 38 let jako ředitel Macon Atlanta State
Bank a po 27 let jako předseda Sdružení pro hendikepované občany v Chariton Halley.

Text: Vince Aversano, ústřední redakce RWMP
Překlad: Dobroslav Zeman, PDG
Foto: ROTARY IMAGES/Alyce Henson
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guvernérům více pomoci, mohou zase oni pomoci
více klubům. Dříve si kluby myslely, že od nich
stále něco požadujeme. Nastal čas, aby se to změ-
nilo a aby kluby uvěřily, že právě jim pomoc po-
skytujeme.

TR: Jak jste se připravil na výkon funkce prezi-
denta RI?
RK: Pro Rotary jsem dosud vykonával jakoukoliv
práci – vždy� jsem rotariánem už téměř 50 let. Po-
chybuji, zde některý z mých předchůdců byl rota-
riánem taky tak dlouho, když se ujímal této
funkce. Ani nevím, kolik Rotary klubů jsem na-
vštívil za celý svůj život, ale je jich opravdu mno-
ho. Od rotariánů jsem se toho mnoho naučil, oce-
ňuji, co dělají a identifikuji se s nimi. Je obvyklé,
že to, co rotariáni chtějí, je správná věc. Jsem pro-
to velmi optimistický, že pomůžeme-li rotariá-
nům, aby dělali to, co sami dělat chtějí, budeme
mít vždy úspěch.

TR: Kdy jste se poprvé začal zajímat o Rotary?
RK: Když se rotariánem stal můj otec, bylo mi de-
set let – a o něco později jsem získal velvyslanecké
stipendium; to ovšem bylo v době, kdy je ještě
mohli získat děti rotariánů. Pomatuji se na první
distriktní konferenci, jíž jsem se zúčastnil ve svém
městě Unionville v Missouri. Když bylo vyhláše-
no jméno nově zvoleného guvernéra tohoto dis-
triktu, doslova běžel plný vzrušení uličkou
k podiu. Napadlo mi, že to jsou guvernéři distrik-
tů, kteří rozhodují o tom, co se děje v Rotary.
A tak jsme se rozhodl, že jeden ze způsobů, jak se
odvděčit za získání tohoto stipendia, je sloužit
jednou sám jako guvernér.
Když jsem se po roce stipendia zase vrátil domů,
prezident místního klubu Stewart Pratt, k němuž
jsem chodil jako k zubaři, mě pozval za člena klubu,
což jsem okamžitě přijal. Měl jsem v úmyslu působit
jak na úrovni klubu, tak i distriktu, což jsem také dě-
lal po 15 let. Byl jsem proto velmi překvapený, když
jsem byl v roce 1979 přizván, abych se podílel na
Mezinárodním shromáždění budoucích guvernérů
jako přednášející a vedoucí diskuse.

TR: V čem spatřujete největší sílu Rotary?
RK: Ach – právě v oněch 33 tisících klubů! Je sku-
tečně zajímavé, že můžete mít ve 200 zemích
a geografických oblastech 33 000 organizačních
jednotek, které se všechny řídí stejnými pravidly.
I když každý z klubů pracuje jinak, odlišně, všech-
ny se řídí společnými principy přátelství, služby
a pomoci a vysokým etickým standardem. Všech-
ny nás udržuje pohromadě společný duch Rotary,
který sám je pozoruhodným jevem. Bývalý prezi-
dent RI Edward C. Cadman rád říkal: „Rotary –
to je jednota bez uniformity,“ a to platí dodnes.

TR: Povězte nám, proč pro Vás bylo vyslanecké
stipendium tak důležité?
RK: Otevřelo mi svět. Předtím jsem sice po Spoje-
ných státech cestoval, ovšem nikdy jsem se nedo-
stal za jejich hranice. Byla to tedy pro mne velmi
dobrá příležitost, jinak bych se za hranice nedo-
stal, leda jako voják. Lo
 do Jižní Afriky, která
odjížděla z New Orleansu, zastavila cestou v Cu-

raçao a na Trinidadu, takže jsem poznal pro mne
dosud zcela neznámé prostředí. V Africe jsem
strávil jeden rok a cestoval jsem napříč Jihoafric-
kou republikou jako „jednočlenný GSE-team“,
bydlel jsem v rodinách při různých příležitostech,
někdy dva až třikrát, a rotariáni se o mne vždy vel-
mi dobře starali. Při návratu domů jsem se zasta-
vil v Londýně a na letišti jsem měl příležitost
spatřit indického premiéra Jawaharlala Nehru.
To všechno umí změnit život člověka.

TR: Jak se Rotary odlišuje od jiných servisních
organizací?
RK: V několika věcech: společenství Rotary bylo
prvním servisním klubem. A brzy se z něho stala
přední organizace se členy na vysoké úrovni a tuto
záviděníhodnou pozici si udržela dodnes. Je řada
jiných, kteří nás napodobují - ovšem právě toto na-
podobování je tou nejupřímnější formou lichoce-
ní. I jiné servisní kluby konají dobrou práci, ovšem
naše aktivity se liší tím, že jsou založené na přátel-
ství, na službě a pomoci, a na vysokých etických
principech, jimiž se řídí naši prvotřídní členové
z podnikatelských i z odborných kruhů. Odlišuje
nás i naše mezinárodní propojení. Setkají-li se ro-
tariáni na svých každoročních světových kongre-
sech, jsou vždy sami překvapeni svou interna-
cionalitou i duchem Rotary.

TR: Zhodno
me současný stav toho, jak se Rota-
ry projevuje na veřejnosti.
RK: Náš obraz na veřejnosti je daleko lepší, než byl
kdy dřív, ovšem pořád to nestačí. Velká část lidstva
nás pořád nezná. Mnozí mají o Rotary jen nejas-
nou představu a nechápou velikost toho, čeho vše-
ho dosáhneme. Ale mnoho věcí se nám daří,
a dostali jsme se na celosvětovou scénu i díky naše-
mu úsilí o vymýcení dětské obrny ve spolupráci
s WHO, s Americkými centry pro kontrolu a před-
cházení nemocem, s UNICEF i s Gatesovou Na-
dací. Nikdy se o nás nepsalo víc – a to mě
mimořádně těší. Přitom věřím, že můžeme doká-
zat ještě víc – a to také dokážeme. Jak jsem se už
zmínil, naše nejlepší dny jsou ještě před námi.

TR: Jedním z našich úkolů je, aby se s Rotary se-
známily mladší generace. Jak toho docílíme?
RK: To je náš hlavní úkol, protože jedna generace
se dnes liší od té předchozí daleko více, než tomu
bylo kdy dřív. Stejně jako se urychlují změny ve
světě techniky, rostou i rozdíly mezi generacemi.
Generace, do níž patří i má dcera, se o členství ve
spolcích či organizacích příliš nezajímá. Dává
přednost tomu, aby pracovala sama za sebe. Naše
generace má trochu odlišné smýšlení, máme zá-
jem na spolupráci v organizacích k podpoře růz-
ných záměrů, a jsem optimistou, že můžeme

oslovit i mladé. Zejména mě zajímají členové
Rotaract klubů, kteří se pak mohou snadněji stát
rotariány.

TR: Co Vás vedlo k tomu, že jste si za téma svého
prezidentského roku zvolil heslo: Posilováním
společenství spojujeme svět (Building Communi-
ties – Bridging Continents)?
RK: Když jsem si analyzoval předchozí témata,
zjistil jsem, že se většina z nich obrací pouze na
rotariány. Proto jsem se rozhodl pro heslo, které
by sdělilo široké veřejnosti, čím se rotariáni zabý-
vají a jak významné jsou naše aktivity.

TR: Jaké jsou Vaše cíle, týkající se členské zá-
kladny?
RK: Počet našich členů vždy rostl – průměrně o tři
procenta v posledních desetiletích – ovšem v 90.
letech se růst zastavil. Potřebujeme, aby náš růst
byl dynamický, a způsob, jak toho dosáhnout,
spočívá v tom, aby kluby byly větší, lepší a odváž-
nější. Abychom toho dosáhli, musíme kluby učit,
že mohou být lepší, i když jsou jen o málo větší.
Proto se obracím na všechny kluby, aby přijaly
svůj tříletý plán, jehož cíle se budou zabývat všemi
čtyřmi oblastmi rotariánských aktivit a aby si sou-
časně stanovily takový počet členů, kteří budou
schopni tyto cíle také realizovat.

TR: Jak mohou kluby vést členy Rotaract klubů
k tomu, aby se z nich stali rotariáni?
RK: Často je tomu tak, že s Rotaract klubem spo-
lupracuje a pomáhá mu jen jeden či dva rotariáni.
Je mým přáním, aby každý člen Rotaract klubu
měl svého poradce-rotariána a aby tito dva 3-4
krát za rok společně poobědvali. Podaří-li se
nám, aby byli členové RAC klubů více integrová-
ni do rodiny Rotary, bude daleko snadnější, aby
se pak stali členy Rotary klubu, až na to budou
připraveni. A budeme-li mít dobře fungující RAC
kluby, mohou třeba jednou za tři roky jejich starší
členové založit nový Rotary klub, který bude pra-
covat např. s nižšími náklady než klub tradiční, je-
hož schůzky jsou vždy doplněny obědem či večeří.
Mnoho členů RAC svůj klub opouští, když dosáh-
nou věku 30 let, a protože zatím nedokáží zapojit
se do RC, naši rotariánskou rodinu opouští. A je
mnoho RC, které mají mezi svými členy jen velmi
málo třicátníků. Má proto svůj smysl, aby se
z RAC klubů zakládaly nové Rotary kluby – klu-
by mladé generace.

TR: Jak by měl pomoci Strategický plán RI naše-
mu společenství?
RK: Pomůže nám k dosažení stability. Svého času
jsme téměř každý rok vyhlašovali nový program
a museli jsme vynaložit mnoho úsilí, abychom jej
uvedli v život. V několika posledních letech
k tomu nedošlo, takže máme te
 dobrou příleži-
tost k uplatnění své kreativity při našem plánová-
ní. Uvádíme-li v život právě nyní svůj Plán vize do
budoucnosti, nevím, zda je te
 vhodná doba na
to, abychom se pustili do nějakých velkých změn
v RI. Myslím, že musíme postupovat po etapách.
A prvním krokem k tomu je zajistit více pomoci
všem našim klubům! �
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Iniciatíva zameraná na spoločensky zodpovedné
podnikanie pomáha Rotary rozširova� podporu
vysoko etických štandardov a humanitných pro-
jektov. Iniciatíva OSN Global Compact bola za-
ložená v roku 2000. Jej cie	om je podnecovanie
podnikate	ských subjektov k tomu, aby sa zavia-
zali dodržiava� 10 princípov v oblasti 	udských
zdrojov, životného prostredia, boja proti korupcii
a v pracovnoprávnej oblasti. Má viac ako 7 700
signatárov z viac ako 130 krajín.

Projekty Rotary klubov a dištriktov sú často za-
merané rovnako ako snahy OSN na zníženie chu-
doby, zlepšenie zdravotnej starostlivosti, šírenie
gramotnosti a propagovanie etického správania
v podnikate	skom sektore. Vzájomné prepojenie
bude ešte evidentnejšie v roku 2010, ke
 budú
kluby a dištrikty spolupracova� s lokálnymi zastú-

peniami Global Compact v rámci iniciatívy, ktorú
vyhlásilo Rotary – Deň OSN v New York City
v novembri.

Guvernéri dištriktov dostali v januári list, ktorý
vyzýva kluby, aby nadviazali spoluprácu s tými-
to lokálnymi zastúpeniami. Účastníci Global
Compact môžu napríklad na zasadnutiach klu-
bov hovori� o záležitostiach spoločenskej zod-
povednosti firiem, alebo spolu s klubmi
organizova� školenia mladých odborníkov v ob-
lasti etiky v podnikaní.

Prečítajte si viac o iniciatíve OSN Global Com-
pact na stránke www.unglobalcompact.org.

Z materiálov ústrednej redakcie RWMP pripravil:
Ivan Belan, PDG

Jürg Kobler, dosavadní ředitel sekretariátu Rotary International pro Evropu
a Afriku se sídlem v Curychu (Europe Africa Office – EAO) ukončil na konci
ledna po 24 letech svou působnost odchodem do důchodu. Za jeho práci mu
poděkoval generální sekretář RI a Nadace Rotary Ed Futa:

„Jürg se ve funkci ředitele EAO od počátku své rotariánské kariéry v roce 1986 až
dosud výborně uplatňoval svou prací a pomocí ve prospěch všech rotariánů
v Evropě i v Africe. Jeho schopnosti se rozvíjely podle toho, jak rostl mezinárodní
význam tohoto sekretariátu: nejdříve dohlížel nad službami guvernérům a klu-
bům,později jako vedoucí útvarů „Membership Services“ a „Club and District
Administration. Od 1. prosince 2002 byl jmenován ředitelem EAO. Ve všech
funkcích projevil vysokou úroveň své odbornosti, jíž si vysloužil úctu a respekt
jak všech rotariánů, tak i pracovníků EAO. Jeho kulturní vnímavost, znalost ce-
lého regionu, analytické schopnosti a snaha o dokonalost napomáhaly rotariá-
nům uplatňovat jejich historické příležitosti k dalšímu rozvoji členské základny
jak v Evropě, tak i v Africe.

Společně s vámi všemi mu vyjadřuji svůj upřímný dík za vynikající přínos ideá-
lům Rotary a přeji mu do dalších let jen to nejlepší.“

Ed Futa současně pověřil dosavadního zástupce ředitele jménem Marco Nico-
sia funkcí výkonného ředitele EAO na dobu šesti měsíců počínaje 1. únorem
2010. Aby se na tento důležitý úkol připravil, byl po několik uplynulých let po-
věřen sledováním odpovědností při výkonu všech klíčových rolí EAO i Nadace
Rotary. Marco se již na svůj úkol těší a počítá s pomocí nejen štábu EAO, ale
i všech rotariánů tohoto celého regionu.

Z materiálů ústřední redakce RWMP zpracoval:
Dobroslav Zeman, PDG

Rada ředitelů RI přijala na svém listopadovém
zasedání revidované znění Strategického plánu
RI, který se zaměřuje na tři hlavní priority: na

podporu a posílení Rotary klubů, na zintenzivně-
ní humanitárních pomocí a služeb a na posilování
obrazu Rotary na veřejnosti, spojené s růstem
uvědomělosti členské základny.

„Revidovaný strategický plán směřuje úsilí RI na
kluby a na návrat k základnímu poslání Rotary,“
říká ředitel RI Thomas Thorfinnson. „Hlavním
úkolem RI je pomáhat klubům při rozvoji jejich
aktivit a služeb a informovat nejširší veřejnosti
o jejich výsledcích.“

Revidovaný plán nabude účinnosti od července
t.r. Při jeho revizi po třech letech, jak bylo usnese-

no Legislativní radou RI, bylo zjištěno, že rotariá-
ni spojovali růst členské základny především se
silnými kluby, a že rozhodujícím úkolem jsou
nové příležitosti pro poskytování služeb a pomocí
a propojování jejich aktivit.

Plán sjednocuje strategické řízení RI a Nadace
Rotary a zdůrazňuje propojení mezi nejtypičtější-
mi aktivitami klubů v oblasti služeb a pomocí
a mezi oblastmi, na něž klade důraz Plán vize do
budoucnosti, zpracovaný Nadací Rotary.

Janis Young, ústřední redakce RWMP
(přeložil Dobroslav Zeman, PDG)

Curych je sídlem regionálního sekretariátu RI pro Evropu a Afriku od roku 1923. (foto archiv)



Vážené rotariánky, vážení rotariáni, milí přátelé!

Ještě v nás doznívá hrůza tragédie, která postihla
naše polské přátele. Ztráta elity národa je o to bo-
lestnější, že se tak stalo na cestě do Katyně, místa
masového vyvraždění polské inteligence a komplet-
ního velitelského sboru armády sovětskou tajnou
službou NKVD na počátku druhé světové války.
Zpráva o leteckém neštěstí mne zastihla při práci na
počítači a tak jsem mohl bezprostředně zareagovat.
Již o tři hodiny později jsem vyjádřil účast rotariánů
distriktu 2240 kolegovi v guvernérské službě Tade-
uszi Pluzinskému a všem rotariánům v Polsku. Po-
dobně učinil i Juraj Píš směrem k vedení polského
Rotaractu a vím, že i mnozí další. Věřím, že jste si
všichni vzpomněli v den našeho státního smutku
v sobotu v poledne a uctili památku tragicky zesnu-
lých chvílí tiché vzpomínky nebo motlitbou.

Chtěl bych poděkovat Rotary klubu Jihlava, jme-
novitě vedoucímu organizačního výboru Liboru

Ferdovi a prezidentovi Bedřichu Bártovi za
výbornou organizaci PETS a Distriktního shro-
máždění. Hotel Mahler a jeho nádherné historic-
ké prostory byly zlatým rámem pro pracovní
jednání i slavnostní část, zaznamenali jsme ne-
všedně hojnou účast. Zvláštní dík patří organizá-
toru doprovodného programu příteli architektu
Jaroslavu Huňáčkovi, který provedl naše partner-
ky a partnery jihlavskou radnicí i podzemím měs-
ta.

Neodpustím si znovu výzvu vám všem, rotarián-
kám a rotariánům našeho distriktu, kteří patří k té
větší části členstva, která dosud nemá založenu
svou členskou kartu na novém webovém portálu
www.rotary2240.org. Prosím, napravte tento nedo-
statek jako službu ostatním přátelům. Ještě horší je
situace v klubových stránkách. I když byl manuál
přílohou mého březnového dopisu, unikl pozornos-
ti sekretářů i webmasterů většiny klubů. Prosím
o aktivitu i zde.

Rodina klubů našeho distriktu se rozrostla. Dne
26. března byl přijat do rodiny Rotary nový klub –
Rotary klub Košice Classic. Slavnostní předání
Charty RI se uskuteční v sobotu 8. května. Jste zvá-
ni, abyste v hojném počtu novým rotariánům po-
přáli zdar. Při této příležitosti připravuji obnovení
jedné staré tradice. Další nový klub je RC Humen-
né, který byl do rodiny Rotary přijat 9. dubna a svůj
Charter oslaví tři týdny po RC Košice Classic.

Chtěl bych vás znovu pozvat na konferenci našeho
distriktu, která proběhne první červnový víkend
v Třebíči a v Jaroměřicích nad Rokytnou. Bude
další příležitostí k přátelským setkáním i k práci na
posunutí distriktu vpřed. Řada klubů poslala při-
hlášky, ostatní tak jistě učiní co nejdříve. Organi-
zační výbor připravuje bohatý program. Kromě
delegátů konference přijede i celá řada hostů z tu-
zemska i ze zahraničí, svým zastupováním pověřil
prezident RI John Kenny svého osobního přítele
PDG Jamese Anthony Blacka a jeho cho� Elspeth
ze skotského distriktu 1230. Určitě si budeme rozu-
mět, Tony se dlouhodobě na různých úrovních za-
bývá službou mládeži, která je i naší vlajkovou
lodí. Věřím, že Třebíč a její okolí má co nabídnout
jemu i těm, kteří již do našeho města zavítají. Tě-
ším se na hojnou návštěvu.

Přátelé, pus�me se s vervou do poslední čtvrtiny
rotariánského roku. S úctou k pravdě, s vůlí k či-
nům!

Váš František Ryneš,
guvernér distriktu 2240

František Ryneš, PHF, Cena TJB
guvernér Distriktu 2240 pro období 2009/2010
člen RC Třebíč
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Text: Juraj Družbacký
Foto: archív klubu

Desa� rokov činnosti Rotary klubu Zvolen bolo ocenených Cenou mesta
Zvolen. Poslanci Mestského zastupite	stva vo Zvolene každoročne rozhodu-
jú o tom, ktoré osobnosti či inštitúcie si zaslúžia ocenenie „Cena mesta Zvo-
len“ v príslušnom roku. Dňa 17. 12. 2009 v Divadle J.G.Tajovského vo
Zvolene z rúk primátora mesta Miroslava Kuseina (na snímku v	avo) prevzal
toto významné ocenenie zakladajúci člen Rotary klubu Zvolen
a Charter-prezident Jozef Klement.
Prví nadšenci na pôde mesta a okresu Zvolen sa začali zaujíma� o myšlienky,
hodnoty a zásady klubov Rotary v roku 1995. Chartu Rotary International
pre Rotary klub Zvolen slávnostne odovzdal 24. 4. 1999 na Zvolenskom zám-
ku guvernér Dištriktu 1920 Rotary International, pán Thomas Watzenböck.
Od začiatku činnosti klubu sa udržuje cez nadáciu Pomoc de�om patronát
nad Domovom sociálnych služieb Symbia vo Zvolene. Na základe projektu
členov RC Zvolen získal Domov Symbia grant 2,5 mil. Sk na vybudovanie
chránených dielní. V rámci možností odvodu 2 % daní od fyzických a práv-
nických osôb venovali rotariáni 1,2 mil. Sk nemocnici na nákup CT lampy.
V spolupráci s Rotary klubom Spišská Nová Ves sa podarilo získa� darom
mammograf z USA v hodnote do 3,5mil Sk. V spolupráci s RC Banská Bys-
trica spoluorganizovali „Tmavomodré večery“, vý�ažok ktorých bol venova-
ný Únii slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Zvolenskí rotariáni pravidelne
organizujú v spolupráci s galériou Živa, SNG a mestom Zvolen výstavy začí-
najúcich i renomovaných výtvarníkov na Zvolenskom zámku. Zorganizovali
viacero aukcií obrazov a vý�ažok z nich vo výške 185 000 Sk bol použitý na II.
etapu rekonštrukcie vý�ahu pre hendikepovaných návštevníkov Zvolenského
zámku. V spolupráci s partnerským klubom v nemeckom Pforzheime zre-
konštruovali basketbalové ihrisko v areáli základnej školy. V tejto aktivite

pokračujú aj na
alej a k dnešnému dátumu zrekonštruovali takéto ihríská
takmer na každej základnej škole. V roku 2008 odovzdali do užívania mestu
Zvolen kompletné detské mobilné dopravné ihrisko. Mladí 	udia z celého
sveta prichádzajú na krátkodobé i dlhodobé pobyty, žijú v rodinách rotariá-
nov, navštevujú naše školy, spoznávajú našu krajinu. Ďalšou aktivitou je aj
cyklistický letný tábor pre mladých 	udí z celého sveta.
Skvelá spolupráca s mestom Zvolen, ale aj s celým podnikate	ským prostre-
dím dáva možnos� RC Zvolen pomáha� v duchu základného motta rotariá-
nov „Service above self“- služba bez oh	adu na seba - tým, ktorí pomoc
naozaj potrebujú a pomáha� najmä vtedy, ke
 je pomoc potrebná. Cena
mesta Zvolen je verejným po
akovaním primátora mesta a poslancov mest-
ského zastupite	stva za záslužné aktivity 	u
om, ktorí vo svojich srdciach ne-
majú bariéry. RC Zvolen sa týmto ocenením stáva jedným zo základných
pilierov pri realizácii charitatívnej činnosti, nielen v meste a okrese Zvolen,
ale aj v medzinárodnej akceptácii. �
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Rotary klub Košice Classic má 20 zakladajúcich
členov, ktorí prejavili dobrú vô	u, ochotu a nad-
šenie pri zakladaní klubu, pochopenie a chu� pre
budovanie a rozvíjanie úprimného priate	stva
medzi sebou, porozumenie pre pestovanie ideálu
služby a vzájomnej pomoci, ktorí sú stotožnení
s princípmi a s cie	mi hnutia Rotary a nemajú
problém presadzova� vo svojom osobnom i pro-
fesijnom živote morálne a etické hodnoty. Rota-
riánsky s	ub zložili do rúk guvernéra Ryneša.

Inšpirácie v histórii 11. februára
„Musím sa prizna�, že ke
 som sa zamýš	al nad
dátumom, ktorý nám padol do vienka, h	adal
som aj iné námety, ktoré by nás mohli inšpirova�.
Ako sa vraví, Historia magistra vitae! Presne
tak, pretože 11. február je ve	mi zaujímavý dá-
tum. Napríklad, už 18 rokov je Svetovým dňom
nevyliečite	ne chorých a trpiacich (vyhlásil ho
pápež Ján Pavol II v roku 1992). 11. februára
roku 641 zomrel Herakleitos, jeden z najvý-
znamnejších byzantských cisárov, reformátor
ríše, ktorý sa postaral o definitívnu porážku Per-
žanov,“ povedal vo svojom príhovore Róbert
Matejovič, dlhoročný rotarián, zakladajúci pre-
zident RC Košice a ešte stále člen RC Nitra
Harmony. „11. februára v roku 1650 zomrel

René Descartes, francúzsky filozof a hlavný
predstavite	 racionalizmu. 11. februára 1724
zomrel vo Finchley (Ve	ká Británia) maliar Ja-
kub Bogdan, prešovský rodák. Pôsobil v Londý-
ne a bol dvorným maliarom princa Viliama
Oranžského, neskôr krá	a Juraja III. 11. februá-
ra 1768 zomrel v Banskej Štiavnici banský od-
borník a kartograf Matej Zipser, ktorý zaviedol
metódu priečneho dobývania rúd, ktorá zname-
nala nielen väčšie výnosy, ale aj väčšiu bezpeč-
nos� baníkov. 11. februára 1800 sa narodil
anglický fyzik a chemik William Henry Fox Tal-
bot, priekopník fotografie, ktorý objavil fotogra-
fickú techniku negatív - pozitív. 11. februára
1847 sa v americkom meste Milan, v štáte Ohio,
narodil vynálezca a podnikate	 Thomas Alva
Edison, priekopník praktického využitia elek-
trickej energie. 11. februára 1914 v Starej Pazo-
ve (v Srbsku) zomrel evanjelický farár a publi-
cista Vladimír Hurban, syn významného sloven-
ského spisovate	a, novinára, politika a prvého
predsedu SNR Jozefa Miloslava Hurbana. Vla-
dimír Hurban založil v Starej Pazove Vzájomnú
pomocnicu a Slovenskú národnú knižnicu. A my
sa ako klub usilujeme v rámci medzinárodnej
služby rozbehnú� napríklad dlhoročný projekt –
cez výtvarné umenie z Vojvodiny pomôc� slo-

venskej škole v Starej Pazove, ktorá potrebuje
vymeni� 80-ročné lavice a stoličky, potrebuje
nové materiálne vybavenie. Táto škola, ktorá má
takmer 300 žiakov, oslavuje v tomto roku 240.
výročie svojho založenia, dobre počujete... Je to,
milí priatelia, náhoda, že na stenách v hoteli
Bankov už visia obrazy slovenských naivných
umelcov z Vojvodiny a čakajú na svojich nových
majite	ov?
11. februára 1928 sa začali Zimné olympijské hry
v St. Moritzi (Švajčiarsko), 11. februára 1929
vznikol nezávislý Vatikánsky mestský štát, 11.
februára 1945 sa skončila Jaltská konferencia,
ktorá zmenila povojnové usporiadanie sveta.
A ešte dva dátumy – presne pred 20-timi rokmi
rasistický režim v Južnej Afrike prepustil z väze-
nia Nelsona Mandelu, vodcu Afrického národné-
ho kongresu, a v Košiciach zomrel legendárny
sochár Vojtech Löffler. Je to opä� náhoda, že si
jeho tvorbu pripomenieme aj nevšedným oper-
ným koncertom našej členky a jej hostí v Múzeu
Vojtecha Löfflera, ktorý bude súčasne premiéro-
vým koncertom projektu Hudba - Mosty Európy,
nad ktorým prevzal patronát práve náš klub?“
pokračoval Róbert Matejovič.

Klub vznikal 4 roky
Čo hovorí história tohto klubu? Aj tá je zaujíma-
vá. Klub vznikal viac ako štyri roky! Jeho stanovy
boli zaregistrované ešte 1. decembra 2005, ke
 sa
zdalo, že jeho etablovanie bude záležitos�ou jed-
ného, maximálne dvoch rokov. Život a najmä
profesijná kariéra jeho potencionálnych členov
však rozhodli inak. Nový klub síce založili traja
rotariáni – dvaja z Košíc a jeden z Békešskej
Čaby, ale čoskoro z tejto trojice zostal len jeden -
Róbert Matejovič. „Moji dvaja priatelia sa pro-
fesne presunuli do Bratislavy a do Budapešti,
respektíve postupne sa stali členmi tamojších klu-
bov. V priebehu rokov 2006-2007 sa mi nedarilo
stabilizova� členskú základňu. Dvakrát som začí-
nal od nuly, dvakrát sa jeho prvá pä�ka či šestka
rozpadla, ale nie kvôli vz�ahom a neporozume-
niu, ale kvôli odchodu členov za prácou do iného
mesta alebo do iného štátu. Aj ja sám som vtedy
prežíval hektické novinárske a vydavate	ské ob-
dobie, ke
 som bol častejšie mimo Košíc a Slo-
venska a ke
 som prestúpil do RC Nitra
Harmony. Začiatkom roka 2008 som si po nových
konzultáciách začal dokonca klás� otázku, či v na-
šom dištrikte nemôže radšej vzniknú� prvý inter-
netový či onlinový Rotary klub, pretože
sympatizanti nášho klubu sa nevedeli dlho osob-

V Košiciach sa narodil v poradí tretí Rotary klub. 11. februára 2010 sa v historickom hoteli Bankov ko-
nala vo ve�mi dôstojnej atmosfére ustanovujúca schôdza RC Košice Classic za účasti Fr. Ryneša, guver-
néra dištriktu 2240, J. Polákovej, bezprostredne minulej guvernérky dištriktu 2240, Róberta Bečicu,
asistenta guvernéra pre juhozápadné Slovensko a mimoriadneho reprezentanta guvernéra pre zakla-
danie RC Košice Classic, J. Klímu, asistenta guvernéra pre východné Slovensko a rotariánov z RC Nit-
ra Harmony, ktorý je patronátnym klubom tohto 19. slovenského klubu.

Členovia klubu a čestný hostia.

Klubová torta.

Smerom navonok chce pôsobiť skromne, dôstojne a efektívne, chce oživiť a zaviesť aspoň vo
svojom prostredí aj tie hodnoty, ktoré kedysi zdobili strednú a vyššiu vrstvu, pretože ich stačí
len oprášiť a začať im opäť veriť.

Text: Goran Balagovič
Foto: archív klubu
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ne stretnú� a zača� sa pravidelne stretáva� vo
väčšom počte. Bilaterálne áno, na káve či na obe-
de, alebo na pol cesty medzi Košicami a Bratisla-
vou, či v Budapešti. Stále sme však boli štyria,
piati. K zásadnému prelomu došlo až na jar v mi-
nulom roku, ke
 sa mi podarilo získa� novú trojicu
priate	ov, ku ktorej postupne pribudli 
alší. Od-
vtedy sa pravidelne stretávame v hoteli Bankov.
Neponáh	ali sme sa s termínom ustanovujúcej
schôdze, ke
 sme cítili, že potrebujeme viac času,
pretože sme dali na prvé miesto vnútorný klubový
život, kvalitu vz�ahov, postupné budovanie kvalit-
ného tímu priate	ov a rozvoj dlhodobých aktivít
v zmysle štyroch rotariánskych otázok. Smerom
navonok chceme pôsobi� skromne, dôstojne
a efektívne, chceme oživi� a zavies� aspoň v našom
prostredí aj tie hodnoty, ktoré kedysi zdobili stred-
nú a vyššiu vrstvu, pretože ich stačí len opráši�
a zača� im opä� veri�,“ zdôraznil R. Matejovič.

Pilotné projekty
Nový košický klub plánuje zorganizova� prevzetie
Charty RI v priebehu mája 2010. Jeho členov teší
poznanie, že to bude práve v tomto roku, v kto-
rom si všetci rotariáni pripomínajú rok 1910, ke

bol prvýkrát sformulovaný základný cie	 Rotary –
rozvíja� ideál služby ako základnej iniciatívy a ná-
sledne štyroch princípov, ktoré hnutie Rotary
podporuje a pestuje.

Tým prvým je rozvoj vedomostí o tom, kde je
možné poskytnú� službu a pomoc. „V našom prí-
pade chceme pomáha� najmä autistickému cen-
tru, talentovaným de�om zo sociálne slabších
vrstiev a detskej onkológii,“ vysvetlil R. Matejo-
vič. Druhým princípom je dodržiava� vysoké etic-
ké zásady v podnikaní a vo všetkých profesiách,
rešpektova� význam všetkých užitočných zamest-
naní a vyzdvihova� profesiu každého rotariána
ako vhodnej príležitosti na poskytovanie služby
a pomoci celej spoločnosti. Tretím princípom je
rozvíja� ideál služby a pomoci v osobnom živote,
v povolaní a v zapojení každého člena klubu do
života obce. A tým štvrtým je dobrá vô	a, ktorá
smeruje k medzinárodnému porozumeniu a mie-
ru prostredníctvom všetkých, ktorých spája ideál
ochoty k vzájomnej pomoci a službe. „Vážený
pán guvernér, milí hostia, som hrdý na tento klub,
som hrdý na jeho členov a úprimne 
akujem za
pomoc a porozumenie všetkým, ktorí sa stali jeho
súčas�ou a pomohli mu na svet,“ dodal na záver
R. Matejovič. �

Hotel Bankov, miesto klubových schôdzok

Guvernér dištriktu kraja trotu.

Júlia Grejtáková, členka klubu (klavír) a mezzosopranistka z Padovy Michela

RC KOŠICE CLASSIC bol prijatý za člena ROTARY INTERNATIONAL
26. marca 2010

slávnostná inaugurácia sa uskutoční
8. mája 2010

Miesto klubových schôdzok:
Hotel Bankov, Dolný Bankov 2, Košice
(výpadovka smerom na Spišskú Novú Ves)

Termín: štvrtok, 18:00

Kontakt: Mgr. Róbert Matejovič,
prezident klubu
mobil: +421 903 646 090
e-mail: dimenzie@internet.sk
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Velvyslanectví Spojených států v Praze je potěše-
no, že může znovu, společně s Rotary Internatio-
nal distrikt 2240, uvést Program pro mladé

velvyslance, který se úspěšně uskutečnil již v le-
tech 2007 a 2008 (viz archivní foto). Program pro
mladé velvyslance je příležitostí pro české stu-

denty třetích
ročníků střed-
ních škol strávit
jeden den na
velvyslanectví a
dozvědět se více
o zahraničních
záležitostech a
americké diplo-
macii v České republice. Rotary kluby v ČR vybe-
rou každý jednoho „mladého velvyslance“, aby je
reprezentoval na setkání s americkými diploma-
ty, po němž pak společně poobědvají s Chargé
d’Affaires Mary Thomson-Jones. Účastníci bu-
dou vybráni na základě anglicky psané eseje o 500
slovech na téma „ Jak mezinárodní diplomacie
ovlivňuje můj každodenní život“. Ti, kteří svou
esej napíší skvěle, budou odměněni na obědě
v rezidenci velvyslance. Eseje budou posuzovány
spíše podle kvality obsahu, než podle anglického
jazyka. První ze dvou Dnů mladých velvyslanců
pro rok 2010 se uskuteční 20. května, druhý na
podzim. Vyzýváme všechny, kteří mají zájem, aby
kontaktovali Rotary klub v místě bydliště, který
poskytne více informací ohledně termínů a pod-
mínek. Hodně štěstí všem.
(text: Kelly C. Landry, zástupkyně konzulky)

RC HUMENNÉ bol prijatý za člena
ROTARY INTERNATIONAL
9. apríla 2010

slávnostná inaugurácia sa uskutoční
29. mája 2010

Miesto klubových schôdzok:
Best Western Hotel Karpatia
Čsl. armády 1377, Humenné

Termín: pondelok, 19:00

Kontakt: Ing. Milan Mňahončák
prezident klubu
mobil: +421 905 275 987
e-mail: general@chemkostav.sk

Renesančný kaštieľ v Humennom je sídlom Vihorlatského múzea - krom iného so stálou expozíciou, ktorá je ve-
novaná dejinám Rómov na Slovensku (foto archív).

Třetího turnaje túry se 22. dubna v areálu GOLF BRNO
KASKÁDA u Kuřimi aktivně zúčastnilo 25 hráčů.

V současnosti jsou z túry určené golfistům-rotariá-
nům a jejich rodinným příslušníkům odehrány již
tři turnaje z pěti – další zájemci se však mohou
zúčastnit i jen jednotlivých turnajů.

13. května 2010 místo a termín

4. června 2010 budou zpřesněny
Aktuální informace a přihlášky:
Ing. Jan Hlaváč, e-mail: jhlavac@iol.cz,
mobil: +420 728 128 113
Ing. Pavel Frelich, e-mail: frelich@egc.cz,
mobil: +420 603 442 090
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Každý rok navštívi Greg Mortenson (*1957) asi 200 škôl v USA, od materských škôl až po Americkú le-
teckú akadémiu Air Force Academy (kedysi slúžil ako lekár v americkej armáde a to dva roky aj v Ne-
mecku). Napriek tomu, že je známy ako horolezec, na diskusných fórach hovorí viacej o nutnosti
vzdelávania mladých �udí, najmä žien, v najvzdialenejších a vojnou zmietaných regiónoch sveta. Mor-
tenson vystúpi aj na zhromaždení RI v kanadskom Montreale 21. júna. Rozhovor s ním prináša redak-
torka Warren Kalbacker.

The Rotarian: Spozorovali ste odvtedy, ako ste vybudovali prvú školu, že Američania sú lepšie informo-
vaní o situácii v Afganistane a Pakistane?
Greg Mortenson: udia majú záujem lepšie porozumie� dianiu v regióne. To sa týka liberálov a konzerva-
tívcov, moslimov, kres�anov, židov, hindov. Americká armáda v priebehu ostatných rokov dostala lekciu,
z ktorej sa poučila. Teraz sa dôraz kladie na budovanie vz�ahov s Afganistanom. Politikárčenie nezaručí
mier, ten vytvoria až 	udia. „Boj proti terorizmu“ sa zakladá na zastrašovaní, úsilie nastoli� mier stavia na
nádeji. Skutočným nepriate	om je ignorancia, ktorá je semeniš�om nenávisti. Rotary je svojimi prepojenia-
mi medzi klubmi v rôznych krajinách vynikajúcim príkladom toho, ako 	udia môžu vytvára� mier.

TR: V Pakistane je ve�a Rotary klubov. V Afganistane sú kluby v mestách Herat, Jalalabad a Kábul.
Spolupracujete aj s rotariánmi z týchto klubov?
Mortenson: Áno. Rotariáni v Pakistane sú v mestách a my pôsobíme skôr vo vzdialených oblastiach, tak-
že sme sa dohodli na tom, že Rotary kluby budú sponzorova� polročné vzdelávanie učite	ov vo vidiec-
kych osadách. Zaobstara� tehly a maltu a vybudova� školu je iba prvý krok, ale �ažisko vzdelávania je
práve na učite	och. V Afganistane nám Rotary pomáha zabezpečova� vzdelávanie v oblasti materskej
zdravotnej starostlivosti. Ide o dvojročný program pre pôrodné asistentky, ktoré pracujú v tých najvzdia-
lenejších oblastiach. Vykonávajú prenatálnu a postnatálnu starostlivos� a imunizáciu.
TR: Čelil Stredoázijský inštitút a jeho študenti úskaliam v súvislosti so stále hroziacim nebezpečen-
stvom?
Mortenson: Ani jedna z našich škôl nezatvorila svoje brány. V lete roku 2007 sme zaznamenali útok na
školu južne od Kábulu. Vtrhlo tam štrnás� príslušníkov Talibanu. Zmlátili nočnú stráž a vyhrážali sa za-
bitím študentov a učite	ov. Riadite	 školy cestoval 22 mí	, aby zalarmoval náčelníka miestnej domobra-
ny. Zo 120 mužov vytvorili lashkar, čiže oddiel, ktorý zaútočil na príslušníkov Talibanu a dvoch z nich
zabil. V súčasnosti školu na
alej stráži miestna milícia. Tá má príkaz zastreli� každého, kto ublíži štu-
dentom či učite	om.

TR: Ve�ký podiel na rozdrobení afganskej spoločnosti pripisujete tlaku zo strany Talibanu a radikál-
nym náboženským vodcom. Kto teda tvorí Taliban?
Mortenson: Mnohí príslušníci Talibanu sú bývalí školáci z pakistanských utečeneckých táborov počas
sovietskej okupácie Afganistanu. Sú to Afganci, hoci niektorí sú z Pakistanu. Hnutie založili v roku 1994
a podnikli inváziu do Afganistanu. Do roku 2001 obsadili 92 % územia. Vnímam ich, rovnako ako väčši-
na 	udí, ako kriminálny subjekt alebo mafiu. Posledné roky sa podie	ajú na vydieraní, nelegálnom pašo-
vaní dreva, heroínu a na únosoch 	udí. Obsadia určitú oblas�, od miestnych si vypýtajú kozy, kilogramy
mäsa, múku. Často žiadajú nieko	ko mužov ako regrútov. Miestni nemajú inú šancu než sa podvoli�.

TR: Rotary spolu s partnerskými organizáciami intenzívne spolupracuje s miestnymi predstavite�mi
na vyhladení vírusu detskej obrny. Nedávno velitelia Talibanu v blízkosti mesta Jalalabad podpísali do-
hodu, ktorá umožnila zdravotníkom propagova
 vakcináciu. Nako�ko je takáto stratégia dôležitá pri
vykonávaní humanitnej práce v Afganistane a Pakistane?
Mortenson: Možno to bude znie� kontroverzne, ale medzi učite	mi na našich školách je osem bývalých prí-
slušníkov Talibanu. V súčasnosti sú najväčšími zástancami vzdelávania dievčat. Vysielame ich do oblastí so
stále silným vplyvom Talibanu. Títo učitelia tam nasadzujú vlastné životy.

Greg Mortenson
mieri do Montrealu

V septembri v roku 1993 doputoval sk	účený
a dezorientovaný horolezec do od	ahlej dedi-
ny Korphe v severovýchodnom Pakistane. Ne-
bol to cie	 jeho cesty. Nedopatrením sa
oddelil od tímu ostatných horolezcov a do de-
dinky, kam mali namierené, sa nedostal. Hor-
šie však bolo, že bol nútený vzda� sa výstupu
na vrchol K2. Starosta obce Korphe Haji Ali
privítal Grega Mortensona slovami je-Salaam
Alaaikum (Mier s tebou) a ponúkol mu prvú
šálku čaju.
Táto udalos� významným spôsobom zasiahla
do Mortensonovho života. Ke
 videl miestne
deti písa� paličkou do piesku, rozhodol sa, že
pomôže tejto obci vybudova� školu. Tri roky
potreboval na to, aby na projekt výstavby školy
získal finančné prostriedky a v od	ahlej oblasti
nazhromaždil potrebný materiál. Škola však
napokon v Korphe vyrástla. A Mortenson na-
šiel svoje životné osudové poslanie.
V roku 1996 Mortenson založil Stredoázijský
inštitút a odvtedy pôsobí vo funkcii jeho výkon-
ného riadite	a. Stojí za úspechmi inštitútu: 131
škôl vo vidieckych oblastiach v Afganistane
a severovýchodnom Pakistane a 60 provizór-
nych škôl v utečeneckých táboroch v danom
regióne. Nieko	ko lokálnych Rotary klubov fi-
nancovalo odbornú prípravu učite	ov v týchto
školách.
Stredoázijský inštitút stanovuje, že myšlienku
založi� školu majú iniciova� miestne komunity,
ktoré následne zabezpečia jej výstavbu a pre-
vádzku. Cestu im však už vyšliapal Mortenson.
V priebehu ostatných 17 rokov navštívil daný
región 38-krát a strávil tu spolu 76 mesiacov –
vrátane osemdňového únosu Talibanom.
Na svoje cesty do Pakistanu a neskôr do Afga-
nistanu a na jednotlivé projekty spomína vo
svojej najpredávanejšej knihe Tri šálky čaju.
Kniha dostala názov pod	a miestneho príslo-
via: „Ke
 s niekým pijete šálku čaju tretíkrát,
stávate sa rodinou“.
V decembri uverejnil Mortenson vo	né pokra-
čovanie tejto knihy pod názvom Skaly preme-
nené na školy. Sú to spomienky vojnou
poznačeného afganského bojovníka na mno-
hých priate	ov, ktorých stratil. Ako sám hovo-
rí, je ich to	ko, ako skál v horách. Ke
 už títo
	udia museli umrie�, nech má ich smr� aspoň
nejaký zmysel, tvrdí bojovník. Mortensonovi
povedal, že spoločne musia „tieto skaly preme-
ni� na školy“.
Už po druhýkrát 20 členov amerického kon-
gresu nominovalo Mortensona na Nobelovu
cenu za mier. Cenu zatia	 však nezískal.

Greg Mortenson mezi školáky v Afghanistanu

Text: Warren Kalbacker, ústredná redakcia RWMP
Preklad: Ivan Belan, PDG
Foto: archív Stredoázijského inštitútu
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TR: Taliban vysvet�uje svoj nesúhlas so vzdelávaním dievčat ve�mi funda-
mentalistickým výkladom koránu. Ako tento výklad vplýva na dievčatá v da-
nom regióne?
Mortenson: Od roku 2007 Taliban zbombardoval, zničil alebo zavrel viac ako
1 000 škôl v Afganistane a 850 v Pakistane. Asi 90 % z nich boli dievčenské
školy. Všetci naši učitelia následne vystúpili z Talibanu, pretože ich matky im
povedali, že zatvára� školy nie je správne a už vôbec nie v mene islamu. Ako
ja hovorievam, najväčším postrachom pre Taliban nie je zbraň; je ním pero.

TR: Ke� hovoríte o moslimoch, opisujete ich ako zbožných �udí, ktorí vele-
bia Alaha, prejavujú mu v�aku, uctievajú ho ako súcitného a milosrdného
boha. Povedzte nám viac o islame.
Mortenson: Islam je viera, ktorá je založená na tolerancii, mieri a spravodli-
vosti. Venoval som sa štúdiu koránu. Prvé slovo zjavenia sa Alaha prorokovi
Mohamedovi je arabské slovo iqra, čo znamená číta�. Alah svojim stúpencom
prikazuje ís� do sveta a h	ada� pravdu. Znamená to - vzdeláva� sa. Aj v korá-
ne je slovo kitab, posvätná kniha, zahŕňa židovský Starý zákon a kres�anský
Nový zákon. Pod	a islamu je rúhanie sa a ubližovanie 	u
om hriech. Všetky
monoteistické náboženstvá si zaslúžia rovnakú úctu. Mnohé zo zákonov
moslimského práva šaría ochraňujú ženy, deti a vdovy. Pod	a jedného práv-
neho predpisu majú ženy, vrátane vdov, právo dedi� a vlastni� pôdu.

TR: Zmenil sa váš postoj k armáde po tom, ako manželky vysokých dôstojní-
kov americkej armády svojim manželom predložili Tri šálky čaju?
Mortenson: Na adresu armády som sa v knihe Tri šálky čaju vyjadroval kritic-
ky. Vojakov som nazval počítačovými bojovníkmi, ktorí na bojisko poriadne
ani nevstúpili. Ve	mi ma znepokojovalo bombardovanie, pri ktorom zomie-
rali nevinní civilisti. Asi pred dvoma rokmi som dostal desiatky listov od voja-
kov, aj vysoko postavených velite	ov. Absolvoval som nieko	ko stretnutí
s nimi. Generál David Petraeus vyhlásil, že si z mojej knihy odniesol tri dôle-
žité body, s ktorými sa chce podeli� s ostatnými vojakmi: potrebujeme viac
počúva�, musíme ma� rešpekt a naším poslaním je slúži� dobrým 	u
om v Af-
ganistane. Myslím, že teraz to už našej armáde skutočne dochádza. Spojené
štáty a celý západný svet sa príliš zameriaval na nastolenie demokracie na
svete. Demokraciu však treba vytvára�. A dve veci sú nevyhnutné: vzdelanie
a vlastníctvo pôdy.

TR: Spojené štáty vysielajú �alšie jednotky do Afganistanu. Kriticky ste sa vy-
jadrovali na margo absentujúcich konzultácii s afganskou stranou v tejto veci.
Mortenson: Ústredná vláda je ve	mi krehká. Navyše, je tam rozsiahla korup-
cia. Nikto sa neradil so shura – s radou starších. V Afganistane je rada starších
v každej provincii. Jej členovia nie sú volení. Sú medzi nimi bojovníci. Úspešní
podnikatelia. Básnici. V prevažnej miere muži, ale nájde sa už aj nieko	ko
žien. Títo 	udia sú v podstate predstavitelia moci v krajine. Prejavuje sa im pat-
ričná úcta. Rozmiestnenie 
alších 30 000 vojakov bude len stupňova� násilie.
Asi 8000 z 22 000 vojakov nasadených v Afganistane v tomto roku je však z Ná-
rodnej gardy a záloh. Sú medzi nimi účtovníci, zubári, právnici, lekári a zdra-
votné sestry, novinári a inžinieri. Títo budú vies� výcvik afganskej armády
a polície. A to je dobre. Lebo rada starších si žiada prílev mozgov, nie zbraní.
Problémom pri bombových útokoch totiž je, že zomierajú nevinní 	udia.

TR: Politici, ktorí si myslia, že vedia, čo je najlepšie pre rozvojové krajiny,
výrazne ovplyvňujú poskytovanie zahraničnej pomoci. V knihe Tri šálky
čaju opisujete, ako jazdci cválali na koňoch nieko�ko dní zo vzdialenej ob-
lasti v Afganistane, aby vás požiadali o pomoc pri budovaní školy.
Mortenson: Je to prejav húževnatosti a túžby po vzdelaní, zdravotnej starostli-
vosti a rozvoji. Od mojej pakistanskej „rodiny“ som sa naučil, že musíte počú-
va�, a potom počúvate, a potom budete poču� ešte viac. To je aj moja rada
diplomatom a vojakom. Ke
 sa opýtam žien vo vidieckych oblastiach Afganis-
tanu alebo Pakistanu, čo chcú a ako sa im dá pomôc�, hovoria dve veci: „Ne-
chceme, aby naše deti umierali“ a „Chceme, aby naše deti chodili do školy“.

TR: Stredoázijský inštitút teda nepo�aví vo svojich aktivitách.
Mortenson: Môj otec, ktorý bol môj učite	, založil Kres�anské medicínske
centrum Kilimanjaro. Neoblomne presadzoval, aby Afričania prevádzkovali
nemocnicu od prvého dňa. Môj cie	 je podobný. Jeden dobrý príklad – osem

rokov nám trvalo, kým sme zriadili 17 centier gramotnosti žien v Afganista-
ne. Okrem čítania a písania sa tu ženy učia aj základom hygieny, zdravovedy
a výživy. Vlani na jar [2009] som odporučil skupine žien, aby aj ony založili
podobné centrá. Iba za osem mesiacov zriadili 
alších 120 centier gramot-
nosti žien. Budúci rok máme v pláne založi� pre ne vlastnú neziskovú a mi-
movládnu organizáciu. Pris	úbili mi, že do roka už bude 1000 takýchto
centier. Prečo som vlastne nezveril vedenie týchto centier miestnym ženám
už pred ôsmimi rokmi? Teraz sledujem ich činnos� zo zámoria. Postupne sa
učím prenecháva� iniciatívu iným.

TR: Ste proklamovaný advokát vzdelávania žien. Prvé absolventky škôl
sponzorovaných Stredoázijským inštitútom sa stali zdravotnícke pracovníč-
ky a učite�ky. Domnievate sa, že ženy sa postupne prepracujú na uznávané
pozície?
Mortenson: Sme na dobrej ceste, a to nielen v rámci našej organizácie. Istá
mladá žena, jedna z prvých absolventiek, vlani zložila advokátske skúšky.
Stala sa prvou ženou advokátkou v Pakistanom kontrolovanom Kašmíre.
Máme už aj študentku medicíny v Lahore, ktorá sa stane prvou lekárkou že-
nou v Baltistane. Máme už tucet účtovníčok, stovky učiteliek a zdravotných
sestier. Tri desiatky našich absolventiek sa začlenilo do radov polície. Tieto
úspechy si zaslúžia väčšiu medzinárodnú pozornos�. Mnoho mladých žien po
celom svete zmaturuje, nemá však prostriedky na pokračovanie vo svojom
vzdelávaní. Budem trochu apelova� na rotariánov: v Afganistane je asi 300
študentiek na právnickej fakulte. Potrebujú finančné prostriedky na financo-
vanie štúdia. Väčšina z nich je ve	mi zanietená, chcú pracova� v advokácii
a slúži� hlavne ženám.

TR: Myslíte si, že afganské ženy sa dokážu vzbúri
 proti Talibanu?
Mortenson: Taliban ide po dievčenských školách. V novembri 2008 postrie-
kali 14 mladých dievčat kyselinou na ceste do školy v Kandahári. Ale v marci
2009 sa všetky tieto dievčatá vrátili spä� do školy. Niektoré z nich majú vážne
popáleniny. Hovoria však, že Taliban im znemožní návštevu školy, iba ak ich
zabije. Ke
 Taliban zničí niektorú školu, vláda či humanitné organizácie ju
často už odpíšu. Ale ke
 navštívite po čase tieto školy, zistíte, že mnohé
z nich znovu otvorili svoje brány, alebo pokračujú vo výučbe tajne. Nedostá-
vajú žiadnu podporu. Ale prežívajú.

TR: Často spomínate nádej a mier. Je mier ideál, ktorý nikdy nemôžme cel-
kom dosiahnu
?
Mortenson: Na svete je žia	 ve	a zla. Existujú 	udia, ktorí propagujú násilie
a militantné ideológie. Vojna je niekedy nevyhnutná. Afganistan vnímam
ako krajinu s bojovnou kultúrou. S prestávkami je vo vojnovom stave celých
dvetisíc rokov. Najprv Alexander Ve	ký, potom Džingischán, Briti, Sovieti,
a teraz Američania. Istý čas som strávil s bojovníkmi, mudžahadínmi, ktorí sú
v bojovom nasadení už tri desa�ročia. Sardhar Khan, velite	 v provincii Ba-
dachšán, musí neustále rieši� rôzne situácie a arbitrážne spory vo vojenskom
tábore. Často trávi aj nieko	ko hodín osamote na brehu rieky či pri bút	avých
vŕbach a pozerá na okolité hory. Ke
 som sa ho spýtal, prečo to robí, pove-
dal, že ho nikdy nemôžem pochopi�, pretože som nikdy nebol vo vojne. Po-

Otevření dívčí školy v pakistánské obci Chunda
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tom opísal sírový zápach bômb a pach rozkladajúcich sa 	udských tiel,
raňajky s najlepším priate	om z detstva, ktorého pár hodín neskôr niekto za-
strelí rovno pred jeho očami. Povedal mi, že bojuje za okamih pokoja, ktorý
nachádza v samote. Bol som ohromený. Väčšina 	udí chce pokoj a mier.

TR: Nemožno očakáva
, že Západný svet sa od miestnych �udí naučí použí-
va
 jačiu nátierku na chlieb. Môže sa však od �udí žijúcich v severovýchod-
nom Pakistane či Afganistane niečo nauči
?
Mortenson: Môžeme sa od nich nauči� vies� medzigeneračný dialóg. Pri náv-
števách škôl sa študentov pýtam, ko	kí z nich intenzívne komunikujú so starý-
mi rodičmi. V Spojených štátoch je to v priemere ani nie 10 % detí.
V Afganistane a Pakistane je to viac ako 90 % detí. Táto tradícia je tam ve	mi
silná. V Západnom svete rozmýš	ame príliš lineárne, logicky a strategicky,
stratili sme niektoré naše intuitívne schopnosti. Okolité prostredie máme
pod kontrolou, nemusíme sa obáva�, že niekde na ulici stupíme na náš	apnú
mínu. Ale milióny detí aj dospelých po celom svete nemajú takú kontrolu. Sú

nútení počúva� svoj vnútorný hlas a roz-
víja� svoju intuíciu. Skláňam sa pred in-
tuitívnymi schopnos�ami, aké majú
	udia vo ve	mi zbedačených oblastiach.

TR: K2 je druhá najvyššia hora sveta
a výstup na jej vrchol je údajne naj
ažší.
Vám sa nepodarilo zdola
 jej vrchol, čo
považujete za svoj neúspech. Dosiahli
ste však viac ako väčšina horolezcov.
Nie ste na seba príliš tvrdý?
Mortenson: Dal som s	ub, že si uctím
pamiatku mojej sestry. Mojím cie	om
bolo položi� na vrchol K2 jantárový ná-
hrdelník, ktorý Christa dostala v Afrike.
Mrzelo ma, že som to nesplnil. Ale pri-
púš�am, sme na seba príliš tvrdí. Svedčí
o tom aj skutočnos�, že na vyjadrenie ne-
úspechu používame hne
 nieko	ko vý-
razov – povieme, že sme zlyhali,
pohoreli, vybuchli, prepadli. V jazyku
balti používanom na severovýchode Pa-

kistanu nie je žiadne slovo vyjadrujúce zlyhanie, hovoria len o akomsi
prechode.

TR: Tri šálky čaju sú už tri roky bestsellerom a z Vás sa stala známa osob-
nos
. Spomínate ešte občas s nostalgiou na náročné časy, ke� ste budovali
svoju prvú školu v Korphe?
Mortenson: Áno, bolo to úžasné obdobie. Tiež je mi 	úto, že teraz som sa stal
už viac verejnou osobou. Vo svojom vnútri som však ve	mi hanblivý a rezer-
vovaný človek. Pôvodne som nemal v úmysle sta� sa advokátom vzdelávania,
chcel som len umožni� iným 	u
om slobodne sa rozhodova� a dosiahnu� svo-
je sny. Snažím sa robi� svoju prácu s pokorou. Viem, že robím chyby. Neustá-
le sa učím, aké dôležité je počúva� druhých.

TR: Výstavbu škôl v Pakistane a Afganistane ste platili „stĺpčekmi“ banko-
viek. Nepripadá Vám zvláštne, ke� v USA platíte kreditnou kartou?
Mortenson: Pochopite	ne. Vnímam aj iné rozdiely, napríklad, že v ich potra-
vinách predávajú syr, zatia	 čo v našich predávajú 200 druhov syrov. Ob	úbil
som si naan, nekysnutý chlieb, ktorý mi u nás chýba. Čo sa týka úhrad za tovar
a služby, oni majú iný systém. V islamských krajinách využívajú na prevod
peňazí systém hawala, ktorý funguje mimo bankového systému. udia si tak
požičiavajú peniaze bezúročne. Tento systém založený na vzájomnej dôvere
často využívajú aj malé podniky pri rozbiehaní svojho biznisu. Pre bezpeč-
nostné služby je však hawala nočnou morou, pretože prostredníctvom tohto
systému dochádza aj k financovaniu terorizmu.

TR: Komunikácia a spolupráca s �u�mi v od�ahlých oblastiach Baltistanu
či Afganistanu si vyžaduje určité znalosti a zručnosti. Priblížite nám ich?
Mortenson: Naši pracovníci tomu hovoria štýl. Ma� štýl znamená rešpekto-
va� 	udskú dôstojnos�. Na každom pracovnom stretnutí v Pakistane a Afga-
nistane je jasne daná hierarchia. Ke
 vojdete do miestnosti, vyzujete si
najprv pravú a potom 	avú topánku. Vkročíte dnu vždy najprv pravou nohou.
Vychádzate však vždy 	avou nohou. Nikdy nesmiete prejs� pred radom sedia-
cich 	udí, či už sedia na zemi alebo na stoličkách. Pokia	 vojdete do miestno-
sti ako prvý pred ostatnými, hlboko ich tým urazíte. Musíte sa snaži� vkroči�
za nimi, alebo musíte počka� na gesto, ktorým vám niekto signalizuje, že
môžete ís� pred nimi. Stačí, ke
 urobíte len gesto pravou rukou. Vystriete
ruku a jej pohybom naznačíte, že by ste chceli vojs� pred ostatnými a niekto
z nich vám potom odpovie tiež gestom pravou rukou. Ke
 sa prvýkrát stret-
nete s niekým dôležitým, nepozeráte sa mu priamo do očí a mierne skloníte
hlavu. Nie je to prejavom podriadenosti, ale prejav úcty. V podstate by ste
mali pozera� trochu na	avo od jeho hlavy. Ke
 začne hovori�, môžete zdvih-
nú� oči hore a pozrie� sa priamo naňho.

TR: Videli sme Vás s typickou prikrývkou hlavy pakool aj s turbanom. Kto-
rú z nich uprednostňujete?
Mortenson: Pakool je ove	a pohodlnejší. Ke
 fúka vie-
tor, turban na hlave nedrží. Naopak pakool vám nespad-
ne, ani keby ste viseli dole hlavou. Príjemne hreje, ke
 sa
ocitnete v chladných oblastiach. Ak chcete vyzera� ozaj
trendy, nasadíte si pakool viac do 	avej strany a oblečte si
k tomu vestu. To je miestna módna vychytávka.

Warren Kalbacker je novinárka pôsobiaca v New Yorku. In-
terview do časopisu The Rotarian jej poskytli Jane Goodall,
Mia Farrow a Nicholas Negroponte.

Nosiči přenášejí po cestě dlouhé 18 mil trámy pro krov školy v obci Korphe (Pakistán)

registrace na: www.rotary.org

AKCE PŘEDCHÁZEJÍCÍ KONGRESU:

17. – 20. 6. 2010
• INSTITUT RI
• SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ PROGRAMŮ RI
• KONFERENCE ROTARACT
• SETKÁNÍ ORGANIZÁTORŮ YSE
• SEMINÁŘ RYLA

Připomínáme Rotary klubům,
které nevyšlou na Světový
kongres své oficiální zástupce,
aby svým hlasovacím právem
vybavili některého jiného
účastníka z našeho distrktu
(například současného guver-
néra, který se účastní automa-
ticky).

Bestseller Tři šálky čaje (Three Cups of
Thea) vydalo v českém překladu Lucie
Grant vydavatelství Tatran v roce 2009
(1. vydání). V Česku je k dostání za cca
350 Kč, na Slovensku za cca 17 Eur.
S autorem se můžete osobně setkat na
červnovém Světovém kongresu RI
v Montrealu. www.ikat.org



16

Třídenní konferenční maratón začal již v pátek odpoledne zasedáním dis-
triktního týmu ve složení odpovídajícím novému rotariánskému roku
2010/2011. Ve vedení několika výborů a komisí došlo ke změnám a to zejmé-
na proto, že jejich představitelé dosáhli tříletého limitu stanoveného obecně
pro obměnu činovníků.

K výraznějším změnám došlo zejména mezi asistenty guvernéra. V Praze
a jejím okolí vystřídal Martinu Jankovskou (RC Praha City) Jan Holý (RC
Praha), v západních Čechách Jiřího Nováka (RC Karlovy Vary) Stanislav
Srnka (RC Most), na střední Moravě Eduarda Richtara (RC Zlín) Alexan-
der Turkovič (RC Brno) a v oblasti jihozápadního Slovenska Roberta Bečicu
(RC Nitra Harmony) Tomáš Lang (RC Nové Zámky).

V oblasti mezinárodní spolupráce byla po několika letech obnovena činnost
Výboru pro spolupráci českých a slovenských klubů (ICC) s kluby v Izraeli
(D-2490). Jeho předsedou se stal Yuval Katz (RC Prague International). Ve-
dení ICC pro spolupráci našich klubů s rakouskými převzal Martin Saitl (RC
Třebíč) a s německými František Ryneš (RC Třebíč). Pod vedením PDG
Petra J. Pajase (RC Praha City) proběhne letos pokračování společného pro-
jektu našeho distriktu a Velvyslanectví USA v ČR, tentokrát v jiné koncepci
a pod názvem Junior Ambassador Days.

Změny se dotkly i distriktního výboru Nadace Rotary, jehož vedení převzala
PDG Jozefa Poláková (RC Košice). Koordinaci programu PolioPlus převzal
Pawel Jurkiewicz (RC Pieš�any). V ostatních komisích tohoto výboru ke
změnám nedochází.

Legislativní komise byla doplněna o několik dalších členů, její vedení převzal
PDG Petr J. Pajas (RC Praha City).

V novém rotariánském roce bude vedení distriktu reflektovat i vzrůstající zá-
jem rotariánů o různé oblasti zájmové činnosti. Od roku 2006 v našem dis-
triktu existovalo oficiálně pouze mezinárodní zájmové sdružení (Fellowship)

skautujících rotariánů (IFSR). V poslední době posílily řady rotariánů, kteří
se věnují golfu, tenisu a cyklistice. Také oni budou mít nově zástupce jak ve
vedení distriktu, tak v příslušných mezinárodních sdruženích. Koordinací
těchto aktivit v rámci distriktu byl pověřen Zdeněk Michálek (RC Ostrava).

V ostatních výborech a komisích distriktu ke změnám nedochází nebo jsou
menšího rozsahu. Do činnosti distriktního týmu se již aktivně zapojil také To-
máš Lang (RC Nové Zámky), nominovaný na pozici distriktního guvernéra
pro období 2011/2012 (k jeho oficiálně volbě dojde v červnu na Světovém
kongresu RI v Montrealu).

Hostitelský RC Jihlava, jehož členové pod vedením Libora Ferdy a prezi-
denta klubu Bedřicha Bárty organizačně zajistili celý konferenční víkend,
uspořádal v pátek večer svoji mimořádnou slavnostní schůzku. Pochopitel-

Řídící výbor distriktu pro rot. rok 2010/2011 (zleva): František Ryneš (RC Třebíč), Martin
Timr (RC České Budějovice), Tomáš Lang (RC Nové Zámky).

Tak jako každý kalendářní rok, i ten letošní začal pro rotariány ne celém
světě ve znamení příprav nového roku rotariánského, který odstartuje v čer-
venci (2010/2011). Koncem ledna se budoucí guvernér našeho distriktu
Martin Timr (RC České Budějovice) zúčastnil společně s budoucími guver-
néry ostatních více jak pěti set distriktů týdenního pracovního semináře Ro-
tary International Assembly (RIA) v San Diegu. S týmem budoucího
prezidenta RI Raye Klinginsmitha (RC Kirksville, D-6040, Missouri, USA)
zde v různě zaměřených pracovních skupinách (např. Služba mládeži, GSE

týmy, Nadace Rotary, Public Relations apod.) projednávali a připravovali
podobu RI nejen s ročním, ale i dlouhodobějším výhledem.

Návazně na tento mezinárodní seminář se pod vedením DGE Martina Tim-
ra uskutečnilo o posledním březnovém víkendu (26. – 28. 3.) v Jihlavě něko-
lik pracovních setkání činovníků distriktního týmu, prezidentů a sekretářů
klubů zvolených na nové období i delegátů, zmocněných kluby k rozhodová-
ní o předložených návrzích.

Text a foto: Svatopluk K. Jedlička

Činovníci distriktního týmu se poprvé setkali v novém složení.

Čestné uznání za přínos Rotary předal Ivanu Činčerovi (vlevo) guvernér distriktu František
Ryneš.
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ně na ní byli pozváni i všichni ostatní rotariáni, kteří již tou dobou byli v Jih-
lavě přítomní. Při této příležitosti předal guvernér distriktu František Ry-
neš významné ocenění za práci pro rozvoj distriktu, Cenu T.J.Bati, Liboru
Kovářovi (m.j. iniciátor projektu internetové aukce obrazů vytvořených
dětmi ze Speciální ZŠ v Jihlavě). Hostem večera byl MUDr. Ivan Činčera,
zakládající člen klubu, který se po úmrtí manželky přestěhoval z Jihlavy do
Plzně. Rozpovídal se s nadhledem a mnohdy i s vtipnou glosou o různých
obdobích svého života. Uvážíme-li, že se narodil v roce 1933, je jasné, že
bylo z čeho vybírat. Třeba i ze vzpomínek na otce, který v roce 1947 patřil
v Jihlavě mezi ty, kteří se zde už tehdy snažili založit Rotary klub. Volná dis-
kuse s panem doktorem Činčerou pokračovala i při dalším volném večer-
ním programu.

Sobotní seminář budoucích klubových prezidentů a sekretářů (PETS – Presi-
dents Elect Training Seminar) příjemně překvapil téměř stoprocentní účastí
všech, kterých se týkal - zástupce zde neměly jen tři Rotary kluby (pozn. re-
dakce: pro výkon jmenovaných funkcí je účast na semináři podmínkou). Vý-
znam semináře podtrhlo zahájení za přítomnosti primátora města Jihlavy
Ing. Jaroslava Vymazala. Slavnostní rámec mu pak dalo vystoupení dětí z ob-
čanského sdružení Jihlavský havířský průvod. Představení zástupců jednotli-
vých klubů spojené s předáním jmenovacích listin mělo letos novou podobu.
Tentokrát se neuskutečnilo podle abecedy, ale pod patronátem jednotlivých
asistentů guvernéra podle regionů. V průběhu dopoledne pak vedoucí jed-
notlivých distriktních výborů a komisí seznámili účastníky s aktivitami svých
„resortů“.

Velký prostor byl věnován zejména „vlajkové lodi“ v aktivitách našeho
distriktu – službě mládeži. Kromě podrobného seznámení s organizací
jednotlivých druhů studentských výměn prezentoval místopředseda dis-
triktního výboru Ivan Lámoš (RC Martin) poněkud netradičním způso-
bem i principy a poslání tohoto mezinárodního programu Rotary. I když
forma vystoupení srovnávající výměnného studenta s průmyslovým výrob-
kem či zbožím mohla vzbudit mezi účastníky diskusi, pregnantně pouká-
zala na některé zásadní momenty důležité pro realizaci těchto výměn.
Příhodná byla i účast několika z těch, kteří po absolvování studentské vý-
měny udržují mezi sebou kontakty ve sdružení ROTEX.

K nejdůležitějším bodům programu patřilo vystoupení Thomase Watzen-
böcka (RC Kirchdorf, D-1920, Rakousko), mezinárodního koordinátora
aktivit Nadace Rotary v devíti distriktech zón 13 a 19, tedy i v našem dis-
triktu. Účastníky semináře seznámil podrobně s novou „Vizí budoucnos-
ti“ Nadace Rotary a společně s nimi se snažil najít možnosti, jak tento
dlouhodobý plán aplikovat v podmínkách našeho distriktu. Pochopitelně
zde uvedl i příklady, jak přistupují rotariáni k obecné iniciativě známé pod
označením „Každý rotarián každým rokem“ a jak se naplňují snahy rotari-
ánů o konečné vymýcení dětské obrny v rámci výzvy „END POLIO
NOW“.

Přítomnost IT týmu, který uvádí do provozu náš nový internetový portál
www.rotary2240.org, podtrhla nezbytnost elektronické komunikace pro další
rozvoj meziklubových i distriktních aktivit. Skupina IT specialistů z řad mla-
dých rotariánů pod vedením Jana Vaněčka (RC Plzeň) a gestora projektu
Augustina Čermáka (RC Hradec Králové) byla účastníkům konference

Atmosféru slavnostního zahájení umocnilo vystoupení dětí z městského souboru, který
udržuje tradice jihlavských havířských průvodů.

Zaplněný kongresový sál jihlavského hotelu Gustav Mahler dokazuje zájem nových činov-
níků o další rozvoj distriktu.

Ivan Lámoš (vlevo) spolu se dvěma absolventy mezinárodního programu studentských vý-
měn prezentoval službu mládeži netradičním způsobem.

PDG Thomas Watzenböck (vlevo) a PDG Jozefa Poláková se k pracovním schůzkám v rám-
ci Nadace Rotary scházejí již několik let.
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k dispozici nejen při oficiální prezentaci portálu, ale pro individuální konzul-
tace i během celého víkendu. Ve vzájemných diskusích se mezi „aj�áky“ a uži-
vateli na obou stranách vyjasnila řada konkrétních detailů. Dnes už je jasné,
že vzájemná komunikace v rámci tak rozsáhlého společenství jakým je náš
distrikt (téměř 1500 členů v 69 klubech) je bez podpory elektronické komu-
nikace nemyslitelná. Záleží však na operativní aktualizaci informací v data-
bázových nebo prezentačních souborech, tedy na aktivní účasti všech
uživatelů.

Zatímco oficiální účastníci semináře vstřebávali informace potřebné k výko-
nu svých funkcí, ti, kteří je doprovázeli, prožívali příjemné chvíle ve společ-
nosti Jaroslava Huňáčka, jednoho z jihlavských rotariánů. Připravil pro ně
zajímavou prohlídku zdejší městské radnice a dobrodružnou procházku sy-
stémem podzemních chodeb.

Jihlavský hotel Gustav Mahler, rekonstruovaný z bývalého kláštera, poskyt-
nul pro víkendové pracovní setkání našich rotariánů velmi dobré zázemí jak
v podobě konferenčních místností, ubytování a stravování, tak prostoru pro
uspořádání společenského setkání, které tentokrát dostalo název „Večer
přátelství Rotary“. Hosty v průběhu večera zaujalo svým vystoupením něko-

lik uměleckých souborů. Byl zde však i prostor k navázání nových kontaktů
a k výměně zkušeností.

Pro nedělní Distriktní shromáždění delegovala své zástupce většina našich
Rotary klubů a proto bylo usnášeníschopné (účast 76,5 %). Delegáti vzali na
vědomí zprávy o činnosti jednotlivých výborů a komisí a diskutovali nad návr-
hy aktivit předloženými pro nadcházející rotariánský rok, zejména byly dopl-
něny některé potřebné dokumenty pro činnost v oblasti služby mládeži.
Výměna názorů přinesla mnoho podnětů zejména pro činovníky, kteří začali
ve vedení distriktu působit nově. Větší diskuse se rozproudila zejména k roz-
počtu distriktu. Jeho podobu nakonec účastníci Distriktního shromáždění ve
svém usnesení doporučili ke schválení na červnové Distriktní konferenci
v Třebíči. V závěru DGE Martin Timr poděkoval všem, kteří do Jihlavy při-
jeli, za jejich aktivní účast a členům RC Jihlava a distriktnímu trenérovi Ra-
doslavu Simonovi za precizní organizaci a přípravu celého víkendového
setkání.

Řídící výbor distriktu i činovníci distriktních výborů a komisí se těší na další
setkání s oficiálními delegáty jednotlivých Rotary klubů i ostatními rotariány
a rotariánkami či hosty u příležitosti nadcházející Distriktní konference, kte-
rá se uskuteční 4. – 6. června 2010 v Třebíči. �

V průběhu svého vystoupení na Distriktním shromáždění ocenil reprezentant našich Rotar-
act klubů Juraj Píš (RAC Praha) podporu mladých lidí ze strany vedení distriktu (na snímku
vlevo společně s DG Františkem Rynešem).

O programu na podporu rozvoje osobnosti mladých lidí (semináře RYLA) referoval Zdeněk
Michálek (RC Ostrava) společně s dvěma jeho absolventy, dnes v roli organizátorů.

V průběhu společenského večera věnoval zakládající člen RC Jihlava MUDr. Karel Khun
(vlevo) DGE Martinu Timrovi a DG Františku Rynešovi jako milou upomínku obrazy ze své
vlastní tvorby.

Tým realizující softwarové řešení internetového portálu distriktu byl rotariánům k dispozici
po celý víkend – zleva: Juraj Píš, Tomáš Holub, Jan Vaněček.
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This was the motto of this year's fundraising representative ball jointly
organized late in January at Ostrava's Mamaison Imperial Hotel by RC
Ostrava International and RC Opava International. The event was held
under the auspices of Moravian-Silesian Regional Governor Jaroslav Palas,
Mayor of Ostrava Petr Kajnar, and František Ryneš, 2009/2010 Governor of
Rotary International District 2240 – Czech and Slovak Republics. Over the
past few years, this conspicuous event has established a tradition of
representative balls of high public and cultural standards, and inimitable
ambient atmosphere. To be seen at the ball is a matter of prestige for
prominent figures from the region and beyond it, while its fundraising
mission has exceeded the importance of virtually all social events held in
Ostrava to date.

The good feeling was enhanced by the fact that proceeds from the ball itself
and the sponsorship donations totalling CZK 620,000 had been distributed in
support of more than one project. This respectable sum was raised thanks
largely to the efforts of the OKD Foundation, LR Health & Beauty Systems
Buksa & Partner – general partners to the ball, and main partners Hochtief,
Cemdest and Interdecor, together with many other partner firms, something
that deserves a very big THANK-YOU.

In the past five years the RC Ostrava fundraising balls have ranked among
prominent undertakings, noted for their high level and significant benefit for
the needy. Over the period, a total of CZK 2,340,000 was allocated for many
projects. We put the same simple question to the three protagonists that
helped establish the tradition – Ing. Gerhard Herudek (RC Ostrava
International president in 2003-2005); Dr. Eva Stýskalová, who has experience
with marketing communication; and Ing. Aleš Buksa, a prominent Ostrava
entrepreneur: What is the secret of success?

Ing. Gerhard Herudek (on the photo right): We were inspired by our friends
from RC Žilina, who had previous experience with charity balls. We were
lucky, our plan caught the fancy of one of the region's biggest sponsors, Mr.
Aleš Buksa – so intense fancy he eventually became a member of our club.
We have gradually created a portfolio of permanent sponsors, who
appreciate the high social and cultural standard of our balls and the fact that
the proceeds go to needy people in the region.

Dr. Eva Stýskalová: It is our ambition to impress a fresh inimitable setting to
each annual ball; thus we have had "ROTARY Ball – a festival of flowers and
fragrance", "In Praise of Czech Arts and Crafts", "Ostrava Heading for
Europe", or this year's motto, "Diamond Health for Iron Ostrava". The trick
is not to underestimate the value of timely preparation and to have plenty of
time to work out all details, contact sponsors, and invite guests. In addition to
having an exact timetable, an anchor person who really knows, and rich and
varied high quality catering services it is also vital that your portfolio include
pleasant hostesses with the required organizational skills. We are being
helped by young women from Rotaract Ostrava International Club.

Ing. Aleš Buksa: I am known as a leading sponsor of many public, sports and
cultural projects not only within our region. My impressions from Rotarian
projects are very favorable, because the money I invest always goes to those
who most need them. To me, Rotary is simply a perfect blend of personally
rewarding and generally useful aspects.

Text: Svatopluk K. Jedlička / Photo: Petr Bednárik

This was the keynote of the fifth annual charity
art auction and soiree of Banská Bystrica
Rotarians, organized by Motor-Car Banská
Bystrica PLC. Attendants could discover the
secret of perfection during the Slovak premiere
of a new Mercedes-Benz convertible, following
only a few days after the car's world premiere at
the Geneva International Motor Show. Its new
safety features and ergonomic design enable a
perfectly comfortable and safe drive in various
weather conditions. Among the soiree guests,
who discovered the secret of perfection, were
Slovakia's First Lady Silvia Gašparovičová, public
and political leaders not only from Banská

Bystrica, members of the Rotary Club and Lions
Club, as well as the company's business partners.
The evening's master of ceremonies and main
auctioneer of 20 works of art was entertainer
Števo Skrúcaný. Entertainment was provided
also by the evening's special guest, singer Robo
Opatovský; ruffles were held to relax bidders'
tensions, and splendid catering service was
provided by Banská Bystrica's Hotel Lux. The
highlight of the evening was the presentation of a
symbolical check with the proceeds of the charity
auction and ruffles to the Silvia Gašparovičová
Foundation. Another EUR 4,990 was added to
the sum of EUR 23,000 raised by the foundation
during the previous four annual charity projects.
(Text: Ivan Belan, PDG)

Slovak First Lady Silvia Gašparovičová thanks the director
of Motor-Car Banská Bystrica PLC – President of RC
Banská Bystrica (right) – for a donation to her charity.
(Photo: E.Genserek)
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RI Headquarters – Europe-Africa Office
(EAO) Manager Jürg Kobler retired at the
end of January after 24 years of outstanding
service to the Rotary International
Secretariat. Edwin H. Futa, General
Secretary of Rotary International and The
Rotary Foundation thanked him for his work:
"Jürg has distinguished himself in service to
Europe-Africa Rotarians and in the
leadership of EAO staff from the beginning of
his Rotary Career in January 1986 to the
present day. In [his many roles] Jürg brought a
high level of professionalism to his approach
earning him the esteem and respect of
Rotarian and [EAO] staff alike." Ed Futa has
appointed EAO Assistant Manager Marco
Nicosia to serve as Acting EAO Manager as
from 1 February 2010. "Marco looks forward
to leading EAO staff in support of your efforts
and those of all Rotarians of the region."
(skj)

CITY OF ZVOLEN PRIZE – RC Zvolen's ten
year history was awarded at the end of the last
calendar year by a "City of Zvolen Prize". RC
members have long supported the Symbia
Social Service Home; they have helped
purchase a CT lamp and mammographic
equipment for a local hospital, have helped
with the reconstruction of a handicapped lift at
Zvolen Chateau; in addition they support the
Blind and Partially Sighted Union of Slovakia,
help organize art exhibition by Zvolen authors,
and they have organized a mobile traffic
playground and redeveloped sports grounds of
all Zvolen primary schools; they organize
annual youth cycling camps as well as annual
and short-term high school student exchange
programs. The City of Zvolen Prize is a public
expression of gratitude by Zvolen's Mayor and
City Council in recognition of what we do for
those with no barriers in their hearts.
(Text: Juraj Družbacký)

Košice – On 26 March the ROTARY
INTERNATIONAL COMMUNITY welcomed
a new club, RC KOŠICE CLASSIC to the
family. The club will be formally inaugurated
on 8 May 2010. The club will meet at Hotel
Bankov (Thursdays, 18:00 p.m.).
Please contact Mgr. Róbert Matejovič,
President of the Club, and Cell phone: +421
903 646 090, e-mail: dimenzie@internet.sk.

Humenné – On 9 April 2010 the ROTARY
INTERNATIONAL COMMUNITY welcomed
a new club, RC HUMENNÉ to the Rotary
Family. The club will be formally inaugurated
on 29 May 2010. The club will meet at Best
Western Hotel Karpatia (Monday, 19:00
p.m.).
Please contact Ing. Milan Mnahončák,
President of the Club, Cell phone: +421 905
275 987, e-mail: general@chemkostav.sk.

A new Scout Centre, VANAIVAN opened in Kopřivnice on December 12, 2009. It came into being
thanks to the coordinated effort of Scouts, Rotarians, the business sector, the Kopřivnice Town Hall,
and especially thanks to an EU grant under the Moravia-Silesia Regional Operational Fund. The unique
disabled-access building, designed to really suit the needs of its young clients, comprises a set of
clubrooms, lecture room, small gym, computer lab, workshop, kitchenette, and all social amenities.
The project, valued at CZK 20.4 million, is fully accessible to the public. The Scouts have offered a
friendly hand to the citizens of Kopřivnice, nonprofit organizations as well as the Rotarians. They offer
their new premises to organizers of various educational activities, corporate retreats, and not least the
organizers of traditionally favored RYLA seminars. Actually, RYLA returns to Kopřivnice after 10
years. In addition to Kopřivnice Mayor Josef Jalůvka and officials from the other participating
organizations, the project saw light thanks to the efforts of Junák – the Boy and Girl Scout Association of
the Czech Republic, as well as Rotary. Present among the official guests were Junák's Deputy Mayor Jiří
Navrátil, Roman Gronský, PDG in lieu of our district's governor, and RC Ostrava President Jan
Chalupa. The rarest guest was lawyer Brian Thiessen, World President of IFSR (International
Fellowship of Scouting Rotarians), who flew from California to attend the ceremony. The Scout center
was named for the restorer of the Scouting movement in Kopřivnice, Ivan Váňa (VANAIVAN). His
dream has come to life.
On behalf of the implementation team: Ing. Zdeněk Michálek, RC Ostrava (Photo: Archive)

CZECH MEDICAL MISSION TO HAITI – When the last container was dispatched in mid-April, that
about concluded the preparatory stages of a project aimed to help the survivors of January's earthquake
in Haiti, conducted by a 15-member medical team coordinated by the Liberec-based public benefit
corporation, HAND FOR HELP, led by Jaromír Dolanský. By the copy deadline of this issue of RGN
the material value of the project stood at almost CZK 18 million, with a later prospect of almost doubling
the sum. The project is for the establishment and operation of a health care facility, training local
paramedics and ultimately bestowing the facility to the Haitian government (or rather a locally active aid
organization) after several months of pilot operation. The project comes complete with the provision of
a major water treatment plant. Upon the initiative of Petr Sogel from RC Trutnov, two other Rotary
clubs joined in the support of the project. Members of RC Karlovy Vary contributed CZK 3,500 and RC
Žilina chipped in with EUR 1,250. RC Trutnov itself invested CZK 10,000 in the projects, in addition to
individual donations by two club members:
Peter Sogel's company, EXPRESSMENU
donated CZK 39,000 and Václav
Flandera's GAST-PRO venture provided a
benefit worth CZK 61,000 (having supplied
CZK 160,000's worth of catering
equipment for a sponsored price of CZK
99,000). The collectively raised funds to the
tune of CZK 146,000 helped to refurbish
the hospital kitchen and provide packaged
food for the starting period. Our gratitude
goes to all those involved in the effort.
(Text: Marek Skalický, Photo: Archive)
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Text: Viktor Nižňanský, President Elect 2010/2011,
Chairman of the Board of Directors, International Jazz Pieš�any, Nonprofit Organization

Doubtlessly, many Rotarians all over the world are jazz aficionados. After the collapse of the
Communist regime, when jazz again could be played in public, our former member, Janko Tatara
opened a jazz club. Even though he was forced by circumstances to close it down within a couple of years,
many members of Rotary Club Pieš�any had fallen for jazz. In 1999, well-known Slovak drummer and
percussion player Jozef "Dodo" Šošoka made Pieš�any his permanent home. In 1999, well-known Slovak
drummer and percussionist Jozef "Dodo" Šošoka made Pieš�any his permanent home. He and his
wife-to-be opened the Art Jazz Gallery – a unique jazz club. Regular Friday concerts and Monday jam
sessions emulate the weekly schedule of Rotary Club meetings. Six years ago we launched an annual
project, "International Jazz Pieš�any". Initially we supported only 15 concerts but their number has
expanded. In 2009, the fifth year of the project, we organized 53 jazz concerts, 50 Monday jam sessions,
and a very successful first annual Dodo Šošoka Festival. Almost 300 jazz musicians from 14 countries
arrived to Pieš�any. More than 3,500 people attended the Friday concerts and the festival. We have
supported young talents from the inception. Most of our support goes to classical musicians but a few
years ago we supported up and coming pianist Tomáš Gajlík during his studies at the Graz Academy of
Music in Austria. Today he ranks among Slovakia's elite keyboard players and RC Pieš�any is proud to
have assisted in the release of a debut CD of his trio featuring a guest appearance of noted U.S.
saxophonist Rick Margitza. Ever more music managers contact us over the possibility of presenting their
artists in the Art Jazz Gallery and at the festival. The Art Jazz Gallery has received an award from
Hospodárske Noviny daily and a jury named it the Jazz Café Concept of 2009.

The motto of our next Rotary Year is: "Build communities, bridge continents". RC Pieš�any has long
been faithful to this motto by
organizing student exchange
programs, visits with friendly
clubs abroad, but perhaps most
vigorously by organizing
musical projects. Musicians
perform at the Art Jazz Gallery
and the spa town of Pieš�any
gets visited by guests from all
around the world. It is one way
to bridge continents. Over the
years we have encountered sad
moments, chief of which was
the death of Dodo in late 2008.
In 2009 we launched two new
annual projects in his honor –
the Dodo Šošoka Festival
(July), and Homage to Dodo
Šošoka (November). The
second Dodo Šošoka Festival
is scheduled to take place on
July 8-9, 2010 in the Pieš�any
House of Arts. In addition to
the main Festival program
there will be many other
concerts and side events. Two
of them actually predate the
official architecture of the
festival. In May, singer Peter
Lipa will appear in concert
with his blues band. In June we
plan the exhibition "Cartoons
& Jazz", and there will be
plenty of jazz heard on July
8-11, 2010, including 18
concerts featuring 100 jazz
musicians from 10 countries,
performing on six stages. So if
you are into jazz, click
www.jazzpiestany.sk.

GSE Team Exchange – The present Rotary
Year sees the Group Study Exchange between
our District and District 7620 (Maryland and
Washington, DC-USA). This time our
participants are RC Brno, RC Praha City, RC
Praha Classic, RC Praha Old Town and RC
Žilina. Our team left for the USA on 19 April
and will be back on 16 May 2010. Its four young
members are led by a seasoned Rotarian, and
they will be happy to share their professional
and other findings every Monday with not only
the sending clubs but indeed also other people,
who may show interest. The reciprocal D-7620
team will land at Prague Airport on 10 May
and depart on 6 June 2010. They are led by
Edward O'Brien, who has previously visited
the Czech Republic. He is mainly interested in
the not-for-profit sector, child and youth
education, and the welfare of the Roma
community. Sharing a similar professional
direction, Marcela Varley is interested also in
development work and work with HIV-positive
clients and likes to discover interesting
historical sites. Peter Winkelman, a senior
clerk of the Veterans Court of Appeals, is
interested in legislative procedures and how
bills are passed and introduced in practice.
Nick Lennon devotes himself to the theme of
youth leadership, he is interested in business
ethics and wants to meet people associated
with the Czechoslovak Velvet Revolution and
associated with Czech transformations over
the past 20 years. Daniel Pellathy is a writer
and journalist focused on economic matters.
You can meet this GSE team in Prague, Brno
and Žilina. This team will also attend our
District Conference in Třebíč.
(George J. Podzimek, Chairman of GSE D-2240
Commission)

Last year festival's superstar, tenor sax player Chris Potter from the United States
(Photo: Archive)
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Junior
Ambassador’s Day
The Embassy of the
United States in
Prague is delighted
to once again
partner with Rotary
International District 2240 to present the
Junior Ambassadors Program. The Junior
Ambassadors Program is an opportunity for
Czech students in the third grade of the high
school to spend the day at the Embassy learning
about Foreign Affairs and U.S. diplomacy in
the Czech Republic. The first of two events for
2010 will be held on May 20th. Rotary Clubs in
the Bohemian region will each select one
"Junior Ambassador" to represent them at this
event, where they will meet with American
Diplomats and have lunch with Chargé
d'Affaires Mary Thompson-Jones. Participants
will be selected based on a 500 word essay, in
English, on "How International Diplomacy
Affects My Everyday Life". Outstanding essays
will be recognized during lunch at the
Ambassador's Residence. Essays will be judged
on the quality of the content rather than the
English language. The second Junior
Ambassadors Day will be held in the Fall for
students representing the Moravian and some
Prague Rotary Clubs. We encourage anyone
interested to contact your local Rotary Club to
learn more about the submission deadlines for
your area. Good luck to everyone!
(Kelly C. Landry, US Embassy, Prague)

Children for Children Concert
Cooperation between primary art schools of
Třebíč and Germany's Rothenburg ob der
Tauber continues to evolve successfully. Their
joint concert on Saturday, 20 March filled to
capacity the hall of Rothenburg's Wildbad
Evangelical Centre. The gala concert had a
solemn atmosphere and was warmly received by
the German audience, who were literally
moved to tears by the German folk song,

"Abend wird es wieder (Evening is
Descending)". It was sung in German by a
soloist of the Třebíč Primary Art School
accompanied by a Czech-German orchestra
conducted by Frank Spekhorst. In conclusion,
the orchestra accompanied Frank's rendition of
the popular song, Jožin z bažin (Joey from the
Swamps). More than 60 pupils and teachers of
the Třebíč Primary Art School presented
themselves at the concert. The proceeds of over
EUR 2,000 were donated to the children of
Haiti.
(Text: Jaroslav Šmarda – edited)

New Playroom
In late January the
East Bohemian
Theater in Pardu-
bice hosted a traditional charity project jointly
organized by the city's Rotary Club and Lions
Club. Both clubs have long been helping the
needy. They work to select projects and
institutions to which they direct financial means
of their own and their sponsors. Uniquely, the
two clubs have found a way to pool resources
for a single purpose. This year their choice was
the Child Surgery Ward of the Pardubice
Hospital. "Playroom is a part of our Child
Surgery Ward. Our furniture is in gross
disrepair and children could easily suffer
another injury. That's why I am so happy the
Lions and Rotarians will make it possible for us
to buy new playroom furniture," said a happy
head of the ward, Dr Jarmila Antonová when
she received a CZK 22,000 check. The Lions
invited their friends from two Rychnov nad
Kněžnou clubs, and the Rotarians invited their
friends from RC Hradec Králové. The
Governor of Rotary District 2240 (Czech
Republic and Slovak Republic) František
Ryneš noted on this occasion: "I know that
Rotarians as well Lions organize dozens of
charity projects all over the Czech Republic.
But such a collusion of the two clubs in pursuit
of a single goal is unique. For me this is a worthy
experience and I do trust Pardubice will set an
example for the others!"
(Text: Martin Kolovratník)

Proceeds from Advent projects
In January, members of RC Prague
International presented their financial
contributions to two of their partner
organizations. Sue Ryder Home for older
people received CZK 100,000 to revamp the
dining hall of one of its branches, and the public
benefit company ICTUS (whose clients are
cerebral stroke patients) received CZK 48,000.
Club members raised these funds late last

calendar year during three benefit projects – a
concert in the Church of Sts Simon and Jude in
Prague's Dušní Street, a Golden Wheel Party at
the Hotel Diplomat, and selling mulled wine at
a Christmas market in Jungmannovo Square in
Prague. Our picture shows Sue Ryder Home
director Matěj Lejsal (left) receiving a
symbolical check from RC Prague
International President Kraig Klosson.
(Text: Irena A. Brichta, Photo: Archive)

By now, three tournaments of five
have taken place, being intended for
Golfing Rotarians and their families
but being also open to other adepts,
who can register for individual
tournaments.

Spring dates:
13 May 2010
4 June 2010 venue will be specified
(part of side program of District
Conference)

Information and registration:
Ing. Jan Hlaváč,
email: jhlavac@iol.cz,
cell phone: +420 728 128 113
Ing. Pavel Frelich,
email: frelich@egc.cz,
cell phone: +420 603 442 090

These four pages contain

English-language

highlights of the content of

the Czech and Slovak

magazine ROTARY GOOD

NEWS 2/2010.

Translation: Libor Trejdl

Editorial Board:

+420 776 540 656

goodnews@rotary2240.org
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překlad: Petr J. Pajas, PDG

Březen je v Rotary měsícem gramotnosti. To se
soustředíme na význam schopnosti číst a psát a na
vzdělávání v rámci našich humanitárních projek-
tů. Za ty desítky let, co jsem rotariánem, jsem jak
u nás doma ve státě Alabama, USA, tak i v cizině
byl mnohokrát svědkem toho, jak kritickou úlohu
pro zajištění produktivního života a zdraví hraje
gramotnost. Být gramotný neznamená jen mož-
nost přečíst si knihu nebo noviny. Znamená to
schopnost pochopit návod k používání léku, vy-
znat se v příkazech a tím dosáhnout i na nějaké to
pracovní místo. Znamená to možnost porozumět
poznámce napsané učitelem dítěte, být schopen
používat počítač, vařit podle receptu nebo si po-

dat žádost o hypotéku. Gramotnost nás zařazuje
do té větší části společnosti, je nástrojem integro-
vání se a výzbrojí pro život.

Ti, kdo nemohou číst nebo psát, a� už jsou to
děti či dospělí, jsou odříznuti od důležitých in-
formací na nespočet způsobů. S menší pravdě-
podobností si udrží zdraví, a budou nejspíš
chudí. Nejhorší je to, že rodiče, kteří nečtou,
mohou vychovat děti, které také nečtou a tím se
ten bludný kruh negramotnosti a chudoby zase
uzavře.

A� už jako rotarián či ve svém povolání jsem si
všiml mnoha jednoduchých a nápaditých způso-
bů, jak ten začarovaný kruh rozetnout. Může to
být dobrovolná služba ve škole, aby se k výchově
a vzdělávání dostali i dospělí, nebo to může pros-
tě být to, že nějak zajistíme, aby všechny děti měly
učebnice a vše co k učení potřebují. A my rotariá-
ni toho můžeme udělat tak mnoho! Můžeme ji-
ným pomáhat učit se číst – a můžeme je učit, jak si
pomáhat!

preklad: Ivan Belan, PDG

Pod	a istej nedávnej štúdie zaznamenalo darcov-
stvo finančných prostriedkov na charitatívne úče-
ly už po zoh	adnení inflácie najvýraznejší pokles
za ostatných 50 rokov. Osemdesiatšes� percent
neziskových organizácií vykázalo v roku 2009 po-
kles darcovstva. V časoch rapídne vzrastajúcej

potreby humanitnej pomoci tak prostriedkov na
uspokojenie týchto potrieb ubúda.
Naš�astie, rotariáni sa tradične vyznačujú ve	kou
štedros�ou. Napriek svetovej hospodárskej rece-
sii bol objem finančných príspevkov do Fondu
ročných programov v rotariánskom roku 2008-09
tretí najvyšší v histórii.

Rotariáni na
alej prispievajú do Fondu ročných
programov a takisto sa aktívne podie	ajú na na-
pĺňaní výzvy zozbiera� 200 mil. USD, určených na
vyhladenie vírusu detskej obrny. Okrem toho pra-
cujeme na zabezpečení budúcnosti Nadácie Rota-
ry tým, že neustále tvoríme náš Stály fond,
a usilujeme sa tiež posilni� mierové iniciatívy pro-
stredníctvom našich Rotariánskych centier pre
medzinárodné štúdie mieru a riešenia konfliktov.

Možno sa zdá, že žiadame prive	a. Ve	mi by som
si želal, aby som vám jedného dňa mohol pove-
da�, že vaše finančné príspevky, ktorými podpo-
rujete naše úsilie, vyliečia všetky neduhy sveta.
Už teraz vám však s istotou môžem poveda�, čo
by sa stalo, keby Nadácia Rotary nemala dostatok
prostriedkov na podporu významných projektov.
Vírus detskej obrny by na
alej mrzačil tisíce detí.
Choroby by sa šírili ove	a rýchlejšie, ke
že čoraz
menej 	udí by malo prístup k pitnej vode a hygie-
nickým zariadeniam. Nespočetné množstvo žien
a dievčat by sa nikdy nenaučilo číta�. Pretrvávala
by chudoba, chorobnos� a negramotnos� by pod-
kopávala naše úsilie v snahe dosiahnu� a udrža�
mier vo svete.

Nadácia Rotary patrí nám všetkým. Je to naša
najväčšia opora pri dobročinných akciách a preto
sme všetci zodpovední za udržanie tejto jej silnej
pozície. Dúfam preto, že každý rotarián si túto vý-
zvu vezme k srdcu a aj tento rok podporí progra-
my Nadácie. �

V letošním rotariánském roce se realizuje studijní výměna týmů mladých
odborníků (GSE - Group Study Exchange) mezi naším distriktem a dis-
triktem 7620 (Maryland a Washington, DC – USA). Na projektu se z naší
strany tentokrát podílejí RC Brno, RC Praha City, RC Praha Classic, RC
Praha – Staré Město a RC Žilina.
Náš tým vedený zkušeným brněnským rotariánem Alexandrem Turkovi-
čem, který se profesně věnuje oblasti financí, odlétl do USA 19. dubna.
Jeho členy jsou čtyři mladí lidé tohoto profesního zaměření: veřejná sprá-
va a politika - Robert Blaško (poradce žilinského primátora), hospodaření
s odpady, recyklace - Marek Holba (manager brněnské firmy specializova-
né na čištění odpadních vod), informační technologie – Robert Havránek
(produktový manager v nadnárodní společnosti), vzdělávání – lékařství –
Kateřina Maxová (lékařka gynekoložka a asistentka na 1. lékařské fakul-
tě). Tým se vrací 16. května. Po svém návratu se tito mladí lidé jistě rádi po-
dělí o své profesní i další poznatky nejen s členy klubů, které je vyslali, ale i
s dalšími zájemci.

Reciproční tým z D-7620 dosedne na plochu ruzyňského letiště 10. května
a odlétat zpět bude 6. června. Vedoucím týmu je rotarián Edward O’Brien,
který již Česko v minulosti navštívil. Zajímají ho otázky spojené s nezisko-
vým sektorem, vzděláváním dětí a mládeže a romskou komunitou. Podob-
né profesní zaměření má členka týmu Marcela Varley, která se zajímá na-
víc o způsoby rozvojové pomoci a práci s HIV pozitivními klienty, ráda
poznává zajímavá místa spojená s historií. Peter Winkelman je vyšší soud-
ní úředník u odvolacího soudu pro veterány, zajímá se o tvorbu zákonů
a jejich uvádění do praxe. Nick Lennon se věnuje leadershipu ve vztahu
k mladým lidem, zajímá ho oblast etiky v podnikání a chce poznat osob-
nosti spojené se sametovou revolucí a přetvářením naší společnosti v uply-
nulých dvaceti letech. Daniel Pellathy je spisovatel a novinář se
zaměřením na oblast ekonomiky. Případní zájemci se s členy GSE týmu
mohou setkat při jejich pobytu v Praze, Brně nebo Žilině. Tým se také
účastní naší distriktní konference v Třebíči.

George J. Podzimek
předseda komise GSE D-2240

Glenn E. Estess Sr.,
předseda Rady zmocněnců Nadace Rotary

Glenn E. Estess Sr., předseda Rady zmocněnců Nadace Rotary
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Tetx: Anne E. Stein, ústřední redakce RWMP
Překlad: Petr J. Pajas, PDG
Foto: ROTARY IMAGES / ALYCE HENSON

V Ghaně, na Filipínách a v Dominikánské repub-
lice budou mít lidé velmi brzo lepší přístup k čisté
vodě a k hygieně, nebo� právě tam začíná praco-
vat organizace „Mezinárodní H2O spolupráce –
International H2O Collaboration“. Je to spoje-
nectví mezi Rotary International a americkou
agenturou pro zahraniční pomoc USAID, které
bylo uzavřeno v březnu tohoto roku a na jehož zá-
kladě budou v rozvojových zemích realizovány
projekty dlouhodobě zajiš�ující dostatek vody pro
spotřebu a hygienu. Poté, co „Mezinárodní H2O

spolupráce“ vyhodnotí práci v uvedených třech
zemích, bude zvažovat rozšíření podpory i do dal-
ších oblastí.

V Ghaně se toto spojenectví rozšíří o součinnost
místních vlád k zajištění hygienické výchovy a zlep-
šení existující infrastruktury o další studně, mecha-
nické přečerpávání vody a latríny. Očekává se, že
z toho bude mít užitek až 86 000 osob.
Jak řekl PDG K.O. „Willie“ Keteku, koordinátor
tohoto projektu, „bude to velká změna v životě
těchto lidí, i když to není mnoho ve srovnání s cel-
kovým počtem těch, kdo tuto pomoc potřebují“.
A dodává: „V současnosti lidi potřebují k vyhledání
vody příliš mnoho času a voda samotná není čistá“.

Na Filipínách spojenectví za lepší vodu působí
v pěti obcích – Davao City, Dipolog, Metro Ma-
nila, San Fernando City a Zamboanga – na vybu-
dování nových čistíren vody, instalaci
hygienických zařízení a mechanických čerpadel
vody poskytujících přístup k obecním zdrojům
filtrované vody. Nové systémy bude užívat přes
2,1 milionu lidí.

Lina Aurelio, bývalá guvernérka RI distriktu
3800, která je zapojena do organizace těchto pro-
jektů, říká: „Máme štěstí, že Filipíny jsou jednou
z těch tří vybraných zemí. Tady umírá tolik dětí
jen proto, že voda je znečištěná! Je to opravdu
velký problém!“ Ve slamech si podle Liny Aure-
lio lidé nemohou dovolit vodu kupovat. „Tady
jsou miliony případů úplavice, která každoročně
zabíjí 11 až 12 tisíc lidí. A protože jsou tady na-
prosto nevyhovující systémy odstraňování odpad-
ků, je tím ovlivněno vše.“

V Dominikánské republice bude implementová-
na řada projektů rozvodu a čištění vody, jakož
i zavádění hygienických zařízení. Jedná se mj.
o bio-účinné pískové filtry instalované v malých
seskupeních tzv. bateyes – společenstvích součas-
ných a bývalých dělníků pracujících na cukrových
plantážích a cukrovarech. (O projektech týkají-
cích se vody v Dominikánské republice si lze pře-
číst více v čísle The Rotarian ze srpna 2009.)

Všechna tato zlepšení budou stát přibližně 2 mi-
liony amerických dolarů v každé ze tří zemí. Ro-
tary pro to poskytne cca 500 000 US dolarů
prostřednictvím grantů programu 3H – Health,
Hunger and Humanity, zaměřených na ochranu
zdraví, boj s hladem a poskytování humanitární
pomoci. V každé z vybraných zemí vyberou ještě
kluby a distrikty dalších půl milionu dolarů.
K tomu pak USAID přispěje jedním milionem
dolarů pro každou ze zemí. �Rotariáni pomohli instalovat v Dominikánské republice již 19 tisíc biologicky účinných pískových filtrů na vodu.

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ MISE NA HAITI – S odesláním posledního kontejneru
skončily v polovině dubna přípravy projektu na pomoc osobám postiženým
lednovým zemětřesením na Haiti, který realizuje patnáctičlenný lékařský
tým obecně prospěšné společnosti HAND FOR HELP z Liberce pod vede-
ním Jaromíra Dolanského. Materiální hodnota projektu činila v době uzá-
věrky časopisu RGN celkově téměř 18 mil. korun, později se počítá
s rozšířením částky až na dvojnásobek. Projekt je zaměřen na výstavbu a pro-
vozování zdravotnického zařízení, proškolení místního zdravotnického per-
sonálu a následné předání celého tohoto zařízení po několika měsících
provozu Haitské vládě (resp. na místě pracující humanitární organizaci) jako
dar České republiky. Součástí projektu je i výstavba a zprovoznění velkoka-
pacitní úpravny vody. Do podpory projektu se na základě iniciativy Petra So-
gela z RC Trutnov zapojili i další dva Rotary kluby. Členové RC Karlovy
Vary přispěli částkou 3 500 Kč a RC Žilina částkou 1 250 Eur. Samotný RC
Trutnov pak vložil částku 10 000 Kč a firmy jeho dvou členů materiální zajiš-
tění – společnost EXPRESMENU Petra Sogela v hodnotě 39 000 Kč a spo-
lečnost GAST-PRO Václava Flandery benefit v hodnotě 61 000 Kč (gastro
vybavení v ceně 160 tisíc Kč dodala za sponzorskou cenu 99 tisíc Kč). Společ-
ně shromážděné prostředky v hodnotě 146 000 Kč pomohly doplnit vybavení

nemocniční kuchyně a zajistit balenou stravu pro počáteční období. Všem
zúčastněným za to patří velký dík. (text. Marek Skalický, foto: archiv)
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Podle aktuálního e-mailu Williama Spaldinga,
PDG 5160, zpracoval Dobroslav Zeman, PDG
Foto: archiv

Mnozí přátelé si jistě vzpomenou, že při slavnost-
ní inauguraci našeho mezinárodního Rotary dis-
triktu 2240 v roce 1999 byl naším vzácným
hostem také William Spalding z USA. Tehdy se
právě chystal – stejně jako já – k nástupu do od-
povědné funkce distriktního guvernéra, on
ovšem na druhém konci světa, v kalifornském
distriktu 5160, který pokrývá oblast od San Fran-
ciska na sever, až k hranicím Oregonu. Z jeho
iniciativy se tehdy – na jaře roku 2000 – uskuteč-
nila první výměna GSE týmů našich distriktů
a mezi distrikty bylo uzavřeno oficiální partner-
ství trvající dodnes. O rok později jsem dokonce
měl čest zastupovat světového prezidenta RI na
výroční konferenci Billova distriktu, která pro-
běhla až v oregonském Ashlandu, naopak zase
několik tamních rotariánů se v průběhu let přije-
lo podívat k nám.
V rámci stále udržovaných přátelských vztahů
jsem se také dozvěděl, že Bill se už po několik let
aktivně podílí na aktivitách neziskové společnos-
ti Operation Sunrise Inc. Její lékařský tým po-
máhá zemím Jižní Ameriky v oboru náročné
rekonstrukční chirurgie. Letos v únoru je jejich
povinnosti přivedly do Chile.
E-mail, který jsem od Billa dostal 6. března, na
mne velmi zapůsobil svou telegrafickou struč-
ností a bezprostředností – však si přečtěte:

Je pátek 26. února, náš pětičlenný tým právě do-
končil sérii 115 operací chilských dětí, postiže-
ných rozštěpem patra, zítra máme odlétat zpět do
Kalifornie. Na rozloučenou večeříme v hotelu
v chilském městě Concepción, dva jsme se vrátili
do pokoje, další tři přátelé se odebrali na malou
párty přes nejdelší most v Chile, přetínající řeku
Rio Bo Bio. Jsou 4 hodiny ráno, tu nás probouzí
mohutné zemětřesení o síle 8.8 Richterovy škály.
Dozvídáme se, že jeho epicentrum je pouhých 17
km severně od nás. Trvá pouhých 90 vteřin, ale
nám se to zdá jako pět minut. Následné otřesy o

intenzitě až 6.9 se po celý den opakují každých 10
až 15 minut. To je opravdu pěkná síla – i pro nás
z Kalifornie!
Náš hotel s celkem 27 hosty je pětiposcho
ový,
celá jeho fasáda do ulice i do atria je prosklená,
ani jedna tabule skla se však kupodivu neroztříšti-
la. Přes hlavu si pro jistotu přetahuji přikrývku.
Nábytek je v našem pokoji přeházený, televizor
převrácený a je úplná tma. Lezu z postele a šmát-
rám po zemi, hledám své sandály. Po hmatu se
dostávám schodištěm do hotelové haly, kde už
mezitím rozsvítili pár svíček. Personál nám nabízí
pár rohlíků a vodu v lahvích. Společně s ostatními
hosty vycházíme na chodník. Zdá se, že všichni
jsou v pořádku, až na jednu dámu, která má na
noze tržnou ránu. Tu jí ošetřuje dr. Lehman. Tři
lékaři, kteří šli na druhý břeh, se stačili vrátit ještě
předtím, než se most přes řeku Bio Bio zřítil.
Město je však zničené, bez vody, s nedostatkem
potravin, bez elektrického proudu. Ulice, kde
stojí náš hotel, se zdá být celkem v pořádku, avšak
ostatní části města jsou v troskách. Devítiposcho-

ový obytný dům a sedmiposcho
ové kasino se
zřítily, jeden dosud nedostavěný dům se celý roz-
pukl jako květ.
V našem hotelu stěhují všechny hosty do 2. nebo
3. poschodí, nechtějí nás nechat v našich poko-
jích. Noc trávím v křesle, jen s přehozem přes

sebe, je mi zima. Rotariáni i hotelový personál se
však o nás i v neděli dobře stará. Mezitím zjiš�uji,
jak se dostat ze země, ale letiště v Santiagu de
Chile je uzavřené. V pondělí ráno pak v 5,30 hod.
odjíždíme dodávkou směrem na jih po silnici A 5
do města Orsono. Cesta trvá 10 hodin, domy, sil-
nice, mosty jsou pobořené, je mnoho objížděk, je-
deme velmi pomalu. Centrální Chile je velmi
podobné Central Valley Kalifornii. Na dálnici
jsou kamiony, autobusy a těžká vozidla odstave-
ny stranou, nesmějí pokračovat.
Asi na půli cesty se u benzinového čerpadla řadí-
me do fronty, avšak nejde elektřina, není tedy ani
žádný benzin. Za hodinu a půl se naštěstí dostá-
váme na řadu.
Do Orsona přijíždíme pozdě odpoledne, na příští
den si zajiš�ujeme cestu autobusem napříč Anda-
mi do Bariloche v Argentině. Noc v hotelu.
Šestihodinová cesta nás vede nejkrásnější kraji-
nou, jakou jsem kdy viděl: krásné lesy, nádherné
hory, ohromná jezera. Do Bariloche dorážíme až
kolem deváté večer, pouhou půl hodinu před od-
letem do Buenos Aires. Tam spíme a pozdě od-
poledne se konečně vracíme do Kalifornie.
Děkujeme Bohu, že se nám nic nestalo a modlí-
me se za naše přátele v Chile.
Muselo to být velmi dramatické – ale věřte mi,
nepřál bych si takové zemětřesení prožít... �

ZEMĚTŘESENÍ HAITI – Pomoc postiženým zemětřesením na Haiti je
stále intenzivní. Například členové RC Bratislava mezi sebou shromáž-
dili částku 1000 US$, kterou poukázali na krizové konto haitského RI
distriktu 7020 (o příspěvcích dalších našich RC jsme informovali v mi-
nulém čísle RGN). Sedmnáct RC tohoto distriktu působících na Haiti
realizuje stovku drobných revitalizačních projektů za podpory k tomu
účelu speciálně zřízeného fondu RI (k dispozici má v této době zhruba
400 tisíc US$ a Nadace Rotary pro obnovu infrastruktury na Haiti uvol-
nila dalších 1,3 milionu US$). Největším projektem je zprovoznění tří
nemocnic. V současné době je na Haiti zásluhou projektu Rotary k dis-
pozici 13 tisíc tzv. ShelterBoxů (stanů se základním vybavením pro ně-
kolikaměsíční přežití), které poskytují přístřeší téměř 100 tisícům lidí.
Dalších 5 tisíc těchto stanů je na cestě. O situaci na Haiti se osobně pře-
svědčil prezident RI John Kenny při své návštěvě koncem února.
(Text: Svatopluk Jedlička, foto: archiv projektu ShelterBox)
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Text: Antoinette Tuscano, ústřední redakce RWMP
Překlad: Dobroslav Zeman, PDG
Foto: ROTARY IMAGES/ALYCE HENSON

Itzhak Perlman, houslový virtuóz, uspořádal
2. prosince 2010 společně s Newyorskou filhar-
monií benefiční koncert, který přinesl ve pro-
spěch programu PolioPlus stotisíc dolarů. „Není
už žádný důvod k tomu, aby se kdokoliv znovu
nakazil dětskou obrnou“, prohlásil houslista, je-
hož obrna postihla ve věku 4 let. Překonal však fy-
zické potíže a stal se jedním z nejvýznamnějších
světových hudebníků.

Jeho koncert byl jednou z benefičních akcí, nava-
zujících na rotariánskou kampaň END POLIO
NOW! Před jeho zahájením oznámil generální
sekretář RI Ed Futa, že naše společenství už pře-
kročilo poloviční hodnotu svého závazku – sou-
středit 200 milionů dolarů v odpově
 na dar
Nadace Billa a Melindy Gatesových pro tento
účel ve výši 355 milionů dolarů. Na recepci, která
proběhla bezprostředně po koncertu, předal
Glenn E. Estess Sr., předseda Rady zmocněnců
Nadace Rotary, I. Perlmanovi ocenění RI za jeho
pomoc v našem boji proti polio.

Téhož dne se v hlavním sídle UNICEF v New
Yorku uskutečnil diskusní panel, na němž od-
borníci prohlásili, že vítězství v boji proti obrně
závisí na spolupráci vládních i nevládních agen-
tur a náboženských organizací. V zemích, kde

tato nemoc dosud přetrvává, zabraňují bohužel
pracovníkům v terénu v očkování dětí dezinfor-
mace a konflikty. Tento panel byl svolán na zá-
kladě červnové výzvy prezidenta Baracka
Obamy k „novému celosvětovému úsilí,“ vyhlá-
šenému společně s Organizací islámské konfe-
rence k eradikaci polia.

Rotary přispělo k vymýcení této choroby o 99 %
jejího výskytu: v roce 1985 to bylo 350 000 nových
případů, zatímco loni pouhých 1517. Největší pře-
kážkou v proočkování dětí v postižených oblastech
jsou stále místní konflikty a politický neklid.

„To nejobtížnější se objevuje vždy až na konci“,
říká velvyslanec Frederick D. Barton, představi-

tel USA při UNESCO. Zazna-
menal ovšem i pokrok v eradi-
kačním úsilí: „Je skutečně
pozoruhodné, co rotariáni do-
kázali jak v posledních desetiletích, tak i svou ne-
dávnou výzvou k soustředění dalších 200 milionů
dolarů.“

James L. Lacy, bývalý prezident RI a předseda
akčního týmu RI pro USA pro eradikaci polia,
řekl: „Rotariáni, zejména ti, kteří si pamatují, co
strach z dětské obrny znamenal, udělají cokoliv,
aby byla tato hrozba konečně vymýcena.“ A An-
toinette Tuscano prohlásila: „I nadále musíme
v naší snaze pokračovat, a záleží přitom doslova
na každém z nás“. �

Text: Luděk Korč
Foto: archiv klubu

Každý z jednotlivých Rotary klubů má zpravidla svůj nosný projekt. Takovým
projektem je pro náš klub již několikaletá spolupráce s Domem pokojného stá-
ří ve Frýdku-Místku, kde někteří naši členové pomáhají organizačně a technic-
ky zajiš�ovat chod tohoto velmi potřebného zařízení. Snahou celého klubu je
podpořit tyto aktivity finančně a upozornit i širší veřejnost na skutečnost, že

bez finanční podpory sponzorů a donátorů se podobná zařízení většinou ne-
obejdou. Již tradičně pořádá Rotary klub Frýdek-Místek ve spolupráci se špič-
kovými umělci a interprety předvánoční benefiční koncerty v Bazilice minor
Navštívení Panny Marie ve Frýdku, jejichž cílem je nejen poděkování přízni-
vcům a podporovatelům našeho klubu, kdy se společně v adventním čase set-
káme a společně chvíli rozjímáme při povznášejících tónech, ale i oslovení
dalších spoluobčanů a podnikatelů z našeho města, kterým není lhostejný osud
lidí, kteří se v určitých životních situacích neobejdou bez pomoci svého okolí.

Při posledním benefičním koncertu se podařilo, i přes nepříliš povzbudivou
ekonomickou situaci celé společnosti, získat od sponzorů a dárců částku
47 000 Kč. Jen samotní účastníci koncertu věnovali na místě částku takřka
18 000 Kč. Uvědomujeme si, že se najedná o žádné závratné sumy, které by
samy o sobě vyřešily všechny problémy spojené s fungováním Domu pokoj-
ného stáří. Ale i pomoc menšího rozsahu, která je dlouhodobějšího charakte-
ru, přináší své ovoce. Koncert se konal již počtvrté a za tyto čtyři roky se
podařilo získat více jak čtvrt milionu korun, které byly předány Domu pokoj-
ného stáří jako podpora na technické řešení zastřešení terasy, na únikové
schodiště, nebo aby za tyto prostředky byla zakoupena polohovací lůžka.

Stalo se již tradicí, že v průběhu měsíce ledna nebo února navštíví naši členo-
vé Dům pokojného stáří a symbolicky předají výtěžek sbírky, a� již to byla po-
lohovací lůžka nebo finanční dar. V loňském i předloňském roce se předání
zúčastnil i štáb Televize Polar a tato akce se jistě stala i dobrou propagací čin-
ností Rotary klubu. Příspěvek najdete na našich stránkách www.rotaryfm.cz
nebo i na stránkách Televize Polar. �

Když jednou slyšel Itzhak Perlman, ještě jako malý chlapec, v rozhlase houslový koncert, poprosil svého otce o housle.
O několik měsíců později se bohužel nakazil dětskou obrnou a ochrnuly mu obě nohy.
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Text: Ivan Belan, PDG
Foto: E. Genserek

Pod týmto názvom sa niesol už 5. ročník chari-
tatívnej aukcie umeleckých diel a spoločenský
večer banskobystrických rotariánov, ktorý zor-
ganizovala Spoločnos� Motor-Car Banská Bys-
trica, spol. s r. o.

Objavi� tajomstvo dokonalosti mali možnos�
účastníci večera na slovenskej premiére nového
modelu vozidla Mercedes-Benz - kabrioletu,
ktorá sa uskutočnila len pár dní po jeho svetovej
premiére na autosalóne v Ženeve. Nové bezpeč-
nostné prvky a karosársky dizajn umožňujú do-
konale pohodlnú a bezpečnú jazdu aj v rôznych
poveternostných podmienkach. Medzi účastník-

mi slávnostného večera, ktorí tajomstvo dokona-
losti objavili, bola aj prvá dáma Slovenskej re-

publiky, pani Silvia Gašparovičová, predstavite-
lia verejného a politického života nielen mesta
Banská Bystrica, členovia Rotary klubu, Lions
klubu a obchodní partneri spoločnosti.

Moderátorom celého večera a licitátorom auk-
cie, na ktorej sa vydražilo 20 umeleckých diel,
bol Števo Skrúcaný. K dobrej nálade hostí pris-
pel svojim vystúpením aj hos� večera spevák
Robo Opatovský, trochu napätia medzi prítom-
ných vniesla počas žrebovania tombola, ale trva-
lý dojem zanechal aj výborný catering hotela Lux
v Banskej Bystrici.

Vyvrcholením večera bolo odovzdanie symbolic-
kého šeku zo zisku charitatívnej aukcie a tomboly
pre Nadáciu Silvie Gašparovičovej. K sume
23 000 Eur, ktoré sa tejto nadácii podarilo vyzbie-
ra� v predchádzajúcich štyroch ročníkoch, takto
pribudlo 
alších 4 990 Eur. �

RC Bratislava - Dar centru Andreas – Už po tretí raz sa RC Bratislava zúčastnil na vianočných trhoch
s vlastným stánkom, aby z vý�ažku mohol prispie� na charitu. Pri posledných vianočných trhoch pomáha-
li bratislavským rotariánom zamestnanci hotela Chopin, ktorého manažérom je bývalý výmenný študent
Radúz Dula. Čistý výnos bol 4500 Eur, ktorý rotariáni odovzdali na slávnostnom večierku 15. marca 2010
v hoteli Chopin. Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnil aj primátor mesta Bratislavy Ing. Andrej Ďur-
kovský, ktorý od začiatku vytvára rotariánom dobré podmienky na vianočných trhoch. Vedenie hotela
zastupovala obchodná riadite	ka hotela Ing. uba Zozuláková. Vyjadrila potešenie, že mladý a ambici-
ózny hotel sa mohol podie	a� na dobročinnej akcii. No najdôležitejším hos�om bola Ing. Kateřina Naklá-
dalová, riadite	ka Autistického centra Andreas, ktorá z rúk prezidenta klubu Ing. Petra Kollárika
prevzala symbolický šek na vý�ažok z vianočných trhov. Pri po
akovaní zdôraznila, že dar RC Bratislava
je ve	mi cenný, lebo kríza skresala aj dobročinné aktivity. Na fotografii sprava: Andrej Ďurkovský, Kate-
řina Nakládalová, uba Zozuláková, Peter Kollárik. (text: Ing. Peter Kollárik, foto: archív klubu)

Záber z aukcie umeleckých diel

Prvá dáma SR, Silvia Gašparovičová, ďakuje za príspevok
do jej nadácie riaditelovi Motor-Car Banská Bystrica, spol.
s r.o., súčasnému prezidentovi RC Banská Bystrica (vpravo).
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Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: Petr Bednárik a autor textu

„Diamantové zdraví pro železnou Ostravu“, to bylo motto benefičního re-
prezentačního plesu, který ve všech prostorách hotelu Mamaison Imperial
Ostrava uspořádaly koncem ledna společně Rotary klub Ostrava Internati-
onal a nově založený Rotary klub Opava International pod záštitou hejtma-
na Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase, primátora města
Ostrava Ing. Petra Kajnara a guvernéra Rotary International distriktu 2240
České a Slovenské republiky pro rok 2009/2010 Ing. Františka Ryneše. Tato
společensky nepřehlédnutelná událost během uplynulých let vytvořila tra-
dici reprezentačních plesů na vysoké společenské a kulturní úrovni s neo-
pakovatelnou atmosférou. Účast na něm se stala věcí prestiže pro přední
osobnosti nejen z regionu a svým benefičním posláním přesáhla význam do-
sud konaných společenských akcí v Ostravě.

Letošní ples zaznamenal malé jubileum, byl pátým v pořadí. Tuto skutečnost
se pořadatelé snažili zvýraznit tím, že tentokrát vybrali jako průvodní téma
okouzlující krásu a hodnotu diamantů. V duchu diamantů se neslo celkové
aranžmá plesu včetně choreografie tanečních a pěveckých vystoupení. V pře-
neseném slova smyslu tu nechyběly diamanty kvalitní zábavy: Marek Vašut,
který celý večer moderoval, Tereza Kerndlová, Chantal Poullain či vycházejí-

cí pěvecká hvězda, Jan Bendig. Nechyběly tu však ani skutečné diamanty
v podobě šperků nebo ve své ryzí přírodní podobě, které se v současné době
stávají zajímavou investiční příležitostí. Jejich prezentaci zajistila mezinárod-
ní společnost Diamonds International Corporation – D.I.C a.s. To všechno
dohromady vytvořilo pro hosty příjemně strávený večer.

Dobrý pocit umocnila i ta skutečnost, že z výtěžku plesu a sponzorských darů
byla shromážděna částka v celkové výši 620 tisíc korun, která byla rozdělena
jako příspěvek na podporu několika prospěšných projektů (viz tabulka).
K této úctyhodné sumě významně přispěla Nadace OKD, generální partner
plesu firma LR Health&Beauty Systems Buksa&Partner, hlavní partneři
plesu společnosti Hochtief, Cemdest a Interdecor a řada dalších partner-
ských firem, za což jim patří velký dík.

Benefiční plesy RC Ostrava International patří už pět let k společenským
událostem s vysokou úrovní a významným přínosem pro potřebné. Snažili
jsme se odhalit tajemství tohoto úspěchu a oslovili jsme proto tři protagonis-
ty, kteří stály u zrodu této tradice - Ing. Gerharda Herudka (prezidenta klubu
v letech 2003-2005), Dr. Evu Stýskalovou, která má zkušenosti s marketinko-
vou komunikací a významného ostravského podnikatele Ing. Aleše Buksu.
Všem třem jsme položili jednoduchou otázku: Jakou radu můžete dát ostat-
ním?

Ing. Gerhard Herudek: Jsme jeden z nejmladších klubů distriktu a při pře-
mýšlení, jak vygenerovat finanční prostředky pro humanitární akce, jsme se
nechali inspirovat rotariány ze Žiliny, kteří již zkušenost s pořádáním chari-
tativních plesů měli. Při získávání sponzorů jsme měli štěstí, že se nám poda-
řilo přesvědčit jednoho z největších mecenášů regionu pana Aleše Buksu,
kterému se naše myšlenka tak zalíbila, že začal s našim klubem úzce spolu-
pracovat a tak se stal i naším členem. Spolupráce již trvá pět let a my máme za
sebou pět úspěšných plesů s celkovým výtěžkem přes 2,5 milionu korun. Po-
dařilo se nám již vytvořit stálou skupinu sponzorů, kteří oceňují nejen vyso-
kou společensko-kulturní úroveň plesů, ale i skutečnost, že výtěžek je cíleně
určen pro potřebné v regionu.

RC Ostrava International
RC Opava International

Dětský hipoterapeutický ranč v Hlučíně 200 000 Kč

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni 200 000 Kč

Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o.
(knihy pro nevidomé)

100 000 Kč

Ostravská univerzita, fakulta umění, katedra sólového zpěvu
(nastudování opery W. A. Mozarta „Figarova svatba“)

50 000 Kč

DYS-CENTRUM při 4. ZŠ J. A. Komenského ve Frýdku-Místku 20 000 Kč

další drobnější projekty 50 000 Kč

Celkem 620 000 Kč

O úspěch letošního benefičního plesu se zasloužili zejména (zleva): prezident RC Opava In-
ternational Ing. Bohumil Křempek, majitel firmy CEMDEST (hlavní partner plesu) Jiří Bartók
a majitel firmy LR Buksa&Partners (generální partner plesu) Ing. Aleš Buksa (pastprezident
RC Ostrava International).

Průvodcem celého večera byl sympatický a elánem sršící Marek Vašut.

O to, že zástupci Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni mohli převzít dva
šeky v celkové výši 200 000 Kč, se podstatně zasloužila finanční ředitelka OKD a.s. a zá-
stupkyně „NADACE OKD“, RNDr. Miloslava Trgiňová (na snímku vpravo v pozadí).
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Dr. Eva Stýskalová: Slavnostní atmosféru hotelu Mamaison Imperial Ostra-
va, kde se tradičně konalo všech pět ročníků této benefiční akce, umocňuje-
me tím, že se každému plesu snažíme vtisknout nové neopakovatelné
aranžmá vycházející z námi zvoleného tématu (např. „ROTARY ples – ples
květin a vůní“, „Chvála českých uměleckých řemesel“, „Ostrava míří do Ev-

ropy“ či letošní motto: „Diamantové zdraví pro železnou Ostravu“). Rovněž
výběr špičkových českých protagonistů kvalitní zábavy je podřízen zvolené-
mu tématu. Je zapotřebí nepodcenit včasnou přípravu s předstihem dosta-
tečným pro dojednání detailů, oslovení sponzorů i pozvání hostů. Důležitý je
také precizní časový harmonogram programu, pestrost a špičková kvalita ca-
teringu, získání erudovaného moderátora večera a v neposlední řadě příjem-
né hostesky napomáhající organizaci této akce, v našem případě z řad
mladých členů našeho Rotaract klubu Ostrava International.

Ing. Aleš Buksa: Je o mně známo, že významně podporuji řadu společen-
ských, sportovních i kulturních akcí nejen našeho regionu. Musím se přiznat,
že z těchto rotariánských akcí mám ty nejlepší pocity, protože mnou investo-
vané peníze nacházejí ty nejpotřebnější adresáty. Zmínil bych podporu nada-
ce Umělá ledvina pro děti, Hipoterapeutický ranč pro děti, Ústav sociální
péče pro tělesně postižené a podobně. V Rotary prostě nacházím spojení
věcí osobně příjemných s věcmi obecně užitečnými. �

Zásluhou Aleše Buksy (vpravo) se objevil jako překvapení večera nečekaný účinkující,
teenager Jan Bendig, finalista hudební show Česko Slovenská SuperStar.

K neobvykle vysokému výtěžku plesu ve prospěch charitativních projektů přispěla i rozsáh-
lá dražba výtvarných děl renomovaných autorů.

Ředitel Hipoterapeutického dětského ranče v Hlučíně Josef Dudek (vpravo) poděkoval
všem přítomným za finanční pomoc centru ve výši 200 000 Kč – na snímku společně s Jiřím
Bartókem (vlevo) a Alešem Buksou (uprostřed).

Organizátorům poděkovala a úspěch při přípravě příštího benefičního plesu popřála jmé-
nem spokojených hostů členka RC Ostrava International RNDr. Miloslava Trgiňová.

Blok šansonů Chantal Poullain pohladil duši.

Částky shromážděné při benefičních plesech na podporu projektů:

2006 200 000 Kč

2007 410 000 Kč

2008 520 000 Kč

2009 590 000 Kč

2010 620 000 Kč

Celkem 2 340 000 Kč

Tereza Kerndlová roztančila hosty svým vystoupením přímo na parketu.
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Text: Josef Melecký, PP, za organizační výbor projektu
Foto: Svatopluk K. Jedlička

Benefiční koncert „Dětem s úsměvem“, který Rotary klub Ostrava Internati-
onal spolu s nadací ORCO Foundation uspořádal koncem března v Domě
kultury města Ostravy na podporu Oddělení dětské hematologie a hemato-
onkologie při Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě, pomohl získat fi-
nanční prostředky na zajištění odborné psychologické péče pro pacienty
a jejich rodiče těchto dětských oddělení, která doposud těmto oddělením ci-
telně scházela.

V netradičním a v humorném duchu laděném pestrém programu na čele s kom-
pletní Janáčkovou filharmonií Ostrava pod taktovkou dirigenta Leoše Svárov-
ského a v režii ostravského rodáka Jindřicha Šimka vystoupila řada vzácných
hostů na čele s italskými sólisty Elenou Berera a Jackem Gito, ale taktéž studen-
ti Janáčkovy konzervatoře z Ostravy a kompletní Ostravský dětský sbor. Velmi
zajímavý program nakonec přes důsledky trvající hospodářské krize shlédlo 745
vesměs velmi nadšených, dojatých a vnitřně spokojených návštěvníků, kteří tak
svým dílem přispěli naplnění záměru nadšených organizátorů.

Rotary klub Ostrava International ve spolupráci se společností Orco Foun-
dation podpořil děti z hematoonkologického oddělení už v roce 2008 výtěž-
kem projektu „Děti dětem“, který vynesl částku přes jeden milion korun.

Získané peníze byly použity na zakoupení notebooků pro dospívající pa-
cienty, rekonstrukci hřiště, přestavbu místnosti pro hraní a setkávání s nej-
bližšími osobami malých pacientů, vybavení dětské knihovny a také na
financování třítýdenního tábora pro 35 dětí postižených rakovinou.

Speciální poděkování vedle sponzorů patří všem jednotlivcům, kteří se na
přípravě a realizaci těchto nesmírně náročných projektů podíleli. Oni už
vědí, o koho se jedná.
A ty, kteří se nezapojili, bych rád povzbudil, aby aktivně vstoupili do dalších
ušlechtilých projektů našeho Rotary klubu. �

Dick R. Bíke, vedoucí organizačního komitétu a duchovní otec projektu „Dětem s úsmě-
vem“ (vlevo) s Jindřichem Šimkem, režisérem večera.

Ve vstupní hale Kulturního domu města Ostravy vítali hosty bruslaři za hudebního dopro-
vodu studentů Janáčkovy konzervatoře Ostrava.Italští sólisté Elena Berera a Jack Gito při finální děkovačce.

Překvapením večera bylo dirigentské extempore Josefa Meleckého, který dirigoval jednu ze
skladeb, interpretovaných Janáčkovou filharmonií Ostrava!!! Při generální zkoušce nácivku
přihlížel v němém úžasu řádný dirigent tohoto tělesa Mistr Leoš Svárovský (vpravo v pozadí).

Moderátor Vladimír Polák se během večera proměnil až do podoby klauna, která ve finále
symbolizovala leitmotiv celého večera „Dětem s úsměvem“ - za ním taneční mistr p. Ku-
chař a pěvecká diva Vladivojna (v červeném).
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Text: Jaroslav Šmarda
Foto: archiv klubu

Spolupráce základních uměleckých škol z Třebíče a z Rothenburgu ob der
Tauber pod rotariánským vedením úspěšně pokračuje. Frank Spekhorst
z RC Třebíč (viz foto), hlavní organizátor tradičních třebíčských benefičních
koncertů Děti dětem (letos 12. 5.), na kterých vystupují děti ze základních
uměleckých škol a jejichž výtěžek je věnován dětem, a rotariáni z našeho
partnerského klubu v Rothenburgu ob der Tauber uspořádali takový koncert
tentokrát v Rothenburgu. Koncert se uskutečnil v sobotu 20. března 2010
a výtěžek více než 2 000 Eur byl věnován dětem na Haiti.

O velikosti akce svědčí to, že koncertu se kromě účinkujících z rothenburg-
ské základní umělecké školy zúčastnilo více než 60 žáků a učitelů ZUŠ Tře-
bíč. Na koncertě se z Třebíče představily taneční soubory Bajdyš
a Yocheved, kytarový, houslový, akordeonový a flétnový orchestr a sólisté
Kamil Ahmadie, Lenka Vacíková a Andrea Biskupová. Koncert, který zce-
la zaplnil sál evangelického centra Wildbad, měl velmi slavnostní atmosfé-
ru a velký úspěch u německého publika, které bylo nejvíce dojato
německou lidovou písní „Abend wird es wieder“ . Tu v němčině zpívala só-
listka ZUŠ Třebíč a hrál velký spojený česko-německý orchestr pod vede-
ním Franka Spekhorsta. Na závěr Frank zazpíval za doprovodu spojeného

orchestru písničku Jožin z bažin. Všechna vystoupení byla odměněna obrov-
ským potleskem.
Koncert a s ním spojený víkendový zájezd ZUŠ Třebíč do Rothenburgu ob
der Tauber naplnily veškerá očekávání a byly všestranně prospěšné. Žáci
ZUŠ svým uměním přispěli významnou částkou dětem na Haiti a měli mož-
nost vystoupit v Německu a prostřednictvím hudby navázat nová přátelství
s německými dětmi. �

Text: Tibor Szabó
Foto: František Ryneš

Malá slavnost se udála v rehabilitačním stacionáři na Družstevní ulici v Třebí-
či. Do trvalého užívání zde byla uvedena koupací vana pro tělesně postižené
pacienty s hydraulickým zvedacím zařízením. Ta velmi zlepší hygienické pod-
mínky klientům stacionáře i externím zájemcům z řad tělesně postižených.
Dar v hodnotě více než 130 tisíc korun předal do rukou ředitele stacionáře
Karla Halačky letošní prezident Rotary klubu Třebíč Jaroslav Soukup (viz
foto uprostřed). Třebíčští rotariáni totiž přispěli nejvyšší částkou – devadesá-
ti tisíci korunami, které vynesl adventní koncert s dražbou uměleckých děl
regionálních autorů. Čtyřicet tisíc přidala JE Dukovany a zbytek věnoval stu-
dentský parlament. Slavnostního aktu se kromě guvernéra distriktu Rotary
International Františka Ryneše a zástupkyně dukovanské jaderné elektrárny
Jany Štefánkové zúčastnila Iveta Ondráčková za Zdravé město, pod které
spadá studentský parlament, i zástupce starosty Jan Karas, který má stacio-
nář na radnici v gesci.
Ředitel Karel Halačka si spolupráci s rotariány nemohl vynachválit. Vždy�
podpora během let přesáhla částku 3,5 miliónu korun. Péčí Rotary klubu
Třebíč byl pořízen minibus na svoz dětí, vybavena dřevodílna pro mentálně
postižené chlapce, kuchyně pro dívky a herna pro nejmenší. Rotariáni zakou-
pili i keramickou pec a financovali stavbu a vybavení dopravního hříště, které
slouží i ostatním obdobným zařízením ve městě.
Po malém občerstvení, které připravily klientky stacionáře pod vedením vy-
chovatelek, si účastníci prohlédli jednotlivá oddělení rehabilitačního stacio-
náře. Zasvěcenou průvodkyní jim byla vedoucí oddělení Jana Vaníčková.
Podpora stacionáře třebíčskými rotariány bude pokračovat i v budoucnu.
Zaměří se zejména na přístrojové vybavení, na které se v pokladně města ne-
najdou peníze a které může výrazně zpříjemnit život našich mladých handi-
capovaných spoluobčanů. �
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Text: Karol Herian
Foto: Juraj Sabaka

Stalo sa už tradíciou, že Rotary klub Žilina kaž-
doročne robí krásne benefičné podujatia a to Be-
nefičný koncert a Benefičný ples. V tomto roku
sa Benefičný ples Rotary klubu Žilina konal 13.
februára v hoteli Slovakia. Zúčastnilo sa na ňom
230 účastníkov plesu, a to rotariánov a pozvaných
hostí zo Žiliny i 
alších miest. Medzi nami boli aj
zahraniční študenti z amerického kontinentu,
ktorí sú u nás na dlhodobom pobyte a sú hos�ami
nášho i Martinského Rotary klubu. S potešením
sme uvítali medzi nami na plese aj primátora

mesta Žilina Ivana Harmana s manželkou, po-
predných predstavite	ov podnikate	skej i štátnej
sféry, a taktiež zástupcovia organizácií, pre ktoré
sa takéto podujatia konajú. Boli to nositelia na-
šich projektov a to pani Soňa Holúbková z Nadá-
cie Krajina harmónie, ktorou sa podie	ame na
organizovaní medzinárodného festivalu postih-
nutej mládeže – Jašidielňa, pán Ján Ďurica
z Osvetového strediska v Čadci, pre ktorých po-
máhame s Letným táborom Stružielka, a taktiež
pani Matušáková – riadite	ka špeciálnej autistic-
kej školy v Bánovej, pre ktorých tiež prispievame
na zariadenia školy. Tento rotarianský ples sláv-
nostne otvoril viceprezident Rotary klubu Žilina
JUDr. Emil Hadbábny.

Hoci na konci fašiangovej sezóny bolo v Žiline via-
cero plesov, no tento náš rotarianský ples mal svoju
tradične dobrú spoločenskú úroveň. K tomu prispel
aj bohatý kultúrny program – vystúpenie Lentiliek,
predtanečníkov z tanečnej školy a tanečného or-
chestra HAPPY BAND. Nádherne nám spievala
a zabávala nás Veronika Paulovičová, Chrobáky
The Beatles, diskotéka s Pa	om Kubicom a napo-

kon i 	udová hudba Skorušina. Všade bolo veselo
a plná tanečná sála i družné debaty mimo hlavnej
sály. Práve v takejto pohode sa dajú mnohé veci

podstatne lepšie a rýchlejšie vybavi�, ako oficiálnou
cestou. Dobrou atmosférou i pohostením prispel aj
samotný hotel Slovakia.

Do programu ve	mi dobre zapadla i tombola, kto-
rej vý�ažok bol tiež určený na benefíciu a hlavne
predaj a aj aukcia detských ma	ovaných obrázkov
a figúrok z Nadácie Krajiny harmónie, detí zo
Stružielky i autistických detí z Bánovej. Na benefí-
ciu prispel vlastne každý účastník plesu už len tým,
že si zaplatil vstupenku, z ktorej čas� pôjde zas na
benefičné účely uvedeným organizáciám.

Aj ke
 možno niekto nebol úplne spokojný, môže-
me s potešením konštatova�, že napriek naším po-
čiatočným obavám dopadol IX. Benefičný ples
Rotary klubu v Žiline ve	mi dobre, že splnil svoj
cie	 a prispel tak k 
alšej činnosti našich sponzo-
rovaných postihnutých detí. Však cie	om Rotary
je služba svojim blízkym a to sa i takýmto spôso-
bom pokúšame spravi�. Budeme ve	mi radi, ke

budeme môc� na
alej prispieva� na činnos� a zlep-
šenie situácie zdravotne postihnutých dětí a to
bude aj naša najväčšia odmena i potešenie. �

Viceprezident klubu Emil Hadbábny odovzdáva benefíciu pre Jašidielňu, Stružielku a Autistickú školu.

Lentilky patria vo svojej kategórii medzi najlepšie tanečné súbory na svete.

Obrázky z dielní postihnutých si z aukcie odniesla aj manželka žilinského primátora Andrea.
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Text: Martin Kolovratník
Foto: archiv klubu

Koncem ledna proběhla ve Východočeském di-
vadle v Pardubicích tradiční společná charitativní
akce pardubického Rotary klubu a Lions klubu.
Členové těchto dvou největších dobrovolných or-
ganizací v regionu se již po několikáté sešli, aby
spojili své síly a pomohli dobré věci. Tentokrát
podpořili oddělení dětské chirurgie v Pardubické
krajské nemocnici a to částkou téměř 22 000 Kč.

Oba kluby dlouhodobě pomáhají potřebným. Ak-
tivně vyhledávají projekty a zařízení, kam mohou
směřovat finanční prostředky své a svých sponzo-
rů. Unikátní je však skutečnost, že se tyto dva klu-
by dokázaly domluvit a spojit své síly pro jeden
účel. Při letošní společné benefici padla volba na
Dětskou chirurgii Pardubické nemocnice. „Sou-
částí našeho dětského oddělení je herna. Její ná-
bytek je bohužel v katastrofálním stavu, mnohdy
již hrozí dětem další úraz. Proto jsem š�astná, že
nám lioni a rotariáni umožní zakoupit novou se-
stavu nábytku do této herny“ uvedla při předání
šeku š�astná primářka dětské chirurgie MUDr.
Jarmila Antonová a dodala: „Ideální pomoc má
být konkrétní a rychlá. Proto za získané prostřed-
ky nakoupíme nábytek pro děti ještě v tomto mě-
síci. Zvláš� nyní v zimě u nás máme více malých
pacientů s různými zlomeninami, proto věřím, že
je nová herna jistě potěší“.

Výtěžek společné divadelní akce lionů a rotariánů
předali paní primářce prezidenti klubů Miloslav
Chaloupka a Martin Kolovratník. Oba pánové při-

slíbili, že v podobných aktivitách hodlají společně
se svými přáteli pokračovat. Je také potřeba zmí-
nit, že akce měla nadregionální charakter. Lioni
pozvali své přátele ze dvou klubů v Rychnově nad
Kněžnou a rotariáni přizvali přátele z Rotary klu-
bu Hradec Králové. Akce se navíc zúčastnil sou-
časný guvernér Rotary distriktu 2240 (ČR a SR)

František Ryneš. Ten k akci uvedl: „Vím o tom, že
rotariáni pořádají, stejně jako lioni, po celé České
republice desítky charitativních akcí. Takovéto
spojení obou klubů za jedním cílem je však unikát-
ní. Pro mne osobně je to cenná zkušenost a věřím,
že Pardubáci budou příkladem pro všechny ostat-
ní!“. �

PROFESNÍ SLUŽBA – Dne 17. 2. 2010 se v Brně uskutečnilo profesní set-
kání rotariánů pracujících ve výrobních závodech. Jak napovídá jeho název:
LEAN PRODUCTION & INVESTORS IN PEOPLE, byla jeho tématem
otázka, jak zajistit, aby zaměstnanci firem s vlastním přispěním a nadšením
zvyšovali produktivitu. Rotarián a ředitel brněnského závodu IMI Norgrén
Břetislav Veselý z RC Brno City hovořil o tom, jak se mu podařilo závod
během tří let dostat z průměrného až podprůměrného vnitřního hodnocení
22 výrobních provozů spol. IMI mezi nejlepší závody. Osvědčené nástroje
Lean Production a britský standard Investors in People představil člen RC
Ostrava a poradce pro výše uvedené metody Zdeněk Michálek. Nejcennější
však byla prohlídka výrobních provozů a diskuse se zaměstnanci, kteří se na
změnách sami podíleli. Účastníci z řad rotariánů i manažerů jejich firem
odjížděli spokojeni a s inspirací, jak podobné změny provést ve vlastních
podnicích. Profesní meeting byl připraven ve spolupráci s Rotary kluby Os-
trava a Brno City a s organizační i odbornou garancí společnosti HM
PARTNERS s.r.o. (text: Zdeněk Michálek, RC Ostrava, foto: archiv)

Společný šek Rotary klubu Pardubice a Lions klubu Pardubice na vybavení herny pro malé pacienty přijala primářka Dětské
chirurgie Pardubické nemocnice MUDr. Jarmila Antonová (zcela vpravo prezident RC Pardubice Martin Kolovratník).
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Text: Viktor Nižňanský, prezident elect 2010/2011,
predseda správnej rady International Jazz
Pieš�any, n.o.
Foto: archív festivalu

Niet pochýb o tom, že ve	ké množstvo rotariánov
na svete fandí jazzu. Je tomu tak aj v Pieš�anoch,
kde tradícia dobrej jazzovej hudby siaha na poči-
atky 20.storočia. Po zmene režimu, ke
 sa tento
hudobný žáner opä� mohol slobodne hráva� na
verejnosti, otvoril náš bývalý člen Janko Tatara
jazzový klub. I ke
 ho musel za pár rokov zavrie�,
jazzu pod	ahlo viacero členov Rotary klubu Pieš-
�any. V roku 1999 sa natrvalo usídlil v Pieš�anoch
svetoznámy slovenský bubeník a perkusionista
Jozef „Dodo“ Šošoka. So svojou budúcou man-
želkou otvorili v centre mesta Art Jazz Gallery,
unikátny priestor pre jazzovú hudbu. Pravidelné
piatkové koncerty a pondelňajšie jam-session,
pripomínajú týždenný cyklus stretnutí Rotary
klubov.

Pred šiestimi rokmi sa podarilo získa� viacerých
členov Rotary klubu Pieš�any pre myšlienku syste-
maticky pomáha�, materiálne ale aj finančne, ob-
noveniu tejto tradície v Pieš�anoch. Vytvorili sme

celoročný projekt s názvom „International Jazz
Pieš�any“. Začali sme skromnejšie, podporou 15
koncertov, ale postupne rozsah podpory narastal.
V roku 2009, t.j. v roku jubilejného piateho roční-
ka projektu, sme pripravili a usporiadali 53 jazzo-
vých koncertov, 50 pondelkových jam-session
a najmä úspešný 1. ročník festivalu Doda Šošoku.
Do Pieš�an prišlo takmer 300 jazzových hudobní-
kov zo 14 štátov. Na piatkové koncerty a festival sa
v roku 2009 prišlo pozrie� viac ako 3 500 divákov.
Kontaktuje nás stále viac hudobných manažérov
so záujmom o vystúpenie hudobníkov v Art Jazz
Gallery, ale aj na festivale. Teší nás napríklad aj to,
že Art Jazz Gallery dostala cenu Hospodárskych
novín a stala sa, pod	a poroty, najlepším kaviaren-
ským konceptom roku 2009.

Od svojho vzniku podporujeme mladých hu-
dobníkov. Najmä v oblasti klasickej hudby, ale
pred viacerými rokmi sme podporili štúdium na
hudobnej akadémii v Grazi vtedy začínajúceho
klaviristu Tomáša Gajlíka. Dnes patrí k sloven-
skej klávesovej špičke a sme radi, že členovia
RC Pieš�any mohli v roku 2009 pomôc� pri vyda-
ní debutového CD jeho tria s hos�om Rickom
Margitzom (saxofón, USA). Za tie roky sme zaži-
li aj smutné okamžiky. Najmä na konci roku 2008,
ke
 zomrel Dodo. Na jeho počes� sme od roku
2009 pridali 
alšie dva projekty: Festival Doda
Šošoku (júl), Homage to Dodo Šošoka (novem-
ber). Druhý ročník festivalu sa uskutoční v dňoch
8.-9. 7. 2010 v Dome umenia Pieš�any. Okrem
hlavného festivalového programu hostia zažijú
sprievodné koncerty a podujatia. Dve z nich sme
zaradili ešte pred oficiálny termín festivalu. Už
v máji bude spieva� Peter Lipa so svojim bandom.
V júni otvoríme výstavu „Karikatúra & Jazz,
a 8.-11. 7. 2010 to budú 4 dni plné jazzu: 18 kon-
certov, 100 hudobníkov z 10 štátov, na 6 pódiách.

buduje komunitu a premosťuje kontinenty

Zľava: Harry Sokal (Austria), Chris Potter (USA) a Viktor Nižňanský (nestarnúci rotarián z Piešťan).
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Heslom nášho nasledujúceho rotariánskeho roka
je výzva: budujme komunity – premos�ujme kon-
tinenty. RC Pieš�any toto motto napĺňa už dlhé
roky. Výmenou študentov, návštevami spriatele-
ných zahraničných klubov, ale možno najviac prá-
ve poriadaním hudobných podujatí. Do Art Jazz
Gallery prichádzajú hra� hudobníci a naše kúpe	-
né mesto navštevujú hostia z celého sveta. Aj to je
jedna z možností premosti� kontinenty. To, že
náš projekt buduje, posilňuje komunitu svedčí
zloženie festivalového výboru. Sú v ňom zástup-
covia súkromného sektora (Slovenské liečebné
kúpele a.s. na čele s generálnym riadite	om, čle-
nom RC Bratislava Danube), verejného sektora
(primátor mesta Pieš�any, predseda Trnavského
samosprávneho kraja, riadite	ka Národného
osvetového centra – Dom umenia) a organizáto-
rom je mimovládna organizácia International
Jazz Pieš�any, v ktorej orgánoch sú piati zo šies-
tich členov členmi RC Pieš�any. Ďalší dva členo-
via pravidelne nezištne pomáhajú a ostatní sa
podie	ajú finančne. Dovolím si preto tvrdi�, že
bez sponzoringu, bez dobrovo	níckej práce čle-
nov nášho klubu by nebolo možné, v súčasnej si-
tuácii, projekt takého charakteru realizova�.

Ak fandíte jazzu, stačí kliknú� na www.jazzpiesta-
ny.sk. Veríme, že si nájdete čas a prídete k nám
nielen na priate	skú návštevu do klubu, ale aj na
kvalitnú hudbu bez playbacku. �

Benefičný ples RC Pieš
any - Po premiére piesne Roba Opatovského, ktorú si pripravil pre tohto-
ročnú sú�až Eurovision Song Contest 2010 (víz foto) a predtancovaní žiačok Základnej umeleckej
školy v Pieš�anoch bol 23. januára 2010 úderom na gong slávnostne otvorený ples Rotary klubu
Pieš�any. Tradícia plesov sa v pieš�anskom klube udržiava prakticky od jeho vzniku, tento bol už se-
demnásty v poradí. Ako na Plese v opere, tak aj v Pieš�anoch udierala na gong Američanka, avšak
v tomto prípade Američanka „domáca“ – inbound študentka Kellie. Po otváracom valčíku prezi-
dentského páru už zavládla v priestoroch hotela Balnea Palace plesová nálada podporená vynikajú-
cim orchestrom Pavla Zajačka s jeho sólistami a hos�om Robom Opatovským. Prišlo ve	a vzácnych
hostí z kruhu rotariánov a ich priate	ov, ktorí sa v dobrej pohode stretli, aby spolu strávili pár pek-
ných chví	. Na podnet PDG Jožky Polákovej prebehla počas večera medzi hos�ami spontánna fi-
nančná zbierka na pomoc oblastiam postihnutým zemetrasením na Haiti. Pre tých hostí, ktorí sa
rozhodli strávi� v Pieš�anoch predĺžený víkend plný pohody, oddychu a dobrej nálady, ponúkol Ro-
tary klub Pieš�any v spolupráci so Slovenskými liečebnými kúpe	mi Pieš�any, a.s. aj mimoriadnu po-
nuku na pobyt s využitím možností bohatstva liečivých termálnych vôd. Sedemnásty ples
v Pieš�anoch je teda za nami a my sa pre dobrý dojem, ktorý v nás zanechal, ale aj pre dodržanie
dobrých tradícií budeme teši� na ten osemnásty.
(text: Bohuslav Pernecký, foto: Milan Krupčík, STV)
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Pozvánka na operní recitál. Začátkem června (úterý 8. 6.) se v Národním
domě na Smíchově uskuteční slavnostní benefiční večer, na kterém vystoupí
sopranistka Adéla Váňová Mičková a tenorista Václav Barth. Za doprovodu
Orchestru Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem pod vede-
ním dirigenta Ondřeje Šedivého zazní árie z českých a italských oper. Tento
koncert je pro Domov Sue Ryder dalším projektem tzv. komunitního fund-
raisingu. Domov se sice organizačně na koncertě podílí, ale hlavní iniciativa
na uspořádání vzešla od samotné interpretky Adély Váňové Mičkové. Ta při-
šla do Domova s nápadem uspořádat operní recitál, jehož výtěžek bude vě-
nován na péči o klienty Domova. Sama si sehnala partnery, kteří pokryjí
náklady, sama koncert organizačně zaštítí. Na otázku, proč se svým uměním
(nejen pěveckým, ale především organizačním) rozhodla podpořit Domov,
odpověděla Adéla takto: „K hlubší spolupráci s Domovem Sue Ryder mě asi
přivedla ztráta mojí pratetičky, která zemřela v loňském roce ve věku nedoži-
tých 92 let. V té době jsem začala více docházet do Domova Sue Ryder a mu-
sím říci, že některé klientky mi pratetičku hodně připomínaly. Uvědomila
jsem si, jak jsou někteří senioři odkázáni na pomoc druhých a opomíjeni pří-
buznými v domnění, že nic nepotřebují. Postupně jsem začala přemýšlet
o tom, jak svým přispěním Domov podpořit, a začaly se rodit první malé spo-
lečné projekty ve formě benefičních koncertů. Domov Sue Ryder jsem začala
poznávat i z druhé strany a zjistila jsem, že za tím vším stojí skvělý tým lidí,
kteří se snaží o dobrou věc. I to mě přesvědčilo k intenzivnější spolupráci.
Věřím, že naše vzájemná spolupráce Domovu pomůže, a třeba mu zajistí dal-
ší bezpečné a pohodové fungování.“ Doufáme, že tento příklad dobré praxe
bude inspirací i pro ostatní dárce. Nadšení je totiž ten největší dar. Kromě

hudebního zážitku bude součástí večera i výstava fotografických obrazů Jad-
rana Šetlíka a prezentace společnosti DIC, která poskytne jako dar jeden bri-
liant antverpského brusu do slosování kontaktů. Cena vstupenky: 290 Kč.
Výtěžek z koncertu bude věnován na péči o seniory v Domově Sue Ryder,
kteří v důsledku nemoci nebo vysokého věku potřebují pomoc druhých.
Vstupenky je možné objednat na www.sue-ryder.cz.
(tisková zpráva Domova Sue Ryder)

Sopranistka Adéla Váňová Mičková (foto: archiv)

Pro klidné stáří – V adventním období se v Kostele sv. Šimona a Judy v Dušní ulici roze-
zněly tóny klavíru Pavla Kašpara a houslí Jana Talicha doprovázející nádherný soprán Si-
mony Houda Šaturové na koncertě, který uspořádal Rotary klub Prague International pro
Domov Sue Ryder. A dva dny nato se ještě uskutečnila tzv. Golden Wheel Party v pražském
hotelu Diplomat, na níž se měli všichni zúčastnění především pobavit. Proběhla zde i tichá
dražba a mnoho soutěží s dobročinným posláním. Obě tyto akce přinesly Domovu Sue Ry-
der sto tisíc korun, které byly jeho řediteli Matěji Lejsalovi (na snímku vlevo, společně s pre-
zidentem Rotary klubu Kraigem Klossonem) slavnostně předány na obědě v pátek 15.
ledna. Za tyto peníze bude dovybavena a zrekonstruována jídelna na jednom z klientských
oddělení. (text: Irena A. Brichta, foto: archiv)

Pomoc společnosti ICTUS – V lednu předal RC Prague International formou sponzor-
ského šeku částku 48 000 Kč obecně prospěšné společnosti ICTUS (www.ictus.cz), která
pečuje o lidi postižené tzv. mozkovou mrtvicí, přesněji cévní mozkovou příhodou (Ictus).
Pracovníci společnosti i široký okruh přátel se snaží dostat postižené do plnohodnotného
života, zapojit je do komunikace s okolím a vrátit jim původní zájmy a záliby. Částku klub
získal při dvou benefičních akcích – Golden Wheel Party uskutečněné koncem listopadu
v hotelu Diplomat a při adventním prodeji svařeného vína na pražském Jungmannově ná-
městí. Symbolický šek převzal zakladatel a ředitel nadace ICTUS Jan Dohnálek (na snímku
vlevo) z rukou členky RC Prague International Marie Jehličkové a stávajícího prezidenta
klubu Kraiga Klossona. (text: Irena A. Brichta, foto: archiv)

Rotary klub Prague International patří se svými více jak čtyřiceti členy k nejpočetnějším klubům v Praze a vedle RC Hradec Králové i k nejpo-
četnějším v distriktu. Jeho zvláštností je nejen termín schůzek, členové a členky se scházejí v pátek v pravé poledne, ale i jednací jazyk, kterým je
angličtina. Klub sdružuje z velké části pracovníky zahraničních firem, kteří dlouhodobě působí v Praze. Tato skutečnost má sice za následek po-
měrně častou obměnu členské základny klubu, ale nikterak se neodráží v množství a kvalitě klubových akcí. Ostatně o nich jste průběžně infor-
mováni na stránkách časopisu ROTARY GOOD NEWS. Nyní přinášíme další zajímavosti ze života tohoto klubu. (skj)
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datum pořadatel akce místo konání

19. 4. – 16. 5. D-2240 Náš GSE tým v USA – D-7620 (Maryland a Washington) USA

29. 4. – 2. 05. RTC Ostrava Distriktní seminář RYLA Kopřivnice, CZ

30. 4. D-2240 Uzávěrka žádostí o stipendium v D-1830 – Německo všeobecná aktivita

30. 4. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/3 (vychází 1. 6.) všeobecná aktivita

1. 5. RC Užhorod Slavnost k 80. výročí klubu Užhorod, UA

8. 5. RC Košice Classic Slavnostní předání Charty RI Košice, SK

10. 5. – 6. 6. D-2240 GSE tým z USA – D-7620 (Maryland a Washington) u nás CZ/SK

12. 5. RC Třebíč Děti dětem – tradiční koncert malých hudebníků Třebíč, CZ

13. 5. D-2240 Rotary Governor Golf Tour – 4. turnaj bude upřesněno

14. 5. D-2240 Konečná uzávěrka podkladů pro nové členské seznamy všeobecná aktivita

15. 5. RC Piešťany Festival Doda Šošoku – jazz (1) Piešťany, SK

20. 5. D-2240 Den mladých velvyslanců (1) Praha, CZ

29. 5. RC Humenné Svanostní předání Charty RI Humenné, SK

4. 6. D-2240 Rotary Governor Golf Tour – 5. turnaj bude upřesněno

4. – 5. 6. D-2240/RC Třebíč DISTRIKTNÍ KONFERENCE Třebíč, CZ

4. – 6. 6. ICC CZ/SK – D Plenární zasedání mezidistriktní komise Třebíč, CZ

9. 6. RC Piešťany Festival Doda Šošoku – jazz (2) Piešťany, SK

20. 6. ICC CZ/SK - A Rotary Tennis Cup Č. Krumlov, CZ

17. – 20. 6. RI Mezinárodní seminář RYLA Montreal, Kanada

18. – 19. 6. RI Rotaract – mezinárodní setkání Montreal, Kanada

18. – 19. 6. RI Rotary Institute Montreal, Kanada

18. – 20. 6. RC Zlín Návrty ke kořenům – 5. ročník Velké Karlovice, CZ

20. – 23. 6. RI Světový kongres RI Montreal, Kanada

30. 6. RGN uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/4 (vychází 1. 8.) všeobecná aktivita

1. 7. RI začátek nového rotariánského roku – změna činovníků všeobecná aktivita

2. – 6. 7. RC Jičín Inter Country meeting – cyklovýlet Děčín (CZ) – Magdeburg (D) Děčín, CZ

9. 7. RC Piešťany Festival Doda Šošoku – jazz (3) Piešťany, SK

31. 8. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/5 (vychází 1. 10.) všeobecná aktivita

15. – 21. 9. RC Jičín TOUR de LABE – ROTARY GREENWAYS 2010 cyklovýlet Povodí Labe, CZ

18. – 19. 9. RC Jičín TOUR de LABE – HANDICAP 2010 akce pro vozíčkáře Poděbrady, CZ

Kalendárium avizuje ve zkratkovité podobě termíny všech nám známých aktivit, které se týkají rotariánského dění ve vztahu k na-
šemu distriktu. Jsou zde uváděny akce tuzemské i mezinárodní, akce pořádané kluby, distriktními výbory i ústředím RI, akce otev-
řené rotariánské veřejnosti i uzavřená pracovní setkání určená jen zvoleným delegátům. Je to jedna z mála možností, jak představit
v koncentrované podobě mnohotvarost našeho rotariánského roku a jak vám připomenout některé termíny nebo vás na jednotlivá
setkání pozvat. Ti, kteří náš časopis čtou pravidelně, jistě zkratkovité formě porozumí. Podrobnosti k jednotlivým akcím vám rád
sdělí sekretář distriktu prostřednictvím e-mailu: pfencl@nextra.cz.
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Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty
založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami
ROTARY INTERNATIONAL (RI), a to většinou
ve formě občanských sdružení. Jejich členy jsou
muži i ženy. Své různorodé humanitární, vzdělávací
a kulturně-společenské aktivity rozvíjejí v rámci
územního celku zvaného distrikt. V našem případě
má distrikt evidenční označení 2240. Právní subjek-
tivitu získal podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb.,
a to ve formě mezinárodní nevládní organizace
s působností na území České republiky a Slovenské
republiky. Členy Rotary distriktu jsou výhradně Ro-
tary kluby, a to všechny, které byly v obou státech
přijaty za členy společenství ROTARY INTERNA-
TIONAL (členem distriktu nemůže být jednotli-
vec). Rotary kluby se na vedení organizace (distrik-
tu) podílejí prostřednictvím svých zástupců. V čele
distriktu stojí jako statutární zástupce a představitel
RI guvernér, který plní úlohu koordinátora činností
jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu
s vyššími organizačními složkami a společenstvím
RI. Při plnění jeho úkolů mu napomáhá řídící výbor
distriktu, regionální asistenti a členové tématicky
zaměřených distriktních výborů a komisí. Pod pat-
ronátem jednotlivých Rotary klubů rozvíjejí svoji
činnost mladí lidé v ROTARACT klubech, absol-
venti studentských výměnných pobytů se sdružují
v klubu ROTEX. Obměna činovníků jednotlivých
klubů i distriktu má roční cyklus – rotariánský rok
začíná 1. července a končí 30. června.

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

Slovenská republika
ROTARY KLUBY
• Banská Bystrica • Bratislava • Bratislava Danube
• Bratislava International • Humenné • Košice
• Košice Classic • Košice Country
• Liptovský Mikuláš • Martin • Nitra
• Nitra-Harmony • Nové Zámky • Pieš�any
• Poprad • Rožňava • Spišská Nová Ves
• Trebišov – v zakl. • Trenčín • Zvolen • Žilina
ROTARACT
• Bratislava-Danube • Liptovský Mikuláš
• Nitra • Trenčín – v zakládání • Žilina

ROTEX 2240 (společně pro ČR a SR)

Dignitatis memores ad optima intenti

svět
celkem

členů 1 031 398 1 429 1 215 076

Rotary klubů 46 21 67 33 755

RAC klubů 6 4 10 8 002

ROTEX 1 -

distriktů 534

zemí/regionů 2 200

(Celosvětové údaje k datu 1. 1. 2010)
goodnews@rotary2240.org

internetový portál provozuje:
Ybhosting, s.r.o.
Plovární 3
301 00 Plzeň

webmaster distriktu:
Jan Vaněček, RC Plzeň
tel: +420 605 247 020

webmaster@rotary2240.org

časopis vyznamenaný Cenou T. J. Bati

aktuální informace na
www.rotary2240.org
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