
ROTARY INTERNATIONAL – DISTRIKT 2240 • ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA • www.rotary2240.org

ročník XIV – 4/2012

Prezident RI Sakuji Tanaka 
a jeho manželka Kyoko 
podporují světový mír strana 6

Beethovenův pomník je opět kompletní str. 10
Dvadsať rokov dobročinných služieb RC B. Bystrica str. 30
Musíme si pomáhat str. 36

rotary good news



P H O N E  8 4 7 - 8 6 6 - 4 6 0 0    S H O P . R O T A R Y @ R O T A R Y . O R G
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FIND NEW MEMBERS

SCAN TO SHOP

NEW Telling Your 
Story Resource Kit 
www.rotary.org/tellingyourstory 
Find templates and other materials 

to help you tell your Rotary story 

to prospective members. Online 

kit includes a how-to and several 

video samples for explaining 

your Rotary Moment.

Organizing New Clubs
808, $3 Learn how to 

form a Rotary e-club and 

find answers to frequently 

asked questions in this 

updated edition.

Membership Video Set
427, $10 Show new and 

prospective members 

what Rotary is all about with 

the videos and Humanity 

in Motion public service 

announcements on this 

two-disc set. 

Start with Rotary 
Wallet Cards 
613, $3 Invite colleagues, family, 

and friends to a club meeting with 

these handy wallet-size cards, 

featuring designs from Humanity 
in Motion IV. Set of 20.

Membership Development 
Resource Guide 
417, $3 Help your club 

create an action plan 

for recruiting and retaining 

members. Essential reading for 

club officers and membership 

development committees.
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ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým 
potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tole-
rantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordi-
nační složkou Rotary distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, 
ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití pod-
léhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví 

odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízejí kultivovaný životní styl 
podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištný-
mi aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého 
působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service Above Self“.

Listujte dál a najdete například: 

Podporujme dialog generací  
Představujeme guvernéra distriktu pro rok 2012/2013 
Alexandra Turkoviče (RC Brno) a to, co považuje pro 

rozvoj Rotary v současné době za nejdůležitější.  
Strana 10

„Německý“ mezinárodní výbor v Karlových Varech 
Zprávy, názory a postřehy ze společného srpnového 
zasedání česko-slovenské a německé sekce 
Mezinárodního výboru pro spolupráci (ICC). 
Strana 16

Jsme ochotni pomáhat v zahraničí? 
Postřehy z průzkumu veřejného mínění nejen pro 

projekty rotariánů.
Strana 32

Majstrovstvá sveta Rotariánov v lyžovaní 2013 
Európsky výbor ISFR (International Skiing Fellowship 
of Rotarians) pozýva všetkých rotariánov lyžiarov 
a ich rodiny na spoločné stretnutie do St. Christoph 
v Rakúsku.
Strana 39

Byli jsme při tom 
Přerovští rotariáni se zúčastnili slavnostního předání tří 

nových zvonů v pražské katedrále sv. Víta. 
Strana 41

Náš časopis on-line 
Od července má náš časopis také elektronickou 
podobu, která je zajištěna prostřednictvím služby 
on-line publishing na portále www.fl oowie.com. 
Zde je časopis společně s několika stovkami 
dalších k dispozici pro čtenáře využívající mobilní 
komunikátory. 

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

Vážené a milé čtenářky, 
vážení a milí čtenáři,

sotva jsme stačili refl ektovat přechod 
z období minulého roku Rotary do nového 
prostřednictvím prvního dopisu guvernéra 
Alexandera Turkoviče, máme zde léto a s ním 
spoustu dalších aktivit. Některé jsme měli 
možnost zařadit do tohoto vydání podobně 
jako zprávu o jedné z nejvýznamnějších 
letních akcí, dokončení projektu na obnovení 
Beethovenova pomníku v Karlových Varech, 
na němž se významnou měrou podíleli přátelé 
z distriktu 1950 v Německu. Zprávy o dalších 
přineseme v příštím čísle. Například o dvou-
týdenním ozdravném pobytu dětí z Japonska, 
který organizovaly partnerské Rotary kluby 
RC Praha a RC Kyoto – Rakuchu ve spolu-
práci s dalšími našimi RC. Měl neobvykle 
velkou odezvu v médiích i u široké veřejnosti.

Pro náš časopis je nastávající rok 
Rotary 2012/2013 významný hned ze dvou 
důvodů. Od července náš časopis má nejen 
podobu tištěnou, ale i elektronickou. On-line 
publishing máme zajištěn prostřednictvím 
služby na www.fl oowie.com, kde jsou ke 
stažení všechny současně aktuální verze pro 
mobilní komunikaci. Uložena jsou zde všech-
na vydání od prvního čísla z ledna 1999. 
Elektronickou verzi nových čísel časopisu 
budeme postupně obohacovat i odkazy, vlo-
ženými videospoty a fotosekvencemi. Druhou 
významnou událostí se pak v lednu 2013 
stane 15. výročí vzniku časopisu. 

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor 
ROTARY GOOD NEWS

Svatttttopopopopopo luk K. Jedličkkkkkaaaaa
šéfredaktor 

Dobré zprávy, 
dobrým lidem
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Patrím k prvej generácii, ktorá vyrastala v povojnovom Japonsku. 
Považujem preto za prirodzené, že moji krajania v súčasnosti 
kladú veľký dôraz na mier. Boli sme svedkami toho, kam našu 

krajinu doviedol militarizmus a tiež sme zažívali veľký hospodársky 
rast, ktorý nastal, keď sa náš národ rozhodol kráčať mierovou cestou.

Toto rozhodnutie umožnilo Japonsku dosahovať rast a prospero-
vať. Vďaka tomuto smerovaniu mohli generácie detí vyrastať v bezpečí, 
mohli nadobúdať vzdelanie, mohli skvalitňovať svoj život. Následne sa 
zásadným spôsobom zmenil postoj Japoncov k iným krajinám a kultú-
ram. Naše myslenie sa postupne otváralo, stali sme sa tolerantnejšími, 
usilujeme sa o väčšie porozumenie.

Získali sme možnosť preorientovať svoju energiu smerom 
k pozitívnym cieľom. V Japonsku je tradíciou uprednostniť potreby 
spoločnosti pred potrebami jednotlivca. Tento prístup bol vždy súčasťou 
našej kultúry. Počas týždňov a mesiacov nasledujúcich po veľkom 
zemetrasení a katastrofe v marci r. 2011 nám práve táto charakteristická 
črta nášho národa pomohla prežiť a obnoviť zničenú krajinu.

Je to lekcia, z ktorej sa podľa môjho názoru môže v pozitívnom 
zmysle slova poučiť celý svet. Keď považujeme potreby druhých za dô-
ležitejšie, než naše vlastné potreby, keď sa zameriame na spoločný cieľ, 

ktorý je prospešný pre všetkých – všetko sa razom zmení. Zmení sa to, 
ako sa správame k svetu. Zmenia sa naše priority. A zmení sa aj to, ako 
vnímame myšlienku mieru a pokoja.

V rotariánskom roku 2012-13 sa zameriame a svoje aktivity zacieli-
me na dosiahnutie mieru a pokoja a vyzývam všetkých rotariánov, aby sa ak-
tívne usilovali o mier prostredníctvom služby a Službou k harmónii sveta. 

Viera v silu služby tvorí samotnú podstatu Rotary. Tým, že sa 
služba stala pre nás prioritou, povýšili sme potreby druhých nad svoje 
vlastné. Lepšie sa vieme vcítiť do problémov iných ľudí, sme štedrejší 
pri venovaní času a prostriedkov, otvorenejší k novým spôsobom mys-
lenia. Namiesto toho, aby sme sa snažili meniť druhých, uznávame, že 
každý človek a každá situácia nás má čo naučiť.

Vďaka vykonávaniu služby sa stávame tolerantnejší k rozdielom 
medzi nami a vďačnejší za ľudí, ktorí nám vstúpili do života. Zmysel pre 
vďačnosť nás privádza k lepšiemu porozumeniu druhých a k vnímaniu toho 
dobrého v ľuďoch. Prostredníctvom lepšieho porozumenia sa učíme reš-
pektovať ostatných. So vzájomnou úctou dokážeme žiť s ostatnými v mieri.

A preto vás všetkých vyzývam, aby ste počas nastávajúceho 
rotariánskeho roka sústredili svoju činnosť v Rotary a prispeli Službou 
k harmónii sveta – k cieľu Rotary vytvoriť mierumilovnejší svet. ■

SLUŽBOU K HARMÓNII SVETA

DOPISY PREZIDENTA RI

POSOLSTVO JULOVÉ
PREKLAD Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU: IVAN BELAN, PDG

Více o aktivitách prezidenta RI Sakuji Tanaka naleznete na www.rotary.org/president

Co je Rotary? Když kladu rotariánům tuto otázku, často od-
povídají jen mlhavě. A když si kladu tuto otázku sám sobě, 
musím o ní přemýšlet. Protože srpen je měsícem členství 

a rozšiřování Rotary, chtěl bych všem rotariánům poslat nějakou 
obecně použitelnou zprávu o tom, čím je Rotary a proč je dobré být 
jeho součástí.

Klíčové pro zvyšování počtu našich členů je, aby každý byl sám 
přesvědčený o tom, že je dobré být rotariánem, a také, aby toto přesvěd-
čení dokázal přenášet na další lidi. V Rotary máme tendenci tvářit se 
skromně a své úspěchy si nechávat pro sebe. Je ale třeba se o ně podělit 
s těmi okolo nás a s celým světem. 

Každý rotarián prožil nějaký zvláštní zážitek, který si pamatuje 
a který má specifi cký význam. Někteří o tom mluví jako o jejich „zážit-
ku s Rotary“. Věřím, že je důležité se o tento zážitek podělit s ostatními. 
Fakta a čísla mají svůj dosah, ale sdílení osobních zkušeností může 
otevírat srdce a vytvářet přátelství. 

Proto jsem se rozhodl vytvořit jakousi vzorovou zprávu, kterou 
nazývám „Zážitky s Rotary“. Odpověď na otázku „co je to Rotary“ si 
můžete připravit na minutu nebo tři minuty, jak vám to nejlépe osobně 

vyhovuje. Pomáhá třeba hovořit o projektech, jichž jste se účastnili, jak 
jste tím pomohli komunitě a co bylo pro vás nejvýznamnější. 

Abychom Rotary posílili, potřebujeme víc členů. Ale pokud by tito 
členové nebyli přesvědčeni o přínosech naší organizace a nedokázali by toto 
přesvědčení přenášet na ostatní, ztrácelo by rozšiřování Rotary význam.

Pakliže je každý rotarián rád, že je rotariánem a umí o tom jed-
noduchými slovy promlouvat k jiným – pokud každý rotarián na světě 
může být sám sobě PR agenturou – pak to bude mít opravdu velký kom-
binovaný, kolektivní účinek. Vzorová zpráva nám pomůže srozumitelně 
sdělovat naše nadšení pro Rotary lidem v našem okolí. A povede to k 
přírůstku členů a k tomu, že bude méně těch, kteří naše řady opouštějí.

Ty moje vzorové zprávy o Rotary jsou ke stažení na www.rotary.org 
a rotariáni si mohou materiály na podporu členství koupit online na 
shop.rotary.org. 

Já sám věřím tomu, že účelem každého života je pomáhat jiným a při-
spívat svým dílem prospěchu společnosti. Když rotariáni začnou ty vzorové 
zprávy používat, bude si veřejnost vice vědoma toho, jak Rotary pomáhá li-
dem žít právě za takovým účelem. Doporučuji vám sdílet svůj osobní zážitek 
s Rotary jak s ostatními rotariány, tak s těmi, kdo v Rotary ještě nejsou. ■

POSELSTVÍ SRPNOVÉ 
PREKLAD Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU: PETR J. PAJAS, PDG

GLOBÁLNÍ 
POHLED

Sakuji Tanaka 
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

SLUŽBOU K HARMONII SVĚTA
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Zoznam nositeľov 

ocenenia RI 

Service Above Self Award,  

najvyššej pocty, 

akej sa môže dostať 

jednotlivcovi – členovi Rotary, 

za rok 2011–12. 

Toto ocenenie 

sa udeľuje rotariánom, 

ktorí preukázali príkladnú 

humanitnú službu, 

obzvlášť tým, 

ktorí pomohli iným 

formou vlastnej 

dobrovoľníckej práce 

a aktívnym angažovaním sa 

v Rotary.

Víťazi ocenenia 
Rotary International 
Service Above Self Award 

Dištrikt Meno
1100 Ian Beattie 
1290 Geri Parlby 
1860 Heinz Braun 
1930 Hans-Peter Richter
1960 Teresa Mayer 
2080 Marco Squicciarini
2120 Vito Scarola 
2230 Olexii Kozhenkin
2420 Hasan Tahsin Tugrul
2430 Malik Aviral 
2450 Doros Jeropoulos
2470 Michael Varotsos
2620 Takaji Yamaguchi
2650 Chohei Hashimoto
2690 Tadashi Nobuhara
2710 Kazuso Tsutsui 
2720 Yasunori Tanoue 
2770 Toyoji Yoshida 
2820 Megumi Sakayori
3030 Madhu Rughwani
3050 Joitabhai Patel 
3060 Ravindranath 
 Rangnath Tongaonkar
3131 Mukund Abhyankar
3132 Dattatraya Kashyapi
3140 Bharat Pandya 
3180 K. Krishna Shetty
3212 Vedamanickom Vincent
3250 Rajesh Kumar Gupta 
3260 Asha Mishra 
3271 Majida Razvi 
3272 Abdul Qavi Alavi 
3280 Rina Chowdhury
3291 Sohan Raj Singhvi
3300 Joseph Jeshurun
3450 Bayarsaikhan 
 Luvsandorj Mongol
3480 Chin Mei (May) Lu
3510 Tao-Fo (Thompson T.H.) 
 Chang
3520 Jenn-Horng Wang
3590 Myung-Yong Park
3610 Byung Ju Her 
3640 Byung Seol Choi
3650 Kwi-Won Park 
3660 Jung-Boo Kang 
3700 Jae Yoon Lee 

Dištrikt Meno
3710 Sang-Keun Lee 
3740 Young So Kwon 
3790 Marquez Go 
3800 Jose Peralta 
3810 Edison Ong 
3830 Edwin Afzelius 
4060 Juan Ramón Reyes 
 Crisóstomo 
4240 María José Córdova Álvarez
4280 Juan Guillermo Mesa Gomez
4400 Elvia Liliana Andrade Bravo
4680 Gilberto Sica Gastaud
5000 Mohamed Ayman 
 El-Dakhakhni
5020 Pieter Koeleman
5030 Ezra Teshome 
5040 Michael Crean 
5050 Robert Harris 
5080 James Guzek 
5100 Denny Jones 
5110 Tim Bewley 
5160 Cecil Padilla 
5170 Allart Ligtenberg
5190 Scott Kellermann
5220 Jane Winning 
5240 Robert Skankey 
5280 Jose Rafael Vasquez
5340 Douglas Arbon 
5360 Michael Haydn Smith
5370 Zaheer Lakhani 
5450 Norris Hermsmeyer
5490 Martin Feldman 
5500 Eugene Friesen 
5510 Melvin Taunt 
5690 Geri Appel 
5710 William S. Kromer
5730 Roger Sepulveda
5770 Jaci Williams 
5790 Scott Hendricks 
5810 Mark F.A. Warchol
5840 Richard H. Cavender
5870 William Lopez 
5890 Victoria Brentin 
5950 Tim Murphy 
5960 David Newman
6000 Kenneth Brock Earnhardt
6080 Duane R. Sterling 

Dištrikt Meno
6150 Robert L. Warner
6200 Michael Collins 
6250 Jan White 
6420 John Prabhakar 
6510 Wayne Schlosser
6560 Jerry Erskine 
6760 James Johnston 
6820 Bill Boykin 
6860 John Coon 
6900 Stephen Stanfi eld
6930 Larry Labadie 
6950 Timothy C. Schuler 
6960 Robert Stuart 
6970 James Burt 
7020 Robert Leger 
7030 David Edwards 
7040 Linda Bradley 
7250 Sammy Hsiao 
7350 Kelly Wike 
7450 Russell deFuria 
7490 Patricia LaRocco 
7500 Richard Isackson
7510 Suresh Patel 
7600 Stephen R. Beer
7610 Wayne Chiles 
7620 Geetha Jayaram 
7710 Don Buckner 
7720 Jay D. (Rocky) Jacobs
7730 Nancy Barbee 
7750 Al Steele 
7770 Robert C. Onorato
7780 John Dennen 
7790 Elaine Toussaint 
7870 Macy Lawrence 
7890 Frank Wargo 
9110 Joseph Sanwo 
9210 Eurico J.M. Marques
9350 Peter Hugo 
9500 Robert Brookes 
9550 John Gough 
9570 Gerard Meijer 
9680 Raymond John Southeren
9690 William Little 
9700 Alok Sharma 
9800 John F. Steven 
9920 Geoff rey Amos 
9970 Keith Stanton 
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Je tomu už asi rok, co jsme měli to potěšení přivítat v budově ústředí 
Rotary International bělovlasého pána bezchybného chování, jet 
s ním výtahem, navštívit zdejší kavárnu, sekretariát a pak jej uvést 

do příjemného koutu v 18. poschodí budovy. Na tváři nového prezi-
denta RI Sakuji Tanaky se objeví úsměv, zdá se, že se s námi setkává 
rád a zdraví se s námi lehkým úklonem hlavy. Mezi námi se pohybuje 
půvabně, se svým tlumočníkem Eiko Terao v těsném závěsu, aniž by 
jeho tvář naznačila, na co právě myslí, pravděpodobně však přemýšlí 
o Rotary. A když to sám potvrzuje, s úsměvem jen dodává, že na Rotary 
nemyslí, jen když spí nebo jí. Ovšem ani k tomu nedochází, pokud je 
na obědě s jinými rotariány: „Myšlenka Rotary mou mysl skutečně plně 
zaměstnává.“

Tanaka říká, že podle názoru jeho manželky Kyoko je skutečně 
blázen do Rotary. A krátký pohled do jeho životopisu manželčin názor 
jen potvrzuje. Členem japonského Rotary klubu Yashio je již 37 let 
a prošel snad již všemi rotariánskými funkcemi: byl guvernérem svého 
distriktu, vzdělavatelem, regionálním koordinátorem činností Nadace 
Rotary, členem akčního týmu pro vymýcení polia a komitétu pro vý-
hledy RI do budoucnosti, předsedou komitétu pro Světový kongres RI 
2009 v Birmingham a komitétu pro stály fond RI za Japonsko, ředitelem 
RI a také zmocněncem Nadace Rotary. Po dobu 49 let společného man-
želského života jej jeho žena Kyoko ochotně doprovázela na všech jeho 
rotariánských cestách. Oba dva jsou nejen nositeli čestného odznaku 
Paul Harris Fellow, ale jsou i sami přispěvateli do Nadace Rotary a patří 
dokonce do skupiny jejích hlavních dárců. Přestože Kyoko anglicky 
nehovoří, říká o ní její manžel, že má zvláštní talent na komunikaci 
s lidmi pomocí gest a „řeči těla“, protože je veselou osobou, budící 
povznášející dojem. 

Po celou dobu Tanakovy profesní kariéry zůstal tento manželský 
pár věrný oblasti velkoobchodu. Pokud se některých pracovních jednání 
nezúčastňoval, protože hrozilo nebezpečí nějakých konfl iktů, bylo 
o jeho manželce známo, že vždy stála za ním. Je-li na cestách mimo 
svůj domov, telefonuje jí každý den. 

Tanakovi mají tři dospělé děti: jejich syn a jedna dcera žijí v Ja-
ponsku, druhá dcera v Malajsii, mají šest vnoučat a sedmé je na cestě. 
Celá rodina se setkává každoročně na Nový rok v domě svých rodičů. 

„Tajemství úspěšného manželství spočívá ve schopnosti být 
ohleduplný a trpělivý vůči tomu druhému,“ říká Tanaka. „Jsem šťastný 
člověk, protože má manželka je ke mně tak trpělivá.“ K tomu dodává, 
že v japonské společnosti mají muži asi více svobody vyjádřit svůj hněv 
či frustraci, než ženy. „Já se vědomě snažím být trpělivý, a to nejen vůči 
své ženě, ale i vůči všem ostatním.“ 

Svou trpělivost doplňuje Tanaka osvědčenou výkonností. Říká, 
že se jako prezident japonské společnosti „National Household Papers 
Distribution“ naučil znát hodnotu čistého pracovního stolu, a to jak ve 
skutečném, tak i v přeneseném slova smyslu. Intenzivně využívá e-mailu 
a dbá, aby jeho schránka s došlou poštou byla stále prázdná. Ukládá 
si jen takové zprávy, které skutečně potřebuje a říká: „Jsem člověkem, 
který stále spěchá, nesnáším, když se mi otázky a problémy vrší. Mám 
rád, když se věc rychle vyřídí a jede se dál.“

Doma ve své kanceláři má však postavenu knihovnu dlouhou 
deset stop, v níž jsou uloženy jak diáře, tak i pracovní dokumenty. Ne-
dopustí ovšem, aby se mu po delší dobu vršily a čas od času jich velké 

SAKUJI TANAKA
TVÁŘ NOVÉHO 
PREZIDENTA RI 

POHLED 
Z JAPONSKA

TEXT: JOHN REZEK 
PŘEKLAD Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU: 
DOBROSLAV ZEMAN, PDG
FOTO: ROTARY IMAGES/ALYCE HENSON

Ve své domácí kanceláři vyřizuje prezident RI Sakuji Tanaka 
obchodní záležitosti dobře známým způsobem: na písemnou 
korespondenci odpovídá telefonáty. Říká, že je rád, je-li jeho 
poštovní schránka prázdná. 

Tanaka prochází se skupinou mírových stipendistů Rotary 
kampusem Mezinárodní křesťanské univerzity. Poskytl fi nanční 
prostředky na zřízení Mírových stipendií Rotary. 

GLOBÁLNÍ 
POHLED
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množství vyřazuje, pokud jejich aktuálnost už vypršela. V některých 
případech předává materiály týkající se Rotary svému klubu. 

Tanaka říká, že na svých cestách postrádá nejvíce kuchyni své 
manželky, která je jeho nejlepší kuchařkou. Před všemi ostatními 
kuchyněmi dává přednost japonské stravě, ovšem dodává, že způ-
sob přípravy jídla ve světě se nedá srovnat s tím, jak je připravováno 
v Japonsku. Třeba nudle „ramen“ chutnají vždy jinak, než doma a jen 
těžko někde najde „sukiyaki“, které by mu opravdu chutnalo. Aby se 
vyhnul kulinářským potížím, vyplývajícím z jeho častého cestování, 
přiklání se raději k jiné kuchyni. Přiznává, že má slabost pro zvláštní 
chuť korejského barbecue, a tlumočník Terao dodává, že ho vždycky 
můžete potěšit plným talířem špaget, podávaných s marinádou nebo 
s jinou červenou omáčkou. Tanaka zaznamenal také stále rostoucí zájem 
Američanů o japonskou kuchyni, jak vyplývá ze stále většího počtu 
restaurací nabízejících sushi, ovšem je toho názoru, že to vyplývá spíše 
ze stoupající péče Američanů o vlastní zdraví, než z jejich zájmu o jídlo, 
typické pro Japonsko. 

Tanaka není člověk, který by se zajímal jen o pracovní záležitosti, 
ovšem i když odpočívá, chce ze sebe vydat to nejlepší. Během jednoho 
večera věnovaného karaoke dosáhl svého osobního rekordu tím, že 
zazpíval – bez přestávky! – 54 písniček. Na tento tříhodinový maratón 
vzpomíná se skromnou hrdostí, ale v zápětí pochybuje, zda by měl zno-

vu dostatek potřebné vytrvalosti a energie. Ovšem ti, co ho dobře znají, 
s ním příliš nesouhlasí... 

Vzpomínají si, že to není dlouho, co Tanaka společně se svým 
přítelem, také rotariánem začali uklízet ulici, kde bydlí. Tanaka vytr-
hával plevel, odnášel smetí a odvážel je na vozíku. Snad prý dokonce 
odklidil zdechlého psa či kočku. „Dřív u nás bývalo hodně špinavých 
míst“, říká, „ale ostatní lidé mohli vidět mne nebo mé přátele, že jsme 
celý den strávili úklidem před naším i před jejich domem. Mohli se 
k nám přidat, nebo – což bylo ještě lepší - začali sami udržovat sami své 
okolí v pořádku. A tak to, co začalo jako snaha dvou mužů o pořádek, 
stalo se brzy projektem našeho Rotary klubu: ten zavedl společnou 
úklidovou akci každý měsíc, která se pak rozvinula na celé město 
Yashio: celkem 59 skupin se dvakrát ročně staralo o úklid celého okolí“. 
Starosta města pak přišel mezi ně, aby jim poděkoval. 

Tanaka řekl: „Poté, co jsem se stal členem Rotary klubu Yashio, 
uvědomil jsem si, že pomáhám-li jiným byť tím nejprostším způso-
bem, mohu přispět k upevňování míru. Mír, ať chápeme jeho podobu 
jakkoliv, je naším skutečným cílem – a současně i reálným cílem našeho 
společenství Rotary.“ Založil zájmové sdružení nazvané Rotary Peace 
Fellowship, a v lednu t.r. oznámil, že si za ústřední heslo RI pro „svůj“ 
rok zvolil slova „Peace Through Service“. „Mír není cosi, čeho lze do-

sáhnout jen nějakými mezivládními smlouvami či hrdinným bojem. Mír 
je něco, co můžeme sami nalézt a sami na něj dosáhnout, a to každým 
dnem a tím nejprostším způsobem.“

Později tuto myšlenku ještě rozvinul: „ Mír a řešení rozporů musí 
začínat už v našich domovech. Rodina je tou nejmenší jednotkou celé 
společnosti a tam bychom také měli začít. Dbáte-li o udržení míru spo-
lečně se svým partnerem a se členy své rodiny, dává vám to příležitost, 
aby se projevil v životě vaší rodiny. Stanete se tak příkladem pro další 
šíření této mírové myšlenky. Mírumilovné rodiny vedou k tomu, aby se 
míru dostalo pro každého.“

„Japonská tradice klást potřeby společnosti nad potřeby jedince 
je totéž, co rotariánský princip Service Above Self“, říká Tanaka a po-
znamenává, že toto pojetí bylo rozhodující při pomoci Japonsku při jeho 
obnově po ničivé tsunami a po zemětřesení, které zachvátilo jeho zem 
v březnu 2011.

Vzájemná spolupráce jednotlivců během společného úsilí o obno-
vu země se stala příkladem, z něhož se může poučit celý svět. „Jsem 
přesvědčen, že i naše společenství Rotary k tomuto příkladu přispělo 
zejména při přípravě a vzdělávání příslušníků mladších generací v na-
šich Mírových centrech Rotary. Jejich absolventi ponesou svou osobní 
odpovědnost vůči celé společnosti, aby se náš svět skutečně stal lepším 
místem pro náš život.“ ■

Tanaka napomohl k vyhlášení úklidového projektu úklidem své-
ho nejbližšího okolí. K této iniciativě se pak připojilo dalších 59 
pracovních skupin při úklidové akci po celém městě Yashio. 

Tanaka říká, že mír začíná už v našich domovech díky naší trpě-
livosti. Na tomto obrázku se pln radosti snaží zkoušet svou vlastní 
trpělivost při origami s vlastními vnoučaty a říká: „Ale origami 
mě nezajímá, nemám k tomu dost šikovné ruce“.

Tanaka zpívá na schůzce svého Rotary klubu
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ROTARY VE SVĚTĚ
Zajímavé události ze všech kontinentů

4  TURECKO

3  PORTORIKO 

V roce 2008 
zemřelo 

na rakovinu 
prsu 

NA CELÉM 
SVĚTĚ 
více než 

450 000 žen. 

PRAVDĚPO-
DOBNOST, ŽE 
RAKOVINA PRSU 
PROPUKNE VE 
VĚKU 75 LET 

Na jednom pracovišti 
v Manchesteru ve státu 
Connecticut zastřelil 
v srpnu 2010 jeden 
bláznivý střelec osm lidí 
a pak i sám sebe. Rok poté vybrali členové RC Manchester na 
vybudování památníku obětem této nešťastné události celkem 
57 600 dolarů a 7 500 dolarů věnovali do fondu, zřízeného ve 
prospěch pozůstalých. Památník tvoří osm sloupů z nerez-oceli, 
do nichž jsou vyryta jména obětí. 

S cieľom získať fi nančné prostriedky sa Rotary klub v San Juan 
podujal predávať publikáciu Fondeando: Fondas, restaurantes 

tipicos y chinchorros/Eating Local in Puerto Rico 
(Sprievodca miestnymi stravovacími zariade-
niami). RC venoval 40 % z výnosu na program 
PolioPlus. Kniha veľkého formátu s textom 
v anglickom a španielskom jazyku a množ-
stvom fotografi í lokálnych reštaurácií a po-
krmov, ktorá obsahuje aj tradičné recepty, sa 
v období vianočných sviatkov dostala do prvej 
desiatky najpredávanejších kníh v Portoriku. 
Na kampaň za odstránenie detskej obrny tak 
miestni rotariáni vyzbierali 1 568 USD.

Rakovina prsu je 
nejčastější formou 
této choroby u tu-
reckých žen a tvoří 
až 24 % všech případů 
této zhoubné nemoci. 
Při statistickém srovnání 
měst a venkova se 
ovšem liší poměr mezi 
diagnostikovanými 
případy a počtem 
těch, které chorobu 
přežily. V méně roz-
vinutých oblastech se většina případů 
diagnostikuje teprve v pokročilém 
stádiu, takže tam do pěti let umírá 
daleko více žen, než ve městech. Proto 
se místní rotariáni z distriktu 2440 
rozhodli spolupracovat s rotariány 
D. 6780 (Tennessee, USA) na gran-
tovém projektu 3H (Health, Hunger, 
Humanity), zaměřeném na vzdělávání 
žen, aby pečovaly o své zdraví a staraly 
se o včasnou diagnózu. Úsilí rotariánů 
je zaměřeno na provincii Izmir, kterou 
turecké ministerstvo zdravotnictví 
označilo jako oblast s nedostatečně 
rozvinutou zdravotní péčí.

3

2

1

GLOBÁLNÍ 
POHLED

Členovia Rotary klubu Edmonton Strathcona v provin-
cii Alberta sú hrdí na to, že sú Kanaďania. 

Vďaka iniciatíve svojho klubu 
umožňujú aj ostatným oby-
vateľom mesta jednoducho 
prejaviť svoje vlastenecké 
cítenie tým, že sa zapoja do 
vlajkového projektu klubu. 
Za ročný poplatok 50 CND si 

môžu dať trikrát do roka nainštalovať kanadskú vlajku na tráv-
nik pred svojím domom pri príležitosti významných sviatkov – 
Dňa Kanady, Dňa víťazstva a Sviatku práce. Zástavy sa inštalujú 
vždy v predvečer sviatku a po ukončení osláv sa následne 
demontujú. Do projektu sa zapojilo 600 predplatiteľov.

1  KANADA

2  USA
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Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP 

do češtiny přeložil Dobroslav Zeman, PDG, do slovenštiny Ivan Belan, PDG

6  AFGANISTAN 

V MALAWI 
86 % dievčat 

vie čítať

Základné vzdelanie je v Malawi bezplatné, ale v mnohých 
prípadoch dievčatá školu nedokončia. Len malé percento z tých, 
ktoré základnú školu ukončia, pokračuje v stredoškolskom 
štúdiu, pretože ich rodiny to buď nepovažujú za potrebné, alebo 
je pre nich štúdium príliš drahé. Dievčenská škola Atsikana Pa 
Ulendo, čo v preklade znamená „dievčatá v pohybe“, poskytuje 
stredoškolské vzdelanie tým, ktoré by si ho inak nemohli dovoliť. 
Dve učiteľky, jedna z Kanady a jedna z Malawi, založili túto 
školu v roku 2006 s významnou podporou desiatok kanadských 
Rotary klubov. V prvých dvoch rokoch svojej existencie škola už 
zaznamenala úspechy – žiačky 10. ročníka dosiahli v celonárod-
ných skúškach hodnotenie 98 až 100 %, čím výrazne presiahli 
národný priemer. V roku 2010 školu navštevovalo 320 študentiek 
a pracovalo tu 17 miestnych učiteliek.

Poté, co společenství Rotary International dodalo do Afganistanu 
5 tisíc balení s vakcínou proti poliu, konala se v lednu t.r. 
slavnost, při níž zástupce afgánského ministra veřejného 
zdraví poděkoval Rotary za jeho práci, zaměřenou na 
celosvětové vymýcení dětské obrny v jeho zemi – jedné 
ze tří posledních, kde se dosud nepodařilo polio vymýtit. 
Této slavnosti se zúčastnili představitelé WHO, UNICEP 
a USAID, a čestné uznání převzali za RI Robert S. Scott, 
předseda Mezinárodního komitétu pro PolioPlus, Aziz 

Memon, předseda pákistánského Komitétu pro PolioPlus a dva 
členové Rotary klubu v Kábulu. 

Při utkání v rámci soutěže mezi Lovci 
pokladů a klubem „The Amazing Race“ 
se soutěžící týmy složené ze členů 
Rotary klubu Mill Points BHP Billiton 
Ramble a vybavené mapami, nápo-
vědními návody a mobily s GPS, vydali 
na cestu, aby zjistili, kde je oněch 40 
skrytých míst v celé oblasti Perthu. Po 
dobu čtyř hodin získávaly týmy své 
body tím, že odpovídaly formou SMS 
na dané problémy a někteří z nich 
získali i zajímavé věcné 
ceny. Čtyřem tisícům 
účastníků se poda-
řilo získat celkem 
20 000 dolarů 
nejen pro jejich 
klubové pro-
jekty, ale i ve 
prospěch 
společnosti 
Australian 
Rotary 
Health a tele-
vizního kanálu 
7 – Telethon 
Trust. 

Rotary klub 
Downtown 
Davao, ktorého 
členky sú čisto 
ženy, v roku 
2006 zriadil 
Centrum 
nádeje na pomoc ženám a deťom 
v mestskom slume Agdao. V minulom 
roku využilo dennú opatrovateľskú 
službu a predškolský program centra 
56 detí. Rotariánky prostredníctvom 
centra organizujú aj vzdelávacie kurzy 
pre mamičky, zabezpečujú bezplatnú 
zdravotnú starostlivosť, výživu pre deti 
a programy podporujúce gramotnosť 
mládeže.

8

7

6
4

5

5  MALAWI

7  FILIPÍNY

8  AUSTRÁLIE

PODIEL DIEVČAT 
ŠTUDUJÚCICH NA 

ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 
V MALAWI 

NEABSOL

VUJÚCE 

ŠKOLSKÚ 

DOCHÁDZ 

KU

6 %

PODIEL DIEVČAT 
ŠTUDUJÚCICH NA 

STREDNÝCH ŠKOLÁCH 
V MALAWI

ABSOL

VUJÚCE 

ŠKOLSKÚ 

DOCHÁDZ 

KU

94 % 
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DISTRIKTNÍ 
AKTIVITY

ALEXANDER TURKOVIČ,
GUVERNÉR DISTRIKTU 2240 PRO OBDOBÍ 2012/2013

ČLEN RC BRNO

Vážení přátelé, rotariánky a rotariáni distriktu 2240,

všichni společně začínáme nový rotariánský rok 2012/2013. Jeho 
koncepci na úrovni distriktu a meziklubové či mezinárodní spolupráce 
vytvořil nový Poradní sbor guvernéra společně s prezidenty a sekretáři 
klubů na březnovém workshopu PETS v Brně. Teď je na nás, abychom 
ji realizovali. Chceme navázat na dobré výsledky jak uplynulého roku, 
tak let předcházejících, které jsme nedávno bilancovali při Distriktní 
konferenci v Patincích, chceme ale přinést do aktivit Rotary klubů 
i některé nové momenty.

Co nás tedy čeká v tomto roce a kudy povede naše snaha? Jsou to 
tři základní směry, jimiž se budeme ubírat. Všechny je známe, na všech 
jsme již pracovali a nyní jde o to, že je třeba je vylepšit, dotáhnout do 
konce a dát jim tu správnou podobu. 

V souladu s analýzou nezbytných předpokladů pro další rozvoj, 
která je formulována ve Strategickém plánu RI, zaměříme naši pozor-
nost především na tyto oblasti:

• inovace služeb, tedy aktivit, které jsou základní devizou 
Rotary

• posilování kvality klubového a meziklubového života
• účinnější PR (Public Relations – vztahy k veřejnosti) jak 

v klubech, tak v distriktu

Tři body, tři věty, tři úkoly. Zdá se to být snadné, prostě něco 
v tom uděláme a vše půjde dál. Ve skutečnosti to ale tak jednoduché není 
a být nemůže. Plánované změny a rozvoj distriktu, jako sdružení Rotary 
klubů daného regionu, mají svůj význam. Význam celého společenství 
Rotary se zabrzdí, nebo posune o krok dál podle toho, jak k problému 
přistoupíme my všichni. Úkolem mým a členů Poradního sboru guverné-
ra je změny potřebné pro další rozvoj navrhovat, koordinovat a pomáhat 
je realizovat. Vlastní realizace se může uskutečnit téměř výhradně 
v samotných Rotary klubech. Proto vás chci požádat o aktivní přístup 
a spolupráci. Výsledky takové spolupráce jsou v zájmu nás všech. 

První z bodů, inovace a rozvoj služby obci, profesní služby, 
mezinárodní služby a služby novým generacím je bezvýhradně v rukou 
klubů. Z ohlasů, které přicházejí od partnerských subjektů, ze škol, zaří-
zení sociálních služeb, zdravotnických zařízení, od starostů a primátorů 
nebo i od samotných účastníků jednotlivých projektů je zřejmé, že Rota-
ry kluby si v tomto směru vedou dobře. Neshodnu se v tomto názoru 
se všemi, ale stále tvrdím, že je lepší méně a kvalitně, než se pustit do 
dalších projektů a programů, na které klub nemá kapacitu. Výsledky 
potom nemusí být adekvátní snaze, vynaloženému úsilí a hlavně tomu, 
čeho se má dosáhnout, tedy spokojenosti všech stran z uskutečněného 

projektu. V praxi to ovšem neznamená, že by klub neměl např. vysílat či 
přijímat výměnné studenty, nebo přestat hostit GSE team. Měl by spíše 
zvážit, zda je schopen tu kterou službu vykonat každoročně, nebo raději 
v delším intervalu.

Druhým z bodů nezbytných pro rozvoj Rotary je posílení 
kvality vnitřního života klubů. Ta vychází ze dvou základních premis, 
dobré komunikace a zajímavé obsahové náplně. To je výzva zejména 
pro sekretáře, u nichž záleží na pečlivosti či důslednosti, a správce 
klubů, u nichž záleží na nápaditosti. Podaří-li se zdokonalit jen tyto dvě 
oblasti, už v ten moment přestane být obtížné doplňovat, obměňovat 
a rozšiřovat členskou základnu. Ke klubovému team-buildingu pak jistě 
rádi přiloží ruku i věkově mladší členové klubů a čekatelé na členství. 

Všeobecně známé rčení říká „bez spojení není velení“. Dnes 
máme pro snadnou klubovou, meziklubovou i distriktní komunikaci 
k dispozici internetový portál www.rotary2240.org. Je na nás všech, 
abychom se naučili využívat možností, které nabízí zejména jeho neve-
řejná, hesly chráněná část, a abychom svými připomínkami směrova-
nými k webmasterovi portálu pomohli „vyladit“ jeho funkčnost a toto 
prostředí uživatelsky zpříjemnit. Obecně víme, že bolavým místem 
v tomto směru je databáze členské základny, která je klíčem k řadě 
administrativních úkonů. Má-li sloužit a usnadňovat práci klubovým 
a distriktním činovníkům, kteří svoji práci vykonávají dobrovolně ve 
svém volném čase, a být současně i jediným směrodatným, ověřeným 
a v kterýkoli moment aktuálním zdrojem informací (nyní pracujeme 
s několika souběžnými databázemi), pak její chybovost má prakticky 
nulovou toleranci! Každoročně vydávaný Členský seznam Rotary klubů 
bude pro následující rok 2013/2014 tištěn již jen z této jedné jediné 
databáze. Pokud si kluby potřebné informace do klubové části nevloží, 
protože nemají potřebné možnosti či znalosti, pomůže jim sekretariát 
distriktu. Z tohoto důvodu byla na přechodné období, než se podaří 
obsah databáze „vyčistit“, zajištěna samostatná pracovní síla, která bude 
nápomocna těm, kteří nezvládají práci s PC, případně těm, kteří pro 
své pracovní vytížení na toto zapomínají, nemají na to čas či doufají, 
že je tento problém mine. Korektury tak bude možno dělat pouhým 
udržováním a aktualizováním jednotné databáze. Naplnění této naší di- 
striktní databáze na úroveň 98% nám pak umožní propojení i s centrální 
členskou databází Rotary International. 

Pro to, aby každý Rotary klub byl skutečně klubem Rotary 
a nikoli jen dobrovolnickým spolkem místního významu, potřebuje-
me „mít v krvi“ právě ta pravidla, zásady a principy, které z rotariánů 
dělají rotariány. Jistě se mezi vámi v každém klubu najde někdo, kdo se 
v tomto směru stane dlouhodobě klubovým trenérem, nebo chcete-li, 
koučem. Já i ostatní členové poradního sboru guvernéra jsme připraveni 

GUVERNÉRSKÝ GLOSÁŘ

PODPORUJME DIALOG GENERACÍ
PODPORUJME DIALÓG GENERÁCIÍ
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takovému člověku poskytnout maximální podporu a zázemí. Kluboví 
funkcionáři se po roce střídají, jsou často přetíženi a než se v problému 
zorientují, již na jejich místo přichází někdo nový, většinou ještě neobe-
známený s problematikou. Proto je klubový kouč důležitým nositelem 
informací a významným pomocníkem pro kvalitní klubový život.

Třetí oblastí je PR, Public Relations, utváření image Rotary na 
veřejnosti. Problém často diskutovaný a ne všemi hodnocený stej-
ně. Tvrdím, že tak jako vše v Rotary se neutváří cestou shora, ale od 
členské základny a klubů, i image Rotary ovlivňuje každý z nás osobně, 
každý klub. Teprve následně vzniká mozaika tvořící obraz o Rotary 
v určitém místě, oblasti nebo celé společnosti. Každý z nás by proto 
měl být schopen vysvětlit stručně, co je Rotary a umět argumentovat 
na příkladech ze svého klubu, z ostatních klubů distriktu nebo mezi-
národních projektů, ze současnosti i z historie. To je věc, která souvisí 
i s výše zmíněným klubovým koučinkem. Rotary kluby by se měly více 
otevřít veřejnosti, to znamená, zvát na pořádané akce nejen své rodinné 
příslušníky a známé, ale ve vhodných případech skutečně širokou veřej-
nost a to nejen formou osobních pozvánek, ale i oznámením v místních 
novinách či prostřednictvím plakátů, tedy běžných informačních kanálů 
v daném místě.

Slabým místem je zveřejnění výsledků konkrétních rotariánských 
aktivit, toho dobrého, co jsme vykonali, kde a jakou podporu jsme 
poskytli. Opět se vracím k našemu internetovému portálu 
www.rotary2240.org, tentokrát jeho části určené pro veřejnost. V sou-
časnosti pouhá třetina klubů prezentuje své projekty na klubových 
stránkách portálu. Náš softwarový tým, na který velmi spoléhám, již 
pracuje na novém systému vkládání projektů. Budou zde uváděny 
i s fi nanční hodnotou a časovou náročností. Následně kluby vyzvu, aby 
své projekty, i když jen v jednoduché formě, do připravených formulářů 
zapsaly. Všechny vložené akce realizované za celou dobu existence 
klubů tak bude možné v přehledné formě prezentovat. Každý, kdo bude 
mít zájem, široká veřejnost, neinformovaný kritik či potenciální doná-
tor, si přečte, kolik projekty Rotary přinesly potřebným a jaké služby 
společnosti kluby našeho distriktu poskytují. Je samozřejmě možné, že 
si to někdo nepřečte a bude dále šířit nepravdy, které logicky zlobí ty, 
kteří službě Rotary obětují mnoho energie. Takový autor se ale již v té 
chvíli degraduje sám, protože kdokoliv se bude moci na webu přesvěd-
čit, jakou činnost Rotary kluby ve skutečnosti vykonávají.

Charitativní činnost je výraznou, ale přeci jen pouze jednou 
z aktivit Rotary. Rotary není charitativní organizace! I to je třeba mít 
stále na zřeteli a připomínat. Proto by v klubu měl být vždy někdo, kdo 

je odpovědný za PR, shromažďuje informace o projektech a fotografi e, 
kontaktuje média, dbá na propagaci činnosti klubu i Rotary obecně, vede 
klubovou kroniku ať už v klasické nebo elektronické podobě, pravidel-
ně zasílá příspěvky do našeho distriktního dvouměsíčníku ROTARY 
GOOD NEWS nebo aktualizuje webové stránky. Byl bych rád, kdyby 
v průběhu nadcházejícího rotariánského roku takovouto pozici, kterou 
lze nazvat klubový PR manager, ustanovil každý klub. Opět je to práce 
na delší období, není to činnost, která se po roce předá. Je to odpověd-
nost jedince za tento úsek práce, i když může mít i několik pomocníků.

Oslovil jsem Vás v době prázdnin a dovolených. Je zřejmé, že 
je třeba si také odpočinout, zrekreovat se a věnovat se rodinám, kterým 
často nevěnujeme dostatek času z důvodu pracovního vytížení. Věřím, 
že během léta načerpáte mnoho energie a elánu, které alespoň z části 
věnujete realizaci výše uvedených myšlenek.

 
Vážení přátelé, přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší činnosti a tě-

ším se na spolupráci i osobní setkání.

Alexander Turkovič, DG

Curriculum Vitae
Ing. et Bc. Alexander Turkovič
Narodil se v Brně 10. 1. 1953 jako prostřední 
ze tří dětí. Oba sourozenci v letech 1981–82 
emigrovali i s rodinami do zahraničí. Starší 
bratr žije v Rakousku, sestra v Kanadě. Je 
ženatý, spolu s manželkou Evou mají dvě 
dospělé děti. Syn bydlí na Brněnsku, dcera 
žije již řadu let na Novém Zélandu. Manželka 
Eva pracovala na rektorátu VUT v Brně, nyní 
je v důchodu.
Vyučil se v kovooboru a vystudoval Střední 
průmyslovou školu strojnickou. V roce 1987 
získal na VUT Brno titul strojního inženýra 
ve specializaci ekonomika a řízení výroby. 
V roce 2010 promoval na fi losofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, obor historie.
Z důvodu tzv. kádrových problémů mu byla 
svěřena řídící funkce až v roce 1988 a to 

v oblasti ekonomiky. Do té doby pracoval 
jako dělník a později jako revizní technik 
energetických zařízení v n. p. Ingstav. Od 
roku 1989 byl zaměstnán v odvětví zahranič-
ního obchodu a v roce 1991 přešel do sféry 
soukromého podnikání. Později své aktivity 
rozšířil do oboru krizových fi nancí. 
Má řadu koníčků, ke kterým patří myslivost 
a sportovní střelba, ve které je nositelem 
mistrovské třídy. Mimoto se ve volném čase 
věnuje vaření, především specialit ze zvěřiny. 
Také cestování a historie patří mezi jeho 
zájmy.
Do Rotary klubu Brno vstoupil v roce 1992 
a prošel několik funkcí. Byl opakovaně 
sekretářem a správcem klubu. Funkci 
prezidenta klubu zastával v roce 2002–2003. 
Významně se angažuje v aktivitách spo-

jených s podporou sociálně potřebných. 
Mimo organizování některých společen-
ských a sociálně podpůrných aktivit se 
věnuje získávání fi nančních prostředků pro 
náročné klubové programy. Za tuto a jiné 
aktivity obdržel vysoké rotariánské ocenění 
Paul Harris Fellow. V dubnu-květnu 2010 byl 
leadrem úspěšného GSE teamu, vyslaného 
do USA, stát Maryland a Washington, D.C. 
Po dobu dvou let byl členem komise pro 
GSE a vykonával funkci asistenta distriktního 
guvernéra. Na návrh RC Brno a za podpory 
několika dalších klubů byl nominační komisí 
distriktu navržen na pozici guvernéra distriktu 
2240 pro období 2012/2013, do níž byl v roce 
2011 schválen Distriktním shromážděním 
v Belé a delegáty Světového kongresu RI 
v New Orleansu.

Eva Turkovičová, manželka guvernéra distriktu Alexandra Tur-
koviče (uprostřed), přebírá v závěru jarního semináře PETS kytici 
květů od guvernéra 2010/2011 Tomáše Langa. 
(Foto: Svatopluk K. Jedlička) 
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Původní myšlenka českých rotariánů 
a velvyslance USA W. Cabanisse tak 
došla jubilejní realizace, aby mladí 

studenti středních škol z ČR měli příležitost 
nejen netradičně navštívit americkou ambasá-
du v Praze a seznámit se s činností Ameri-
can Center, ale také podiskutovat s řadou 
pracovníků ambasády počínaje konzulárními 
úředníky, přes ekonomy, zástupce ozbrojených 
a ochranných složek až po osobní setkání se 
samotným velvyslancem. 

Velkým osobním přínosem zejména 
George Podzimka z RC Praha Staré Město 
a Petra Pajase z RC Praha City tak již řada 
mladých studentů v doprovodu rotariánů od r. 
2008 poznala nejen účel a chod americké am-
basády v ČR, ale měla také možnost setkat se 
v uplynulých pěti letech osobně s americkými 

velvyslanci W. Cabanissem, R. Graberem 
(kteří oba byli také rotariány), a v r. 2010, 
tj. v době neobsazeného místa velvyslance, 
s chargée d’affaires Mary Thompson-Jones.

V letošním roce se mělo JAD zúčastnit 
10 vybraných studentů, ovládajících dobře 
angličtinu a zajímajících se o fungování 
zahraničního zastoupení v ČR. Všech 12 při-
hlášených studentů z Čech i z Moravy mělo 
ale takové kvality, že pozváni byli americkou 
ambasádou všichni. Tentokrát byla jejich 
skupina tvořena nejen studenty ze středních 
škol, ale také poprvé i „Rotexáky“ – vy-
sokoškoláky, kteří v minulosti absolvovali 
výměnný program Rotary. Ve znalosti ang-
ličtiny ani v povinně dopředu zpracovaných 
esejích na téma „As a young student what do 
I believe are the most important issues in the 
Czech-U.S. relationship and why?“ nebyly 
velké kvalitativní rozdíly a je vidět, že jsou 
středoškoláci velmi kvalitně jazykově při-
pravováni. Eseje zaujaly nejen zodpovědné 
pracovníky ambasády, ale velmi pochvalně 
je hodnotil i velvyslanec N. Eisen, který 
tentokrát pro časové zaneprázdnění věnoval 
studentům pouhých 10 minut. N. Eisen také 
přislíbil zveřejnit jméno autora nejlepší eseje 
s tím, že jej čeká odměna, kterou zatím blíže 
nespecifi koval. 

Doprovázející rotariáni následně hod-
notili tento JAD jako velmi vydařenou akci 
výboru Rotary distriktu 2240 pro spolupráci 
s USA (ICC CZ-SK-USA), která by měla mít 
v nejbližší době následování i ve slovenské 
části distriktu na americké ambasádě v Brati-
slavě. ■

JUNIOR AMBASSADOR DAY 2012
JAD
TEXT: R. GRONSKÝ, PDG,
RC OLOMOUCCITY, 
PŘEDSEDA ICC CZSKUSA

V pořadí již 5. Junior Ambasador 
Day proběhl za krásného 
slunečného počasí dne 23.5.2012 
na ambasádě USA v Praze. 

Účastníci setkání v rozhovoru s velvyslancem USA v ČR Normanem L. Eisenem 
(foto: archiv Velvyslanectví USA v ČR)

Studenti se do Prahy sjeli i z nejvzdálenějších míst (foto: Roman Gronský)

MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY
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Odpočítavanie 
do Svetového 

zhromaždenia RI 

VÝLET DO SINTRY
Text: Susie Ma, 

preklad: Ivan Belan, PDG
Mestečko Sintra, spisovateľom Lor-
dom Byronom označené za po-
zemský raj a v súčasnosti zaradené 
do zoznamu Svetového dedičstva 
UNESCO, je usadené v horách asi 
30 km od Lisabonu. Rotariáni, ktorí 
sa zúčastnia na Svetovom kongresu 
RI v dňoch 23.–26. júna 2013 v hlav-
nom meste Portugalska, budú mať 
možnosť obdivovať mnoho kultúr-
nych atrakcií a počas 40 minútovej 
jazdy vlakom do magickej Sintry sa 
budú môcť kochať úchvatnými prí-
rodnými scenériami. 
Z paláca Pena, bývalého letného 
sídla portugalských kráľov, sa ponú-
ka jedinečný výhľad na pobrežie. 
Celé popoludnie môžete stráviť pre-
chádzkami po žlto-fi alovo-ružovom 
zámku a priľahlých parkoch. 
Maurský hrad z 9. storočia získali v 12. 
storočí kresťania po opätovnom 
prevzatí moci v Portugalsku. V roku 
1755 sa z hradu v dôsledku ničivého 
zemetrasenia stala romantická zrú-
canina. Podstatne zachovalejší je 
Národný palác v historickom centre 
Sintry, postavený v maurskom štýle.
Na prelome 20. storočia sa istý por-
tugalský milionár rozhodol premeniť 
svoje mystické sny na reality. Výsled-
kom je Quinta da Regaleira alebo 
Palác Regaleira, súčasťou ktorého 
sú zvláštne ale nádherné plochy 
pretkané spletitými cestičkami ve-
dúcimi k úžasným zákutiam, sviežim 
záhradám, jaskyniam, fontánam 
a vežičkám. Návštevníci vyhľadá-
vajúci dobrodružstvo môžu prejsť 
pozemok cez tunelový systém bez 
prístupu svetla (prineste si baterku).
Múzeum moderného umenia v Sin-
tre, kde si možno oddýchnuť od stú-
pania po zámockých schodoch, je 
umiestnená časť umeleckej zbierky 
milionára Joe Berardoa, vrátane 
diel Picassa, Mondriana, Warhola, 
de Kooninga, Caldera, a mnoha 
ďalších portugalských umelcov.

Zaregistrujte sa na Svetové 
zhromaždenie RI 2013 
v Lisabone na stránke 

www.rotary.org/convention

Nominační výbor pro volbu guvernéra našeho distriktu na období 2014/2015 s po-
litováním konstatuje, že kandidát, potvrzený na tuto funkci květnovou Distrikt-
ní konferencí, přítel MVDr. Jozef Klíma, z naléhavých osobních a pracovních 

důvodů požádal o přerušení nominačního řízení a že jeho žádost byla akceptována.

Nominační výbor se proto z pověření guvernéra distriktu znovu obrací k Rotary klubům 
Distriktu 2240 s výzvou k podání návrhů na nové kandidáty pro funkci distriktního 
guvernéra v období 2014/2015.

Podmínky, které musí navrhovaný rotarián i navrhující Rotary klub splňovat, včetně 
nominačního formuláře (Form H: Governor-nominee Data Form), jsou uvedeny v dopi-
se guvernéra distriktu Alexandra Turkoviče č. 1, který obdrželi všichni prezidenti a sek-
retáři klubů – k dispozici je rovněž u distriktního sekretáře přítele Oty Kováře.

Nominační výbor bude přijímat návrhy od Rotary klubů výhradně ve formě řádně vypl-
něných a podpisy sekretáře klubu a navrhovaného kandidáta opatřených nominačních 
formulářů do půlnoci z 9. na 10. 9. 2012 na adrese petr.pajas@rotary2240.org v elek-
tronické formě, nebo písemně formou jeho předání kterémukoli členovi nominačního 
výboru, doprovázeného elektronickým sdělením o tom, komu je formulář odevzdáván 
a odeslaném na výše uvedenou elektronickou adresu.

Nominační výbor se sejde v období od 11. 9. do 15. 9. 2012, aby posoudil návrhy klubů 
a setkal se s navrženými kandidáty. Nominační výbor může v souladu se Stanovami RI 
hledat kandidáty vlastní inciativou a není vázán návrhy klubů. Přesto jsou jeho členové 
přesvědčeni o tom, že výběr toho nejvhodnějšího příštího guvernéra je výsostným prá-
vem klubů a že nejlepší zárukou dobré volby je výběr z více kandidátů, opírajících se 
o důvěru jejich vlastních Rotary klubů.

Za Nominační výbor Petr Jan Pajas, PDG, předseda

Nominační dokumenty jsou ke stažení v neveřejné části našeho portálu na adrese: 
http://www.rotary2240.org/district-2240/cs/distrikt/ke-stazeni/?gal=213

POZNAMENEJTE SI DO DIÁŘE
SEMINÁŘ ADG 2013/2014 15. 3. 2013
PETS PRO 2013/2014 16. 3. 2013
DISTRIKTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 17. 3. 2013
DISTRIKTNÍ KONFERENCE 17.–19.5. 2013

MÍSTO KONÁNÍ VŠECH AKCÍ:
MAXIMUS RESORT – BRNĚNSKÁ PŘEHRADA

VÝZVA 
ROTARY KLUBŮM 
DISTRIKTU 2240

Opakovaná nominace kandidátů na funkci guvernéra 
distriktu pro rotariánský rok 2014–2015
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JEDEN DEN 
LUDWIGA VAN BEETHOVENA

Den věnovaný Ludwigu van Beethove-
novi a autorovi jeho pomníku Hugo 
Uherovi v Karlových Varech začal 

v sobotu 4. srpna hned ráno vědeckým semi-
nářem. Skladatelův pobyt v lázeňském městě 
před dvěma sty lety, jeho dobročinný koncert 
ve prospěch tehdy vyhořelého města Baden, 
ale také jeho trápení i lásky, to bylo téma pro 
ředitele Státního okresního archivu Milana 
Augustina. Historička umění Božena Vachu-
dová k tomu připojila zprávu o životě a díle, 
ale také o tragické smrti autora Beethovenova 
pomníku, považovaného za nejkrásnější na 
světě.

Hugo Uher, talentovaný karlovarský 
sochař, autor četných soch, pomníků i drob-
ných plastik, doplatil po druhé světové válce 
na to, že se v roce 1923 oženil s nenápadnou 
dívkou, sestřenicí tehdy rovněž nenápadného 
karlovarského knihkupce Karla Hermanna 
Franka. Ztrestán byl on i jeho dílo. Zatímco 
zcela nevinný trávil první měsíce po osvobo-
zení Karlových Varů v pankrácké věznici, kde 
byl 11. prosince surově umučen, jeho největší 
životní dílo se stalo terčem likvidátorů všeho 
německého. Z moci úřední zmizely ze dne 

na den boční reliéfy, znázorňující blahodárné 
působení hudby na lásku a útěchu v žalu.

K nápravě došlo až letos z iniciativy 
karlovarských rotariánů, kteří za přispění čle-

nů dalších Rotary klubů, zejména ze soused-
ního Německa, soustředili fi nanční prostředky 
na vytvoření replik těchto alegorií, tématicky 
zaměřených na hudbu. Vytvořil je nejdecký 

TEXT: ANNA FIDLEROVÁ, VOLNÁ NOVINÁŘKA / FOTO: JIŘÍ WENDLER A SVATOPLUK K. JEDLIČKA

MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

U pomníku v parku na horním konci karlovarské promenády se sešli nejen rotariáni, ale i veřejnost

Ofi ciální hosté slavnosti (zleva): primátor města Petr Kulhánek, prezident RC Karlovy 
Vary Václav Novotný, velvyslanec SRN v ČR Detlef Lingemann, zástupce hejtmana 
Karlovarského kraje Petr Navrátil.
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výtvarník Heřman Kouba, při slavnostním 
ceremoniálu je odhalili představitelé Rotary 
a místní samosprávy v čele s velvyslancem 
SRN Detlefem Lingemannem.

 Historické karlovarské fanfáry, které tu 
spolu s hudbou kvarteta Pikap zazněly, slyšeli 
účastníci další vzpomínkové chvilky ještě 
jednou. To když ředitelka Grandhotelu Pupp 
Andrea Ferklová zavěsila věnec k desce na 
domě Café Pupp, stojícím na místě bývalého 
domu Boží oko, kde Beethoven před dvěma sty 
lety bydlel a kde se dnes schází každý týden ke 
svým schůzkám Rotary klub Karlovy Vary.

Ještě je čas na doznění a řádné zhodno-
cení celé slavnosti, ale už teď je jisté: byl to 

významný akt mimořádné důležitosti, čin, kte-
rý přispěl k odčinění křivd rozdělujících oba 
naše národy v minulosti a často i dodnes. Byl 
proto symbolicky zakončen tím, co je věčné 
a co přetrvá vše, co lidi rozděluje – hudbou. 
Ta doprovázela přítomné po celý den nejen ve 
vzpomínce na geniálního skladatele, ale i živě. 

Zazněly historické fanfáry, smyčcový 
kvartet, housle mladičkého Ivana Mileva 
i velkolepý koncert v nádherném prostředí 
Slavnostního sálu v Puppu. Mladý klavírista 
Jan Šimandl spolu s členem Karlovarského 
symfonického orchestru a také Rotary klubu 
Vladislavem Liněckým přednesli Beethove-
novu Jarní a Patetickou sonátu s přídavkem 
Rondino Fritze Kreislera, napsaným na beet-
hovenovské téma. Karlovarští rotariáni mohou 
být spokojeni. Pocta Ludwigu van Beethove-
novi i sochaři Hugo Uherovi, do níž vložili 
nezměrné množství energie i vlastních peněz, 
bude mít navždy své čestné místo v kulturních 
dějinách města. ■

Hudba má člověku vyhnat oheň 
z jeho duše

Pozornosti novinářů se těšil zejména au-
tor obou replik, výtvarník Heřman Kouba

Významnou částkou na obnovu reliéfů přispěly Rotary kluby z německého distriktu 1950. 
Zástupcům karlovarského klubu ji předal iniciátor sbírky PDG Rüdiger Götz (uprostřed).

Jedna z částí slavnostního dne probíhala 
i na nároží Grandhotelu Pupp, kde stával 
dům „U Božího oka“, kde Beethoven 
před dvěma sty lety bydlel.

Ředitelka Grandhotelu Pupp Andrea 
Ferklová zavěsila věnec k desce, připo-
mínající Beethovenův pobyt

Mezi účastníky nebyli jen členové RC Karlovy Vary, ale i z mnoha dalších českých, 
slovenských, rakouských a německých klubů
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Samotné jednání probíhalo v sobotu ve dvou plenárních zase-
dáních v Grandhotelu Pupp. K dispozici byla jednací místnost 
v Beethowenově salonku, kde se pětadvacet účastníků cítilo 

opravdu skvěle. I proto, že je trvalým místem schůzek karlovarských 
rotariánů.

Z distriktu 2240 přijeli Eva Winklerová z RC Praga Ekumena, 
Petr Fencl z RC České Budějovice, Oliver Schmitt z RC Prag Bohemia 
a PDG František Ryneš z RC Třebíč. Z německé strany přijalo pozvání 
dvacet členů sekce, vedené PDG Fritsem Zeeuwem. Podstatné části jed-
nání byl přítomen současný guvernér distriktu 2240 Alexandr Turkovič.

Účastníky přivítal předseda české sekce PDG František Ryneš. 
Po schválení zprávy z minulého zasedání následovala obrazová prezen-
tace čestného člena německé sekce PDG Dobroslava Zemana ze setkání 
mladých lídrů RYLA v německém St. Marienthal u Goerlitzu v březnu 
letošního roku. Distrikt 1950 nabídl bezplatnou účast dvěma mladým 
z našeho distriktu. Němci, Poláci, Holanďané a Češi i mladí z Ukraji-
ny a z Bosny-Hercegoviny ve stáří mezi 18 a 25 roky zde diskutovali 
o dějinách, kultuře, bezpečnosti, hospodářství a fi nancích.

Důležitým bodem jednání bylo hodnocení probíhajících projektů. 
IPDG Rüdiger Götz informoval o osobní podpoře projektu RC Karlovy 
Vary – obnovení bronzových reliéfů na pomníku Ludwiga van Beetho-
vena. Kluby jeho distriktu sebraly značnou sumu, symbolický šek odpo-
ledne předal přítel Götz prezidentu RC K. Vary Václavu Novotnému při 
Intercity Meetingu ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp. 

Přítel Oliver Schmitt připomenul projekt léčby kožních onemoc-
nění českých a slovenských dětí u Mrtvého moře. Realizace předsta-
vuje téměř 2,5 milionu korun. Oliver Schmitt mohl konstatovat, že již 

chybí pouze 15 % této částky. Vyzval přátele z Německa, aby projekt 
podpořili ve svých či partnerských klubech. S realizací, která pomůže 
vyléčit referenční skupinu pětadvaceti nemocí těžce postižených dětí, se 
započne v příštím roce.

Diskuse se pochopitelně točila i okolo spolupráce mezi Rotary 
kluby. Je potěšující, že dobré vztahy fungují zejména na klubové úrovni. 
Partnerství s německými kluby navázalo na 30 českých a slovenských, 
což představuje zhruba 40 procent všech klubů distriktu 2240!

Výbor se zabýval i novou výzvou, jak oslovit mladé lidi, se 
kterou přišel PDG Hans Schlei. „Velké úlohy jsou splněny. Německo je 
sjednoceno, od pádu Železné opony uplynulo více než 20 let, svoboda 
a mír jsou samozřejmostí. Čím oslovíme mladou generaci nyní?“ ptal se 
Hans Schlei. Podnětem se bude výbor zabývat na svém příštím zasedání 
v Berlíně, u příležitosti Rotary Global Peace Forum začátkem prosince.

Výbor se také přihlásil k výzvě na prodloužení „Cesty česko-
-německého porozumění“. Někteří členové se v červnu příštího roku 
zúčastní položení další pamětní desky v Budišově nad Budišovkou. 

Setkání bylo orámováno celou řadou zajímavých akcí, jejichž 
základ tvořil Intercity Meeting k výročí založení RC Karlovy Vary s od-
halením nových reliéfů na pomníku Ludwiga van Beethowena. Mezi 
kulturní vrcholy programu patřil páteční Zahajovací koncert „Beetho-
venových dnů“ v městském divadle v podání Karlovarského symfonic-
kého orchestru a sobotní houslový koncert k 200. výročí identického 
koncertu, který dával Beethowen v Karlových Varech na podporu 
vyhořelých rakouských lázní Baden.

Poděkování za skvělou organizaci patří členům RC Karlovy Vary 
a ředitelce Grandhotelu Pupp. ■

MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

„NĚMECKÝ“ MEZINÁRODNÍ 
VÝBOR V KARLOVÝCH VARECH

Není nad to spojit příjemné s užitečným. Místo společného zasedání česko-
slovenské a německé sekce Mezinárodního výboru pro spolupráci (ICC) se tradičně 

střídá. Tento rok jsme byli hostiteli my. Po dva dny, 3. a 4. srpna, se stalo naše 
nejznámější lázeňské město s nádhernými památkami a bohatou historií vztahů se 

západními sousedy symbolem přátelství a porozumění mezi Čechy, Němci a Slováky.

TEXT: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG, PŘEDSEDA ČESKÉ SEKCE ICC CZSKD
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Jednu sobotu v ranných hodinách sme 
tak mohli v Košiciach privítať vzácneho 
hosťa, ktorý je členom Rotary Clubu 

of Tokyo - North, členom výboru Rotarac-
tu, predsedom Rotary výboru pre mierové 
spoločenstvo, členom výboru Nadácie Rotary, 
členom výboru Rotexu a členom výboru 
japonskej mládežníckej výmeny.

Dopoludnia sme pre nášho hosťa 
pripravili prehliadku historického centra Košíc 
a pri príjemnom posedení na Hlavnej ulici sme 
si vymieňali informácie o našich krajinách. 

Obed sme strávili spolu s aktuálnym 
prezidentom RC Košice Marcelom Parom 
a jeho manželkou. V popoludňajších hodinách 
sme sa išli pozrieť do neďalekej dedinky Roz-
hanovce, kde v tom čase prebiehala historická 
rekonštrukcie bitky pri príležitostí 700. výro-
čia konania tejto významnej dejinnej udalosti. 
Tam pán Ohmori mal možnosť vidieť niečo 
z našej histórie, vidieť vystúpenia našich 
folklórnych skupín, ale aj ochutnať medovi-
nu. Spomienkou na túto akciu bude pre neho 
pamätná minca, ktorú sme mu darovali.

Keďže náš hosť chcel veľmi ochutnať 
typické slovenské jedlo, bryndzové halušky, 
využili sme túto príležitosť a na večeru sme 

ich pripravili. Priznám sa, čakala som na reak-
ciu pána Ohmoriho a bola som milo prekva-
pená, pretože halušky mu veľmi chutili a aj si 
pridal. Pri večeri sme sa ešte veľa rozprávali 
o našich krajinách a o význame výmeny 
študentov. 

V nedeľu skoro ráno sme sa rozlúčili 
pri raňajkách. Pán Ohmori nám nezabudol 
ešte raz poďakovať za našu pohostinnosť 

a možnosť stráviť chvíľu času v našom krás-
nom meste a náš syn Roman dostal pozvanie 
do Tokia. Pán Ohmori zároveň ocenil našu 
starostlivosť o Amy, pre ktorú bude pobyt tu 
nezabudnuteľnou spomienkou na celý život.

BEÁTA MURKOVÁ – HOST MAMA
PETER MURKO, RC KOŠICE, HOST OTEC
ROMAN MURKO . HOST BRAT

NÁVŠTEVA Z TOKIA
V našej rodine bývala tri mesiace 
výmenná študentka Amy Kojima 
z Tokia a práve ona dohodla 
a pripravila stretnutie s pánom 
Nobumasom Ohmorim, ktorý bol 
pracovne v neďalekom Krakowe. 

V historickom centre Košic: výmenná študentka Amy Kojima, pán Nobumasa Ohmori, 
host brat Roman Murko a host mama Beáta Murková (foto: archív)

www.ARTaukce.com

AUKCE VE PROSPĚCH 
PROJEKTU SHELTERBOX

ROTARACT KLUB
OSTRAVA CITY
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BYL TO NEJLEPŠÍ ROK 
V MÉM ŽIVOTĚ!

Ve dnech 20. – 24. června 2012 uspořádal distriktní výbor Výměny mládeže ve spolupráci 
s Rotexem a RC Valtice-Břeclav v překrásném prostředí Lednicko-valtického areálu, 
zapsaném v seznamu památek UNESCO, závěrečné setkání zahraničních studentů, 

kteří v našem distriktu trávili celý minulý školní rok.

TEXT: MIREK BARÁK RC TŘEBÍČ, MÍSTOPŘEDSEDA DISTRIKTNÍHO VÝBORU VÝMĚNY MLÁDEŽE
FOTO: MIREK BARÁK, MARIE KALKUSOVÁ ROTEX

Centrem dění se na čtyři dny staly Valtice, odkud studenti vyráželi 
na jednotlivé aktivity. Ve čtvrtek se vydali na pěší túru na Pála-
vu, v pátek na raftech sjížděli meandry řeky Moravy v oblasti 

„moravské Sahary“, písečné lokalitě mezi Bzencem a Hodonínem. 
Vyvrcholením programu byl pak sobotní cyklistický výlet po Lednicko-
-valtickém areálu, zakončený slavnostní večeří u jedné z nejkrásnějších 
památek – chrámu „Tři Grácií“.

Pocity všech stu-
dentů při loučení velmi 
výstižně vyjádřil jeden 
z nich ve všeobecně 
sdíleném příspěvku 
na Facebooku: „Díky, 
kamarádi, za skvělý rok, 
moji noví bratři a sestry, 
jeden svět, jedna země, 
čtyřicet studentů – a to 
je vše, co potřebujete 
k tomu, abyste zažili nej-
lepší rok ve svém životě. 
Nyní všichni odjíždíme 
do svých domovů, ale 
nikdy na sebe nezapo-
meneme. Nezáleží na 
tom, jak daleko od sebe 
budeme, ty tisíce mil 
neznamenají nic v porov-
nání s naším přátelstvím. 
Děkujeme též rotexá-
kům, rotariánům a hos-
titelským rodinám za to, 
že nám umožnili prožít 
tento nádherný rok!“ ■

Sjíždění poklidných meandrů řeky Moravy občas připomínalo 
závody dračích lodí. Na „háčku“ momentálně vedoucího raftu 
je rotexačka Maruška Kalkusová

Jízda po cyklostezkách v lužních lesích v okolí Břeclavi je klidná 
a bezpečná

Za bedlivého dohledu Jary Bendy (RC 
Valtice-Břeclav) sází studenti „Inbounds 
2011/2012 Tree“, další kaštanovník jedlý 
v Bohumilově aleji

Společná fotografi e s Bohumilem Lošťákem (RC Valtice-Břeclav), 
nejstarším aktivním rotariánem v distriktu, kterému všichni zúčast-
nění též pogratulovali k jeho neuvěřitelným 91. narozeninám
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ORIENTATION MEETING III. 
V KŘIŽANOVĚ

Ve dnech 31. 5. až 3. 6. 2012 se sešli v mo-
ravském Křižanově výměnní studenti ze 
zahraničí z české části distriktu spolu se 
studenty, kteří o prázdninách vyjíždějí na 
svůj roční zahraniční pobyt, již na svém 
třetím orientation meetingu. Akci orga-
nizoval distriktní výbor Výměny mládeže 
(DVVM) ve spolupráci s českými rotexáky. 

Letošní inboundi přijeli do střediska Křižanov již ve čtvrteční pod-
večer, aby spolu mohli strávit večer plný zábavných her a jiných 
aktivit, pořádaných rotexáky Petrou Cabadajovou a Štěpánem 

Skořepou. Ve čtvrtek jsme potom navštívili hrad Pernštejn, kde studenti 
měli možnost seznámit se blíže s českou historií. V odpoledních hodi-
nách jsme se vypravili do Punkevních jeskyní a na propast Macochu. 
Studenty nejvíce oslovila pověst o vzniku názvu propasti Macocha 
a jízda po říčce v jeskyních. 

Ve večerních hodinách, po návratu z výletu, jsme se ve středis-
ku Křižanov potkali s budoucími výměnnými studenty, vyjíždějícími 
z České republiky. Večer se potom nesl v ofi ciálním duchu, kdy jsme 
měli možnost vyslechnout prezentace jednotlivých outboundů, které si 
již nyní chystají pro své hostitelské kluby v zahraničí. Ti také z rukou 
Mirka Baráka, místopředsedy DVVM a Adély Trskové, předsedky-
ně Rotexu, obdrželi svá saka, jmenovky a další nezbytnosti pro svůj 
budoucí pobyt v zahraničí. Večer byl zakončen rozdělením do týmů pro 

sobotní team-building, kdy byli všichni, včetně členů Rotexu, rozděleni 
do týmů právě podle země, ze které pocházejí, kterou navštívili, nebo 
v níž teprve svůj výměnný pobyt stráví.

Sobotní den se potom nesl celý v team-buldingovém duchu. 
Po snídani jsme se setkali s instruktory, kteří nás pak celým dnem 
provázeli. Měli jsme možnost vyzkoušet si chůzi po lanech v lanovém 
centru, střelbu z luku a paintballové zbraně a další aktivity, které vedly 
ke sblížení všech účastníků víkendu. Před večeří jsme potom ještě stihli 
několik her mezinárodního fotbalu a volejbalu. 

Celá akce potom byla zakončena typicky českým táborákem 
v netradičním duchu. Kromě špekáčků jsme opékali také marshmallow 
po americkém vzoru a vedle českých táborových písní bylo možné 
zaslechnout i mnoho písní mexických, brazilských a amerických.

Nedělní ráno se potom neslo ve smutnějším duchu z rozloučení, 
ale i přesto věřím, že si všichni zúčastnění odvezli mnoho zajímavých 
zážitků a nových přátel a naši budoucí outboundi již teď nalezli přátele 
ve svých budoucích domovech. ■

TEXT: ADÉLA TRSKOVÁ ROTEX
FOTO: MIREK BARÁK RC TŘEBÍČ, ŠTĚPÁN SKOŘEPA ROTEX

Mirek Barák, místopředseda distriktního výboru Výměny mlá-
deže (v modrém tričku) při zahájení akce se „svými“ rotexáky 
(zleva Marek Hándl, Petr Hanzlík, Petra Cabadajová, prezident-
ka Rotexu Adéla Trsková, Martin Ježek a Hanka Andrášová)

Juliana z Kolumbie (RC Opava International) zvládala lana 
ve výšce šesti metrů s bravurou

To nejsou mimozemšťané, ale neidentifi kovatelní studenti při 
aktivitě zvané „bumperball“
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Kromě tradičních přednášek k osob-
nímu rozvoji, komunikaci a etice 
nejvíce zaujala svým přístupem i na-

sazením Tereza Kalinová, překladatelka knihy 
Vědomý business. Její myšlenky poutavě 
představila účastníkům a získala je k převzetí 
větší odpovědnosti za jejich vlastní život. 
Diskusi a zájem vyvolala i přednáška fi losofa 
a kazatele Josefa Hromádky o cestě křesťan-
ství dějinami a Tomáše Novotného a Tomáše 
Langa k rozdílům křesťanství a islámu.

Účastníci si však nejvíce užívali 
prostředí samotného skautského centra, kde se 
mohli vydovádět na lezecké stěně, lanových 
překážkách a večer u táboráku.

Za největší zážitek označili hru Labyrint 
světa a ráj srdce, při níž na nečisto prožili kus 
svého života. Díky zde patří všem organizáto-
rům, přednášejícím i sponzorovi Aleši Buksovi.
ZA RYLA TÝM: ZDENĚK MICHÁLEK, 
RC OSTRAVA FOTO: ARCHIV

Tématem letošního semináře RYLA 
byla Víra a náboženské rozdíly. 
Uskutečnila se na přelomu dubna 
a května ve skautském centru 
Vanaivan v Kopřivnici. 
Kromě 18 mladých lidí, vyslaných 
Rotary kluby z České i Slovenské 
republiky, se jí zúčastnili 
i dva guvernéři – Tomáš Lang 
a Alexander Turkovič.

RYLA 2012  ÚSPĚŠNÁ JAKO VŽDY!

REDAKČNÍ OPRAVA
V RGN 2012/3 jsme na str. 19 
v rubrice NOVÉ GENERACE 

uveřejnili příspěvek Šárky 
Košťálové o jejích zážitcích ze 
semináře RYLA pod názvem 
Čokoládová oplatka. Nutno 

doplnit, že se jednalo o seminář 
na úrovni našeho distriktu 
2240, který se uskutečnil 

v Kopřivnici letos na přelomu 
dubna a května. Současně 
jsme nedopatřením uvedli, 
že autorka příspěvku Šárka 

Košťálová, která bydlí v Břeclavi, 
byla na tuto akci vyslána RC 

Praha. Na tento zajímavý 
seminář, který pomáhá 

rozvíjet osobnost mladých 
lidí, ji ve skutečnosti vyslal RC 
Prague International. Za tato 
nedopatření se omlouváme 

Vám, čtenářům, i všem, kterých 
se to bezprostředně týká.

Svatopluk K. Jedlička, 
šéfredaktor RGN  

Semináře se zúčastnili také guvernéři distriktu Alexander Turkovič (uprostřed) a Tomáš 
Lang (vpravo)

...i meditační.

Účastníci semináře RYLA

Seminář měl formu dramatickou...
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What is Rotary? When I ask Rotarians this question, they often 
give vague answers. And when I asked myself this question, 
I had to think about it. August is Membership and Extension 

Month in Rotary, and I want all Rotarians to be able to send a unifi ed 
message about what Rotary is and why they joined.

The key to increasing membership is for every Rotarian to be 
convinced that it’s good to be a Rotarian, and to convey that passion 
to others. In Rotary, we have a tendency to be humble and keep our 
achievements to ourselves. But we must share them with those around 
us and with the world. 

Every Rotarian has a specifi c moment that stands out and has a 
special meaning. Some people refer to this as their “Rotary Moment.” 
I believe it is very important to share this moment with others. Facts and 
numbers can only go so far, but sharing a personal experience can open 
doors and build friendships. 

That’s why I decided to create some sample messages that I call 
“Rotary Moments.” You can use these one-minute and three-minute 
messages to answer the question “What is Rotary?” in a way that is 
most personal to you. They will help you talk about the projects you’ve 
been involved in, how they’ve helped your community, and what’s been 
most meaningful to you.

To strengthen Rotary, we need more members. But unless those 
members are convinced of the benefi ts of the organization and can share 
that passion with others, expanding Rotary won’t be meaningful.

If every Rotarian is happy about being a Rotarian and spreads the 
word with a clear, unifi ed message – if every Rotarian around the world 
can be his or her own PR department – the combined, collective effect 
will be enormous. These sample messages will help us all clearly com-
municate our enthusiasm to others. This will lead to an increase in new 
membership and in member retention.

The messages are available for free download at www.rotary.org, 
and Rotarians can buy other membership materials at shop.rotary.org. 

I believe that the purpose of every life is to help others and con-
tribute to society. Once Rotarians begin using these samples, the world 
will become more aware of how Rotary is helping people live that way. 
I encourage you to share your Rotary Moment with other Rotarians as 
well as non-Rotarians.

I am part of the fi rst generation to grow up in Japan after a ter-
rible war. I think it is natural that my countrymen now place a great 
priority on peace. We saw where militarism brought our country, and we 
also saw the great economic growth that came when our nation made 
the choice to embrace peace. 

This was the decision that 
allowed Japan to grow and thrive. It al-
lowed generations of children to grow 
up in safety, to become educated, to 
improve their lives. It fundamentally 
changed the Japanese attitude toward 
other countries and cultures. It caused 
us to open our minds, to become more 
tolerant, to seek greater understanding. 

And it allowed us to redirect 
our energies toward positive goals. In 
Japan, it is traditional to prioritize the 
needs of the society over the needs of 

the individual. This has always been part of our culture. In the weeks 
and months following the great earthquake and disaster of March 2011, 
this was what helped us to survive and rebuild. 

This is a lesson that I think the whole world can learn from, in a 
positive way. When we see the needs of others as more important than our 
own needs – when we focus on a shared goal that is for the good of all – 
this changes everything. It changes how we relate to the world. It changes 
our priorities. And it changes how we understand the idea of peace. 

In the 2012-13 Rotary year, peace will be our focus and our goal, 
and I will ask all Rotarians to actively work for Peace Through Service. 

A belief in the power of service lies at the very heart of Rotary. 
By making service our priority, we put the needs of others above our 
own. We empathize more deeply with the diffi culties of other people; 
we become more generous with our time and resources, and more open 
to new ways of thinking. Instead of trying to change others, we recog-
nize that everyone and everything has something to teach us. 

Through service, we become more tolerant of our differences and 
more grateful for the people in our lives. Our sense of gratitude drives 
us to understand others better and to see the good in everyone. Through 
better understanding, we learn to respect others. With mutual respect, 
we live with others in peace.

And so I ask you all to put Peace Through Service at the forefront 
of your Rotary work this year, and to commit to a Rotary goal of a more 
peaceful world. 
SAKUJI TANAKA 
PRESIDENT, ROTARY INTERNATIONAL

PEACE THROUGH SERVICE 

Peacemakers RI President Sakuji Tanaka and his wife Kyoko 
(Photography by Alyce Henson)
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Alexander Turkovič was born 
on 10 January 1953 in Brno 
as the middle of three kids. 

His two siblings and their families 
emigrated in 1981-82. His older 
brother lives in Austria and his sister 
stays in Canada. He is married to wife 
Eva and they have two adult children. 
Their son lives in the Brno area and 
their daughter has long lived in New 
Zealand. Wife Eva has worked in the 
VUT management in Brno and is now 
retired. 

He was trained as metalworker 
and studied at an industrial high school. In 1987 he graduated from 
VUT Brno in economics and production management. In 2010 he 
earned his diploma in history at the Faculty of Liberal Arts of Charles 
University in Prague. 

Having encountered political hurdles he was not trusted a man-
agement post until 1988, in the economic sphere. Until then he was a 
blue collar and later an energy installations revision inspector on behalf 
of the Ingstav National Enterprise. From 1989 he was employed in a 

foreign trade organization, since 1991 he has been a private entrepre-
neur. He would later extend his professional scope as an expert on crisis 
fi nancing. 

Alexander Turkovič pursues many hobbies, including game man-
agement and marksmanship, winning a master class degree in the latter 
fi eld. Plus, he is an expert cook after hours, and his venison specialities 
are always a treat. His other pastime activities include travel and history. 

He entered Rotary Club Brno in 1992 and since then served 
in several club posts. He has repeatedly served as club secretary and 
manager. In 2002-2003 he was president of his club. He is actively 
involved in projects in support of the needy. In addition to organizing 
miscellaneous social and help-the-poor activities, he also works hard to 
negotiate funding for the demanding projects pursued by his club. His 
untiring work earned him a high Rotarian award – Paul Harris Fellow. 
In April-May 2010 he was leader of a successful GSE team dispatched 
to Maryland and Washington, D.C. He served for two years as a mem-
ber of a GSE Commission and an assistant to the District Governor. 
On the initiative of RC Brno and with support from several other clubs 
he was proposed by the District Nomination Commission as Governor 
of District 2240 for 2012/2013, which position was endorsed by the 
2011 District Conference in Belá and by the delegates of the RI World 
Convention in New Orleans. ■

SUPPLEMENT 
FOR FOREIGNERS

INTRODUCING GOVERNOR 2012/2013
ING. ET BC. ALEXANDER TURKOVIČ

On Wednesday 1 August 2012 at 11:15 
local time, Slovak mountaineer Peter 
Hámor, member of Rotary Club Pop-

rad, successfully climbed the world’s second 
highest mountain peak, K2. He reached the 
summit of the 8,611-metre K2 in the Karako-
ram Mountains on the Chinese-Pakistani bor-
der in the company of Czech Pavel Bém by 
the Abruzzi Ridge route. It was Mr. Hámor’s 
second attempt to conquer the K2; fi ve years 
ago he had to give up his effort at the height 
of 8,000 metres. He is the second Slovak to 
have reached the K2 peak, considered one of 
the most demanding, if not the most diffi cult 
of all the 8,000-metre league. The fi rst was 
Peter Božík in 1986, who took the extremely 
demanding Magic Line route. Hámor’s collec-
tion of 8,000 plus mountains now includes ten 
peaks of the elite category, and he is the only 
human to have climbed the Annapurna twice. 
In May he tamed the world’s third highest 
summit – Kanchenjunga and only four of 
the 14 peaks in this league – Shishapangma, 
Dhaulagiri, Mt. Masala and Lhotse, are the 
missing gems in the Crown of Himalaya. 
TEXT: POPRADSKÝ KORZÁR.SK/TASR, 
PHOTO: PETER HÁMOR’S ARCHIVE

POPRAD’S PETER HÁMOR 
CONQUERS 8,000METREHIGH K2 

Reaching the top of the Makalu (8,463 m) in 2011
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A day dedicated to Ludwig van Beethoven and the author of his 
monument Hugo Uher opened in the morning on Saturday 4 
August in Karlovy Vary with a scientifi c seminar. The composer’s 

sojourn in the spa town 200 years ago, his charity concert on behalf of the 
city of Baden then destroyed by fi re, but also the maestro’s problems and 
love affairs – all this was encompassed by a lecture given by State District 
Archive Director Milan Augustin. Art historian Božena Vachudová 
contributed a report on the life, works and tragic death of the author of 
Beethoven’s monument considered the most beautiful in the world. 

Hugo Uher, a talented Karlovy Vary sculptor, the author of many 
statues, monument and small sculptures, paid dearly after World War 
II for his 1923 marriage with an unassuming young lady, the sister-in-
law of then an equally inconspicuous Karlovy Vary bookseller, Karl 
Hermann Frank. Punishment was meted out to him and his works. As 
the completely innocent artist languished in the fi rst months after the 
liberation of Karlovy Vary in Prague’s Pankrác Prison, where he was 
tortured to death on 11 December 1945 his lifelong artistic endeavours 
were targeted by the liquidators of all things German. The authorities 
virtually overnight removed from the monument the side reliefs symbol-
izing the benefi cial infl uence of music on love and its healing effect in 
times of anguish. 

Things were out right earlier this year on the initiative of Karlovy 
Vary Rotarians who, being aided by the members of other clubs, notably 
from neighbouring Germany, collected funds to commission replicas of 
these musical allegories. They were sculpted by artist Heřman Kouba 
from Nejdek and and unveiled at a ceremony by Rotarian offi cials 

and members of the city council, with Germany’s Ambassador Detlef 
Lingemann at the head. 

The historical Karlovy Vary fanfares in the rendition of the Pikap 
Quartet were again heard on another occasion: The Grand Hotel Pupp’s 
manager Andrea Ferklová laid a wreath at a memorial plaque on the 
Café Pupp building, occupying the site of the God’s Eye House, where 
Beethoven stayed 200 years ago and Rotary Club Karlovy Vary holds its 
weekly meetings today. 

While it is still too early to savour the echoes and assess the 
signifi cance of the ceremony, one thing is sure already now. It was a sig-
nifi cant act of paramount importance – an act which helped to undo past 
sentiments dividing the two peoples in the past and at present. Therefore 
it was symbolically completed with that which is eternal and outlasts 
everything, namely music. Music accompanied those present all day 
long, not only during the solemn remembrance of the genial composer 
but also during live performances. 

We heard historical fanfares, a string quartet, young violinist Ivan 
Milev and a grandiose concert in the wonderful ambience of the Pupp 
Ceremonial Gall. Young pianist Jan Šimandl and member of the Kar-
lovy Vary Symphony Orchestra, Rotarian Vladislav Liněcký produced 
Beethoven’s Spring and Pathetique Sonata with an encore – Rondino by 
Fritz Kreisler on a Beethoven theme. The Karlovy Vary Rotarians have 
every reason for satisfaction. Their homage to Ludwig van Beethoven 
and sculptor Hugo Uher, in which they invested untold energy and own 
fi nancial resources, will always hold pride of place in the city’s cultural 
history. ■

A DAY FOR 
LUDWIG VAN BEETHOVEN

TEXT: ANNA FIDLEROVÁ, FREELANCE JOURNALIST
PHOTOGRAPHY: JIŘÍ WENDLER AND SVATOPLUK K. JEDLIČKA

Rotarians and members of the public met at the monument on the high end of the Karlovy Vary promenade
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Learn more about ROTARY INTERNATIONAL on www.rotary.org

The original idea of Czech Rotarians and 
US Ambassador to the Czech Republic 
W. Cabaniss reached its fi fth fulfi lment, 

giving young students of Czech secondary 
schools an opportunity not only to untradition-
ally visit the US Embassy in Prague and learn 
about the activities of the American Center, 
but also to meet and talk with many embassy 
employees, such as consular offi cers, econo-
mists, members of armed protective segments 
and of course also the ambassador. 

Thanks largely to George Podzimek 
from RC Praha Staré Město and Petr Pajas of 
RC Praha City, many sstudents accompanied 
by Rotarians have familiarized themselves 
since 2008 with the purpose and work of the 
US Embassy in the Czech Republic and met 
in person, in the past fi ve years, with US Am-
bassadors W. Cabaniss and R. Graber (both 
of whom are Rotarians) and in 2010, when 
the post of ambassador was vacant, also with 
Deputy Chief of Mission Mary Thompson-
Jones. 

The plan this year was to invite to the 
JAD 10 selected students with a good com-
mand of English and interested in the work 
of a foreign mission to the Czech Republic. 
Since, however, all the 12 registered students 
from Bohemia and Moravia demonstrated 
such qualities; they were all invited to the 
US Embassy. This year’s group consisted of 
not only secondary school students but for 
the fi rst time also Rotex alumni – university 
students who have attended one of the past 
Rotary youth exchange programs. There were 
no major linguistic mishaps in their execu-
tion of a compulsory essay under the keynote 
“As a young student what do I believe are 
the most important issues in the Czech-U.S. 
relationship and why?” This goes to show that 
all students have very good language training. 
The essays were very positively received by 
embassy offi cials as well as Ambassador N. 
Eisen, who could only spend 10 minutes with 
the students due to his busy agenda. Ambas-
sador Eisen promised to publish the name of 

the author of the best essays, who will receive 
an as yet unspecifi ed reward. 

The accompanying Rotarians described 
this year’s JAD as a very successful project 
of the Rotary District 2240 Committee for 
cooperation with the United States (ICC CZ-
SK-USA), which should be shortly followed 
by an identical event at the US Embassy in 
Bratislava, in the Slovak part of the District. ■

Exchange student Amy Kojima from Tokyo, who spent three 
months in our family, arranged and agreed a meeting with Mr. 
Nobumasa Ohmori, who was on a business trip to nearby Cracow 

in Poland. On one Saturday morning we welcomed to Košice a rare 
guest, a member of the Rotary Club of Tokyo-North, his district’s major 
promoter of service to young people. 
We spend the whole morning showing our guest round the historical city 
centre in the company RC Košice President Marcel Para and his wife. In 
the afternoon we drove to the nearby village of Rozhanovce, where Mr. 
Ohmori got briefl y acquainted with our history, watched a folk group per-
formance and tasted our version of mead. He will cherish forever the me-
morial coin we gave him to remember his visit. Since our guest wanted to 
try a typical Slovak dish, brynzové halušky or potato gnocchi with ewe’s 
milk cheese, we cooked them for our family dinner. I was happy, because 
he really enjoyed his halušky and and asked for a second helping. Over 
dinner, we talked about our two countries and the importance of youth 
exchange programs. Mr. Ohmori appreciated our reception of Amy, saying 
she will bring back unforgettable memories from her stay in Košice. 
BEÁTA MURKOVÁ – HOST MOM
PETER MURKO, RC KOŠICE, HOST DAD
ROMAN MURKO, HOST BROTHER 

Th ese four pages contain 
English-language 
highlights of the content 
of the Czech and Slovak 
magazine 

ROTARY GOOD NEWS 
4/2012

Translation: Libor Trejdl 

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

JUNIOR AMBASSADOR DAY 2012
JAD
TEXT: R. GRONSKÝ, PDG,
RC OLOMOUCCITY, CHAIRMAN ICC CZSKUSA

Th e fi fth annual Junior Ambassador Day took 
place on the sunny 23 May 2012 at the United 
States Embassy in Prague

In the historical centre of Košice: Exchange student Amy Ko-
jima, Mr. Nobumasa Ohmori, host brother Roman Murko and 
host mother Beáta Murková (Photo: Archive)

VISIT FROM TOKYO

Students from even the remotest regions 
assembled in Prague 

(Photo: Svatopluk K. Jedlička)



25

Ciele na tento rok
PREKLAD: IVAN BELAN, PDG 

Prebratie vedenia Nadácie Rotary po 
mojich predchodcoch – najmä po býva-
lom prezidentovi RI Billovi Boydovi, 

ktorí odviedli kus skvelej práce, je pre mňa 
výzvou. Nechcem tým povedať, že by som 
sa v danej oblasti nevyznal. Práve naopak, 
bez toho, aby som prácu, ktorú naša Nadácia 
robila, robí a robiť bude, dokonale nepoznal 
a nemal ju rád, nemohol by som byť 50 rokov 
rotariánom.

Uvedomujem si, že poslanie Nadá-
cie spočíva v troch činnostiach: získavanie 
fi nančných prostriedkov, rozumné investo-
vanie fi nančných prostriedkov a efektívne 
vynakladanie fi nančných prostriedkov. Ak 
však máme spolu s členmi správnej rady 
dosiahnuť skutočne významný rok, musíme 
mať plán a každý dištrikt, klub a jednotlivý 

rotarián musí byť súčasťou tohto plánu. Máme 
päť cieľov:

1. Skoncovať s detskou obrnou.
2. Vyškoliť dištrikty a kluby na globálne 

zavedenie Plánu vízie budúcnosti 
1. júla 2013.

3. Podporovať prezidenta RI Saku-
ji Tanaku v jeho výzve Službou 
k harmónii sveta. Úspešné projekty 
a programy našej Nadácie prispejú 
k dosiahnutiu mieru.

4. Podporiť každého rotariána a každý 
klub na svete, aby svoju nesmiernu 
hrdosť na našu Nadáciu prejavil tým, 
že prispeje do výročného fondu. 
Suma nie je tak dôležitá, podstatné 
je prispieť. Stanovením primeraného 
cieľa v priemere aspoň 100 USD na 

člena dosiahne výška našich ročných 
príspevkov rekordnú úroveň.

5. Uistiť sa, že dištrikty a kluby za-
viedli politiku riadneho spravovania 
prostriedkov, aplikovanú v procese 
zvažovania možností a realizácie 
humanitných projektov v rámci Plánu 
vízie budúcnosti. Týmto sa Rotary 
zviditeľní a stane sa atraktívnejšie pre 
členov. 

Viem, že tieto ciele sa niektorým zdajú 
ľahko dosiahnuteľné, zatiaľ čo pre iných 
môžu byť celkom náročné. Ak sa však príjmu 
s nadšením a odhodlaním, významne prispejú 
k tomu, aby – povedané slovami bývalého 
prezidenta RI Raya Klinginsmitha – sa Rotary 
stalo väčšie, lepšie a odvážnejšie. ■

K PRINCIPŮM 
NADACE ROTARY

Wilfrid J. Wilkinson, předseda 
Rady zmocněnců Nadace Rotary

K dosažení našich cílů potřebujeme 
každého rotariána
PŘEKLAD: PETR J. PAJAS, PDG

Na RI Convention – Světovém kongre-
su  rotariánů v thajském Bangkoku 
jsem letos v květnu mluvil o pěti 

hlavních cílech Nadace Rotary pro tento 
rok. Jde o cíle, které potřebují mnoho úsilí 
a to nejen od vedoucích činovníků Rotary 
– prezidentů klubů, distriktních guvernérů, 
ředitelů RI a členů správní rady Nadace – je 
třeba spolupráce všech 1,2 milionu rotariánů, 
ať jsou kdekoli na světě – včetně těch, kdo se 
kongresu nemohli zúčastnit.

Nadace dosáhne svých fi nančních cílů 
jen za předpokladu, že každý rotarián, každý 
klub nějakou částkou Nadaci v tomto rotari-
ánském roce přispěje. A můžeme celosvětově 
úspěšně rozvinout svůj „plán vize budoucno- 

sti“ jen tehdy, když každý distrikt v součin-
nosti s regionálními koordinátory a dalšími 
distriktními činovníky vytvoří doporučenou 
strukturu a zajistí školení, aby pak naše snaha 
o konání dobra ve světě byla významnější 
a naše prostředky byly využívány s větší 
účinností. 

S účinnější Nadací podpoříme cíl RI 
prezidenta Sakuji Tanasky, jímž je dosahovat 
míru prostřednictvím naší služby (Peace 
Through Service). Budeme tak činit a záro-
veň podle plánu zavádět přísnější kontrolu 
fi nancí, zejména pokud jde o výdaje z dedi-
kovaných fondů distriktů. Ostatně, sotva lze 
dosáhnout nějakého cíle bez dobrého plánu. 
Váš klub a distrikt už má mít schválený plán 

k dosažení vašich cílů v roce 2012–13; teď 
nastal čas, ten plán uvádět ve skutečnost. 
K dosažení našich cílů je potřebná sou-
činnost každého rotariána, každého klubu 
a každého distriktu s Nadací Rotary, ať už 
cestou účasti na nějakém projektu v rámci 
grantového plánu Nadace, informováním 
ostatních o každodenní dobré práci Rotary, 
nebo získáváním prostředků na podporu 
našeho úsilí ve vzdělávání a humanitární 
pomoci. Vyzývám každého rotariána k tomu, 
aby ještě dnes něčím přispěl k dosažení cílů 
Rotary pro rok 2012–13. Můžeme to dokázat. 
Dokážeme to, ale jen když se každý rotarián 
na světě svým způsobem zapojí.

Takže, rotariáni, dejme se do toho! ■
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NADACE 
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Piati nominanti prezidenta RI Sakuji Tanaku do 15-člennej správnej rady Nadácie Rota-
ry nastúpili do úradu a začali vykonávať svoju funkciu 1. júla. Stephanie A. Urchick bola 
zvolená na dvojročné obdobie, nahradí Anne L. Matthews, ktorá sa stala členkou Rady 

riaditeľov RI. Ostatní členovia budú vo funkcii štyri roky.

NOVÍ ČLENOVIA 
SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE ROTARY

Ray Klinginsmith
Kirksville, 
Missouri, USA

Ray Klinginsmith viac ako 
20 rokov pôsobil vo funkcii 
hlavného právneho 
zástupcu a profesora 
ekonomických vied na 
Truman State University 
(predtým Northeast 
Missouri State University) 
a bol dekanom obchodnej 
fakulty po dobu piatich 
rokov. Rotariánom je viac 
ako 50 rokov, zastával post 
prezidenta Rotary 
International. Pôsobil tiež 
na pozícií riaditeľa RI, bol 
predsedom výkonného 
výboru Rady riaditeľov RI, 
správcom a zástupcom 
správcu Nadácie Rotary, 
členom Výboru pre víziu do 
budúcnosti, predsedom 
Legislatívnej rady, 
predsedom Výboru 
Svetového kongresu RI 
v Los Angeles v roku 2008. 
Je absolventom štipendijné-
ho programu Nadácie 
Rotary pre mladých 
vyslancov, v rámci ktorého 
vycestoval v roku 1961 do 
Južnej Afriky. Je význam-
ným podporovateľom 
Nadácie Rotary a nositeľom 
Ocenenia Nadácie Rotary 
za výnimočnú službu. Ray 
žije spolu s manželkou 
Judie v Kirksville.

Michael K. McGovern
South Portland-Cape 
Elizabeth, Maine, USA

Michael McGovern je 
najvyšší správny úradník 
predmestskej štvrte s 9000 
obyvateľmi. Zodpovedá za 
komunitné služby, do jeho 
kompetencie spadá polícia, 
hasiči, knižnica, komunál-
ne fi nancie, plánovanie, 
dohľad nad dodržiavaním 
zákonov, udeľovanie 
licencií, organizovanie 
volieb a správa parkov 
a oddychových zón. 
Rotariánom je od roku 
1986, v rokoch 2007-08 
pôsobil vo funkcii 
viceprezidenta RI a člena 
výkonného výboru Rady 
riaditeľov RI. Riaditeľ RI 
bol v rokoch 2006–07.

Samuel F. Owori
Kampala, 
Uganda

Samuel Owori je 
špecialista v oblasti 
riadenia korporatívneho 
bankovníctva. Do Rotary 
vstúpil v roku 1978 a na 
poste riaditeľa RI pôsobil 
v rokoch 2010–12. 
Vykonával tiež funkciu 
regionálneho koordinátora 
Nadácie Rotary a bol tiež 
vedúcim školiteľom RI. 
V súčasnej dobe pôsobí 
ako predseda Auditorského 
výboru. Spolu s manželkou 
Norah významne 
prispievajú do Nadácie 
Rotary. 

Julio Sorjús, 
Barcelona Condal, 
Španielsko

Julio Sorjús je členom 
barcelonskej advokátskej 
komory, venuje sa 
všeobecnému právu 
a pôsobil ako právny 
poradca dvoch medziná-
rodných charitatívnych 
nadácií. Rotariánom je od 
roku 1983, pôsobil na 
pozícií riaditeľa RI 
v rokoch 1998–2000. 
Vykonával tiež funkciu 
pobočníka prezidenta RI 
a funkciu vedúceho 
školiteľa. Julio a jeho 
manželka Carmen sú 
nositeľmi odznaku Paul 
Harris Fellows a patria 
k významným prispievate-
ľom do Nadácie Rotary, sú 
tiež členmi spoločností 
Bequest Society a Arch C. 
Klumph Society, ktoré 
združujú mimoriadnych 
darcov.

Stephanie A. Urchick
Canonsburg-Houston, 
Pa., USA

Stephanie Urchick je 
výkonnou riaditeľkou 
asociácií Southpoint CEO 
Association a Southpoint 
Property Owners’ 
Association. Na Robert 
Morris University sa 
venuje oblasti rozvoja 
obchodu a vlastní fi rmu 
zabezpečujúcu koučovanie 
v oblasti prezentačných 
zručností. V rokoch 
1998-99 vykonávala 
funkciu guvernérky 
dištriktu a svoj dištrikt 
zastupovala na Legislatív-
nej rade v rokoch 2004 
a 2007. Vycestovala do 
Indie a Nigérie, kde sa 
zúčastnila na Národných 
očkovacích dňoch. Je 
významnou podporovateľ-
kou a prispievateľkou do 
Nadácie Rotary, členkou 
spoločnosti Bequest 
Society, je nositeľkou 
Ocenenia Nadácie Rotary 
za výnimočnú službu. 
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V júni 2012 oslávil RC Banská Bystrica ako druhý klub v poradí 
v SR 20. výročie obnovenej rotariánskej aktivity. Slávnostnú 
akadémiu v historickej Radnici mesta poctili prítomnosťou 

a účastníkov pozdravili predseda Banskobystrického samosprávneho 
kraja Vladimír Maňka (člen RC Zvolen), primátor Banskej Bystrice 
Peter Gogola a guvernér D 2240 RI Tomáš Lang. Všetci vo svojich 
zdraviciach ocenili doterajšiu činnosť a výsledky nášho Rotary klubu. 
Hodnotný kultúrny program sa striedal s ďalšími príhovormi, v ktorých 
rečníci predstavili doterajšiu klubovú činnosť a úspechy.

Prítomných privítal prezident RC BB Igor Patráš. Vo svojom 
vystúpení pripomenul najmä aktivity končiaceho sa rotariánskeho roka, 
ktoré sa udiali pod jeho taktovkou. Dvadsaťročnú históriu a najvýznam-
nejšie uskutočnené projekty som ako Charter-prezident pripomenul 
v jednotlivých sférach rotariánskych služieb. Všetky sa pre časový limit 
nedali vymenovať, ale aj tie, ktoré boli spomenuté, vyvolali u prítom-
ných hostí zaslúžený obdiv a uznanie.

Medzi najrozsiahlejšie projekty aj v rámci dištriktu patril soci-
álny projekt zahájený na zakladajúcej schôdzi obnoveného RC Banská 
Bystrica v roku 1992 – ako prvého klubu služieb na území mesta – 
založenie nadácie „Zdravé mesto Banská Bystrica“. Účelom nadácie 
bola snaha o ozdravenie životného prostredia, obnovy čistoty a poriadku 
v meste najmä podporou občianskych aktivít, aby opäť a natrvalo platilo 
staré krédo „Za živa v Bystrici – po smrti v nebi“. Vstupom vedenia 
mesta a ďalších subjektov do nadácie a následnou transformáciou 
pôvodnej nadácie na Komunitnú nadáciu Zdravé mesto Banská Bystrica 
(KNZM) sa konštituoval základ trvalej hodnoty nášho mesta a dnes už 
aj regiónu mesta Zvolen a Sliač. V predstavenstve nadácie má náš RC 
stálych dvoch členov. V podúčtoch nadácie fi guruje aj samostatný účet 
Rotary klubu. Z ďalších prínosov komunite spomeniem okrem iných 
príspevok v hodnote 1 milióna korún na zakúpenie operačného laparo-
skopu pre Chirurgickú kliniku FNsP FDR Banská Bystrica v roku 1993, 

neskoršie špičkový ergonometrický bicykel, príspevky na materiálne 
vybavenie a spríjemnenie pobytu malých pacientov v DFNsP, Divadlu 
z Pasáže pol miliónový príspevok na zakúpenie zvukovej a osvetľovacej 
techniky v najťažšom období jeho prežívania, keď hrozil zánik divadla. 

Spoločne s oslavami 20. výročia obnovenia činnosti RC Banská 
Bystrica sa konala aj oslava 20. výročia založenia KNZM Banská Bys-
trica, v rámci ktorej sa realizovalo za uplynulé roky temer 1100 komu-
nitných projektov. V príhovore jej predsedníčka Ing. Beáta Hirt zhrnula 
význam nadácie nielen pre naše mesto, ale aj ako metodické centrum 
komunitných nadácií, význam, presahujúci ďaleko za hranice mesta 
a celého dištriktu. Podľa vzoru našej KNZM vznikli mnohé komunitné 

ČINORODÝ KLUB

DVADSAŤ ROKOV 
DOBROČINNÝCH SLUŽIEB 

RC BANSKÁ BYSTRICA
IVAN BELAN, PDG, RC BANSKÁ BYSTRICA

Billboardy na príjazdových cestách do Banskej Bystrice v máji 
a v júni 2012 (foto I. Belan)

Certifi kát Changemaker Award pre RC Banská Bystrica 
(foto I. Belan)

Dievčenský spevácky zbor ZUŠ J. Cikkera Dolce Canto 
(foto J. Slota)
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nadácie v ďalších mestách Európy a v súčasnosti sa rysuje aj prvá na-
dácia komunitného typu v Afrike. V rámci služby mládeži absolvovalo 
50 stredoškolákov z Banskej Bystrice ročný pobyt na stredných školách 
v zahraničí a rovnaký počet študentov zo zahraničia navštevovalo jeden 
školský rok gymnáziá v našom meste.

V hodnotnom kultúrnom programe vystúpil Dievčenský spevác-
ky zbor ZUŠ J. Cikkera Dolce Canto, mladí umelci z Konzervatória 
J. L. Bellu a poslucháči herectva na FDU Akadémie umení v Banskej 
Bystrici. Vysoko sme si vážili aj osobnú účasť a vystúpenie džezového 
klavíristu a hudobného pedagóga Pavla Bodnára, ktorý bol v roku 1992 
nominovaný RC Banská Bystrica ako prvý štipendista z ČSFR ešte cez 
RI Dištrikt 1920 (Rakúsko) na ročnom pobyte na Univerzite v Bostone.

Aj dvadsiaty rotariánsky rok 2011/2012 bol pre RC Banská 
Bystrica počtom svojich projektov veľmi úspešný, o čom svedčí aj nie 
bežná – štvornásobná ofi ciálna návšteva DG Tomáša Langa na klubo-
vých aktivitách počas jedného rotariánskeho roka. Obzvlášť radostná 

bola jeho štvrtá návšteva, keď dosluhujúcemu prezidentovi RC Igorovi 
Patrášovi odovzdal aj uznanie svetového prezidenta Rotary International 
Kalyana Banerjee udelením ocenenia Changemaker Award – ocenenia 
za „pozitívne a význačné zmeny v komunite a vo svete“. Udelenie tohto 
ocenenia teší členov klubu o to viac, že v Dištrikte 2240 toto ocenenie 
dostali len 2 Rotary kluby – RC Prague International v ČR a RC Banská 
Bystrica v SR.

Na záver slávnostnej akadémie boli prítomní ubezpečení o pokra-
čovaní úspešných projektov a boli vyhlásené tri nové klubové projekty: 
komunitný projekt „Lavičky“ (iniciovanie inštalácie personifi kovaných 
lavičiek v oddychových miestach mesta), sociálny projekt „Most do 
života“ (pomoc deťom končiacim pobyt v detských domovoch) a rotari-
ánsky projekt – iniciovanie a pomoc pri založení RC Lučenec.

Jubilujúci RC Banská Bystrica pozdravili osobne aj kolegovia 
z Rotary klubov Martin, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Nitra a LIONS 
klubu Banská Bystrica. Potešil aj pozdravný list zo sponzorského RC 
Bad Ischl (A), v ktorom ospravedlnili neúčasť svojho zástupcu na aka-
démii, ale prisľúbili klubovú návštevu v neskoršom termíne. ■

Slávnostnú akadémiu pozdravili aj „inboundi“ v Banskej Bystrici 
z USA a Taiwanu a „outboundi“ pre školský rok 2012/2013 
(foto J. Slota)

Príhovor DG Tomáša Langa (foto J. Slota)

Po dosiahnutých úspechoch zaslúžená sladká bodka (foto I. Belan)
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RC Telč uspořádal koncem měsíce 
května 2012 v sídle klubu 
– aule hotelu U hraběnky – 

koncert mladého začínajícího houslového 
virtuosa Marca Čani s klavírním doprovo-
dem Mateje Arendárika. Přes své relativní 
mládí (*1991) je již ostříleným a úspěšným 
účastníkem mnoha houslových soutěží 
doma i v cizině. Spolupořadatelé – telčský 
Klub přátel hudby, Základní umělecká škola 
a Město Telč se podíleli účinnou propagací 
a zajištěním doprovodného nástroje. Na 
programu byl mimo skladeb Bacha a Čaj-
kovského náročný Sibeliův houslový koncert 
d-moll op. 47. Hudební večer a zejména 
výkon mladého sólisty se setkal s nadše-
ným přijetím u posluchačů v zaplněné aule. 
Finanční výtěžek je určený opět na podporu 
mládežnických aktivit – v tomto případě 
budoucích účastníků prázdninového kempu, 
který telčský klub spoluorganizuje. Marco 
Čaňo je studentem Hudební katedry Ostrav-
ské univerzity a sponzorsky jej podporuje 

telčský Rotary klub. Rotariáni našeho distrik-
tu se s jeho uměním již mohli setkat např. 
při slavnostním odpoledni v rámci Distriktní 
konference v Jaroměřicích nad Rokytnou 
v květnu 2010, vystupuje rovněž na bene-

fi čních vánočních konceretech RC Třebíč 
a samostatných koncertech v Telči. Začátkem 
měsíce července 2012 jej klub opět podpořil 
při účasti na Francouzsko-české hudební 
akademii v Telči. ■

ROZEZNĚL NEJEN STRUNY, 
ALE I SRDCE Úspěšný benefi ční koncert mladého telčského houslového 

virtuosa

TEXT A FOTO: OTA KOVÁŘ

Od narození významného humanisty 
a jednoho z největších evrop-
ských reformátorů školství, JANA 

ÁMOSE KOMENSKÉHO, letos uplynulo 
420 let. Pomáhat potřebným je mottem 
i pro členy RC v Uherském Brodě a 
snaží se je naplňovat v praxi. To dokazuje 

i reakce na výzvu, kterou vyhlásilo město 
Mikulov pod názvem „POMOZTE PŘI 
ZÁCHRANĚ KAPLIČEK NA SVATÉM 
KOPEČKU V MIKULOVĚ“. Tato výzva se 
setkala s pochopením všech členů klubu. 
Podařilo se shromáždit finanční částku 
155 000 Kč, která byla použita k opravě 

této vzácné architektonické památky. Slav-
nostního předání kapličky za přítomnosti 
představitelů samosprávy města v čele se 
starostou panem Rostislavem Košťálem se 
zúčastnili také uherskobrodští rotariáni. Na 
závěr opravenou kapli posvětil P. Oldřich 
Chololáč. ■

KOMU 
PROSPĚTI 
MŮŽEŠ, 
PŘISPÍVEJ RÁD
Slova Jana Ámose Komenského inspirují 
členy RC Uherský Brod k dobrým skutkům

TEXT: KATEŘINA KUBÍNOVÁ, FOTO: ARCHIV
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Co Vás přivedlo na post ředitelky ANF?
Vystudovala jsem andragogiku na Univerzitě 
Karlově v Praze. Pracovala jsem v neziskové 
organizaci Fokus, která je jednou z našich 
nejstarších neziskových organizací, existuje 
od roku 1990 a věnuje se péči o lidi s dlou-
hodobým duševním onemocněním v neú-
stavních podmínkách. Po vzniku Alzheimer 
nadačního fondu jsem byla oslovena před-
sedou správní rady doc. Hortem s nabídkou 
nadační fond vést. Jeho důvěry a důvěry celé 
správní rady si samozřejmě vážím a práci pro 
nadační fond beru jako úžasnou zkušenost a 
výzvu. Posláním nadačního fondu je podpora 
profesionálů zabývajících se Alzheimero-
vou chorobou, a to jak péčí o nemocné, tak 
výzkumem. 

Jaká je situace s Alzheimerovou chorobou 
v České republice?
V současné době žije v Evropě kolem 7 mi-
lionů lidí trpících některou formou demence 
a Alzheimerova choroba je příčinou až dvou 
třetin všech demencí. V České republice to 
je kolem 130 tisíc nemocných, ale z nich je 
jen 15% léčeno nejmodernějšími způsoby. 
Česká republika bohužel na rozdíl od většiny 
evropských států stále nemá schválený Plán 
Alzheimer. Ten by měl zejména analyzovat 
současnou situaci lidí s demencí a jejich ro-
dinných příslušníků, potřeby a jejich zajištění, 
včetně dostupnosti a kvality zdravotnických 
a sociálních služeb pro cílovou skupinu. 
Koncepce, na níž se vedle Ministerstva práce 
a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví 
a Ministerstva školství podílí také Mini- 
sterstvo spravedlnosti, měla být dokončena 
v červnu 2011!

Čemu konkrétně se věnujete?
Na mnoha rovinách se snažíme podporo-
vat výzkum. Naším největším projektem je 
vytvoření Brain Bank, čili Mozková banka. 
„Mozková banka“ slouží k uchovávání moz-
kové tkáně odebrané po úmrtí nemocných, 

kteří trpěli různými neurologickými nemo-
cemi, i mozkové tkáně zdravých kontrolních 
jedinců. Smyslem projektu je shromažďovat 
vzorky tkáně zemřelých pacientů nejen 
s nejčastějšími neurodegenerativními one-
mocněními (jako např. Alzheimerova nebo 
Parkinsonova nemoc), ale také s onemocně-
ními vzácnějšími. Uložené vzorky mozkové 
tkáně lze pak vyšetřovat i na úrovni dědičné 
(genetické) informace (DNA, RNA) a bílko-
vin. Tato instituce v ČR velmi chybí, obdobná 
zařízení má většina členských zemí EU. Jejich 
vzájemná spolupráce je důležitá pro vývoj 
nových léků a diagnostických postupů, pro 
které je výzkum mozkové tkáně zemřelých 
pacientů uložené v Brain Bank nenahraditel-
ný. Založení „Mozkové banky“ samozřejmě 
znamená také vytvoření právně etického 
rámce, ve kterém bude instituce fungovat, 
a také osvětovou práci s veřejností, protože 
bez souhlasu budoucích dárců se podobná 
instituce neobejde.

A co vědci samotní?
I na ty samozřejmě cílíme. Letos prvně 

jsme vyhlásili soutěž o nejlepší odbornou 
publikaci za rok 2011 pro mladé vědce, zamě-
řenou na problematiku Alzheimerovy nemoci 
a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, 
geriatrie a neurověd, kterou vybírají členové 
správní rady tajným hlasováním. Vítěz bude 
vyhlášen na II. konferenci Neuropsychiat-
rického fóra a odměněn částkou 20 000 Kč. 
Tuto soutěž chceme vyhlašovat každoročně. 
Dále pomáháme fi nancovat aktivní účast na 
oborových konferencích v případě, že účast na 
nich nepokrývá badatelům jiný grant.

Letos v červnu organizujeme třídenní 
kurz Metodologie výzkumu, přednášený doc. 
Andělem z University of South Florida. Tento 
kurz je určen zejména doktorandům, účastníci 
hradí pouze symbolický registrační poplatek. 
Hlavním cílem kurzu je pomoci zúčastněným 
lépe analyzovat data, sestavit článek podle 
obecných pravidel uplatňovaných mezinárod-

ními vědeckými časopisy a úspěšně v nich 
publikovat.

V současné době také hradíme studijní 
pobyt indickému doktorandovi, panu Amanu 
Bindalovi, který ve spolupráci odborníků 
z Ústavu počítačové a řídící techniky VŠCHT 
pracuje na výzkumu optimálního matematic-
kého popisu stárnutí a Alzheimerovy demence 
v EEG. Unikátnost tohoto projektu spočívá 
ve zpracování velkého objemu kvalitních dat, 
která je velmi obtížné matematicky zpracovat. 
Výstupy budou publikovány v prestižních 
odborných časopisech a věříme, že posunou 
výzkum v této oblasti zase o krůček dál.

Jak jste se dostala do kontaktu s klubem 
Rotaract Praha?
Zástupci klubu se mi sami ozvali. Přišel mi 
e-mail od pana Richarda Gaža, že by se se 
mnou rádi sešli a probrali možnosti podpory 
nadačního fondu. Já jsem byla opravdu pře-
kvapená, protože toto není úplně běžný způ-
sob dárcovství, alespoň ne pro nás, začínající 
nadační fond. Dosud jsme vždy pracně dárce 
hledali sami, ne naopak. Pochopitelně nás to 
velmi potěšilo!

Znala jste Rotary International a kluby 
obecně již předtím?
To je zajímavá souhra náhod, protože já 
jsem kdysi dávno, za mých studií, byla díky 
podpoře Rotary klubu na stáži v zahraničí. 
Ale vůbec jsem netušila, že existují i mladí 
rotariáni, Rotaract. Já jsem se zatím setkávala 
jen s úctyhodnými pány, řediteli, manažery, 
takže o to víc mne překvapilo, že jsou mezi 
nimi i mladí lidé.

Už víte, na co konkrétně budou využity pení-
ze z aukce Rotaract?
Během našeho úplně prvního rozhovoru 
s Richardem Gažem a jeho kolegou jsme 
řešili, na co konkrétně by chtěli výtěžek aukce 
věnovat. Zalíbil se jim dlouhodobý projekt 
zaměřený na sestřičky gerontopsychiatrických 

MUSÍME SI 
POMÁHAT
TEXT: JAKUB HOLAS / FOTO: ARCHIV

Rozhovor 

s ředitelkou Alzheimer nadačního fondu, 

Mgr. Šárkou Kovandovou 
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Mgr. Šárka Kovandová
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oddělení psychiatrických léčeben. Práce sester 
je naprosto zásadní pro kvalitu péče jako 
celku: jsou to sestry, které přijímají pacienty 
na oddělení, péčí o pacienty tráví nejvíce času 
a jsou často prvním kontaktem i pro rodinné 
příslušníky. Jejich práce je ale častěji než prá-
ce lékařů „neviditelnou“ a nedoceněnou a to 
i přes to, že vyžaduje vysokou odbornost. Tato 
odbornost, která je základem kvality péče, 
roste se zkušenostmi získávanými v průběhu 
praxe. Jak léta běží a zkušenost roste, roste 
také pravděpodobnost výskytu syndromu vy-
hoření. To nás inspirovalo k uspořádání cyklu 
vzdělávacích seminářů, které zdarma organi-
zujeme pro gerontopsychiatrická oddělení.

Jak by takové semináře měly probíhat?
První „kolo“ seminářů je zaměřeno na 
prevenci syndromu vyhoření, nazvali jsme 
je „Jak nevyhořet“. Prvotně si účastníci sami 
ověří, zda jsou syndromem vyhoření akutně 
ohroženi. Dále se naučí postupy a relaxační 
techniky, které sestřičky uplatní nejen v práci, 
ale i v běžném životě. Aby si uvědomily, že 
je potřeba někdy také odpočívat, nebát se říct 
o pomoc a tak dále. Ono se může zdát, že když 
má pacient s Alzheimerovou chorobou potíže 
s pamětí, nevnímá ani emoce kolem sebe. 
Opak je pravdou, vnímá je dokonale. A pokud 
bude sestřička naladěná příjemně, může péče 
o pacienta být daleko efektivnější. Samozřej-
mě si nemyslíme, že několik seminářů vše 
změní a proto bychom chtěli v tomto projektu 
dlouhodobě pokračovat. Další důležitou ob-
lastí, na kterou se chceme zaměřit, je specifi ka 
výživy pacientů s Alzheimerovou chorobou. 
Semináře budou probíhat v psychiatrických 
léčebnách v Havlíčkově Brodu, Opavě, 
Dobřanech, Vinohradské nemocnici, Štern-
berku a Kroměříži. Doufáme, že seženeme 
dostatečné množství prostředků, aby se tyto 
akce mohly konat v jednotlivých zařízeních 
alespoň dvakrát do roka. Seminář necháváme 

akreditovat u České asociace sester, takže 
nejenže sestřičky dělají něco pro sebe i paci-
enty, ale současně seminář využijí i v rámci 
svého povinného vzdělávání. Díky podpoře od 
Rotaractu získají i ofi ciální certifi kát.

Co konkrétně dar od Rotaract pokryje?
Přibližná cena jednoho semináře je zhruba 
13–15 tis. Kč. Zahrnuje lektorné, cestovné 
lektora, většinou je potřeba pronájem prostor, 
akreditační poplatek, tisk certifi kátů pro účast-
níky. Vybraná částka od Rotaractu z aukce by 
měla stačit na dva semináře, jeden se bude 
koncem května konat v Havlíčkově Brodu, 
druhý pravděpodobně v Praze.

Čemu se chcete věnovat do budoucna?
Cílů do budoucna máme, mimo již zahájené 
projekty, celou řadu. Jedním z bolavých míst 
zdravotní péče o pacienty trpící Alzheimero-
vou chorobou je včasná diagnóza. Čím dříve 
se nemoc identifi kuje, tím je větší šance 
ji zpomalit, důležitá je validizace nových 
senzitivních neuropsychologických testů. 
V budoucnu bychom se proto rádi věnovali 
také práci s praktickými lékaři a doplnili 
tak osvětu mezi laickou veřejností. Té se 
dlouhodobě věnuje Česká alzheimerovská 
společnost, s níž úzce spolupracujeme a jsme 
s ní i personálně propojeni. Paní docentka 
Holmerová, předsedkyně této společnosti, je 
místopředsedkyní naší správní rady.

Chtěla byste ještě na závěr něco vzkázat 
čtenářům ROTARY GOOD NEWS?
Chci hlavně moc poděkovat za podporu Rota-
ract klubu a všem našim dárcům, díky jejichž 
pomoci může nadační fond realizovat své 
projekty a podporovat zmíněné aktivity. Přeji 
nám všem, ať se toto onemocnění vyhne nám 
i našim blízkým a pokud ne, ať máme kolem 
sebe kvalifi kované odborníky i empatické 
a laskavé pečující.

A na závěr snad jen slova pana režiséra 
Hřebejka, který je v našem poradním sboru. 
Sám měl nemocného tatínka, ne přímo Alzhei-
merovou nemocí, ale jiným typem demence, 
takže i on má svoji životní zkušenost. A tak 
našim poselstvím na nových webových strán-
kách budou jeho slova: „Musíme pomáhat“. 

 
A my budeme držet palce, aby se Vám jen 
a jen dařilo a vaše usilovná práce, i za při-
spění Rotaract klubu Praha, přinesla mnoho 
úspěchů.

Deset výtvarných děl věnovaných do aukce Rotaract klubu Praha uměleckým atelié-
rem ing. arch. Niny Hedwic bylo vydraženo za částku 26 tisíc korun

Rotaract klub Praha na podporu Alzheimer nadačního fondu uspořádal fi lmové 
představení fi lmu „Železná lady“ spojené s aukcí obrazů. Další Rotaract kluby z našeho 
distriktu zvolili benefi ční akce v jiné formě.
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PROFESNÍ 
SLUŽBA

Rotariáni stojí u mnoha významných humanitárních projektů, 
které pomáhají měnit svět, nebo alespoň kvalitu života lidí, 
kterých se dotknou. Spolu s časem se mění celý svět, mění se 

potřeby jeho obyvatel a také se mění metody řízení projektů a jejich 
komunikace.

Osobně se již řadu let věnuji profesionálně poradenství v oblasti 
managementu a marketingu fi rem. Díky těmto zkušenostem jsem však 
zjistil, že existují mnohé odborné slabiny v řízení dobročinných projek-
tů a jejich komunikace, což je velká škoda a ztráta, protože dobrovolníci 
na nich pracují velice houževnatě a jejich úsilí si zaslouží odměnu 
formou úspěchu projektu.

V rámci svého doktorského studia jsem realizoval průzkum, 
jehož cílem bylo analyzovat a doporučit, jak efektivně komunikovat 
české zdravotně-preventivní projekty v africké Keni, tak aby lákaly 
jednotlivce k fi nančnímu příspěvku. Žádný podobný průzkum na toto 
téma a obdobného rozsahu neexistoval, takže bylo potřeba pokládat 
i naprosto zásadní otázky. O to však lépe. Získané odpovědi můžeme 
velice dobře použít jako inspiraci pro řízení našich projektů a to jak 
v Africe, tak i s jistou tolerancí jinde na světě.

Nebudu zde rozebírat teoretické pohledy na projekty a na změnu 
světa, raději se podělím rovnou o malou ochutnávku „ovoce“ výzkumu, 
tj. o zjištěné skutečnosti, které mohou každému pomoci řídit a komuni-
kovat vlastní projekt. Musím ještě uvést, že průzkum měl 250 respon-
dentů starších 15 let, všichni s pobytem ve městě Beroun.

Prvním zásadním pozitivním zjištěním bylo, že většina respon-
dentů uvádí, že v předchozím roce přispěli na nějaký zdravotně preven-
tivní projekt. Dle očekávání to bylo u žen vyšší procento, než u mužů. 
Celkem to ale bylo plných 58 %.

Na otázku, zda je pro respondenty přínosem přispět na některý 
český humanitární projekt, konkrétně v Keni, tak byla kladná odpověď 
u 64 % respondentů. To považuji také za velice pozitivní výsledek, 
zvláště když se někdy naše veřejnost prezentuje jako rasisticky oriento-
vaná a uzavřená.

Co se však týče konkrétního příspěvku na nějaký zdravotně-
-preventivní projekt v Keni, máme skutečný příspěvek pouze u 11 % re-
spondentů. To je nízké číslo a ukazuje, jak málo je využívaný potenciál 
vůle veřejnosti. To je určitě k zamyšlení a také mimochodem opodstat-
něním významu mé výzkumné práce.

Jako nejznámější byl uváděn projekt české nemocnice v Itibo, 
jehož organizátorem je ADRA a manažerem pan Aleš Bárta. Tento 
projekt je známý z médií, televize, novin, dokonce se tam točil i celove-
černí fi lm českého režiséra Zdeňka Trošky. Tento projekt tedy můžeme 
brát jako jakýsi nejrozvinutější model a můžeme na něm ukázat hodně 
inspirací pro projekty další.

Jako druhý se umístil „berounský“ projekt pana Jiří Pergla „One 
More Day for Children“, který buduje dětský domov a školu pro děti, 
jejichž rodiny zničil AIDS.

Třetím nejznámějším projektem je projekt „Afrika Africe“ Čes-
koslovenské církve husitské, která buduje v Nairobi počítačové školicí 
středisko pro mladé a fi nančně podporuje nadané studenty.

Co se týče forem příspěvků, tj. způsobů jak fi nančně přispět, 
tak se vedle klasické hotovostní platby na místě objevil také příspěvek 
formou koupě symbolického předmětu projektu a také platba telefonem 
formou DMS. To je zajímavé zjištění, protože symbolický předmět 
i DMS platby jsou organizačně poněkud náročnější, přesto zřejmě přiná-
šejí ovoce projektům.

Poslední zjištění, kterým chci ukončit tento stručný vhled do 
mého výzkumu a celé problematiky, se týká médií, která se využívají pro 
komunikaci projektu. Je samozřejmě pravda, že každý věkový segment 
preferuje jiné cesty komunikace. Opravdu komplexní komunikačně-medi-
ální mix by měl ovšem zahrnout, kromě konzervativních médií jako jsou 
televize, rádia a tiskoviny, také média nová, chcete-li elektronická. Nesta-
čí však již pouze celkově hovořit o internetu jako o něčem obecném, je 
třeba již separátně řídit samostatně všechny jeho důležité nástroje.

Konkrétně je potřeba opanovat www stránky a také tzv. sociální 
sítě typu facebook. Facebook a internetové stránky předběhly v po-
pularitě dokonce rádia, a po součtu facebooku a stránek se dostanou 
dokonce i před legendární televizi. To už jsou výsledky, které opravdu 
stojí za pozornost.

Doufám, že i jen tato některá dílčí zjištění jsou přínosná pro čte-
náře tohoto časopisu a že mohou posloužit jako inspirace pro další řízení 
projektů i výzkum samotný. Osobně jsem připraven, po dohodě, prezen-
tovat celý průzkum obšírněji a jednotlivá doporučení dále konzultovat. ■

JSME OCHOTNI POMÁHAT 
V ZAHRANIČÍ?

POSTŘEHY Z PRŮZKUMU 
VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ INSPIRACÍ 
NEJEN PRO PROJEKTY ROTARIÁNŮ

TEXT: VIKTOR KORČEK, MBA – DOKTORAND STUDIJNÍHO 
PROGRAMU PHD OBORU VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ, 
VYSOKÁ ŠKOLA SV. ALŽBĚTY V BRATISLAVĚ, ČLEN RC 
PRAHA

Fotografi e ze zahájení výstavby dětského domova Nadačního 
fondu OMDC, zakladatel Jiří Pergl uprostřed 
(foto: Archiv Nadačního fondu OMDC) 

Kontrola dodávky dioptrických brýlí v nemocnici v Itibo. Na 
fotografi i: zleva Aleš Bárta, Karel Vágner, Josef Vágner, zaměst-
nanci nemocnice a Viktor Korček (foto: archiv autora textu)
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PROFESNÍ OZNÁMENÍ
NEJEN NĚKOLIKATUNOVÉ ZVONY, ale i drobné 
dárkové, ozdobné a užitkové předměty (těžítka, 
svícny, sošky, fi remní zvonečky, klubové zvony 
pro RC, prezidentské řetězy, medaile, zvonko-
hry, hodinové cimbály, sakrální předměty, so-
chy-busty, pamětní desky, dveřní kování, kliky, 
klepadla) a jejich rekonstrukce nabízí Zvonařská 
dílna Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přero-
va. Také možnost přednášek o zvonařství a ex-
kurzí do zvonařské díly. 
Kontakt: Marie Dytrychová (RC Přerov), mobil: 
+420 603 506 248, e-mail: tomaskova@cmail.cz. 
Více na: www.zvony-tomaskova.cz ■

VYZKOUŠEJTE SI HLOUBKOVÉ SPORTOVNÍ POTÁ-
PĚNÍ – „Ochutnávací ponory“ (Intro Dive) pro ty, 
kteří ještě váhají! Hodina potápění v bazénu do 
hloubky čtyř metrů pod dohledem kvalifi kova-
ného divemastera. Zájemci se dozvědí napří-
klad, z čeho se skládá potápěčská výstroj, jak 
ji správně sestavit a jak o ni pečovat, jak nalézt 
správné množství zátěže, jak správně dýchat 
pod vodou, co dělat během sestupu a jak pře-
dejít bolestem v uších, a naučí se, jak správně 
plavat s ploutvemi. Zapůjčení výbavy je v ceně. 
Kontakt: Marek Hlaváč (RC Praha City), mobil: 
+420 602 395 998, e-mail: marecekhlavac@se-
znam.cz. Více na www.divers.alea.cz. ■

VÁŠ PARTNER PRO NĚMECKY MLUVÍCÍ EVROPU 
– překlady a tlumočení (z/do čeština, sloven-
ština), kompletní jazyková komunikace s Vaši-
mi partnery při obchodních jednáních i spole-
čenských akcích (osobní i písemná), produkce 
propagačních tiskovin a materiálů, organi-
zace akcí všeho druhu „na klíč“, organizace 
skupinových zájezdů do Německa, Rakouska 
a Švýcarska a další aktivity dle Vašich potřeb 
zajistí agentura Noemi Arts&Media. Ceny indi-
viduální dohodou. Kontakt: PhDr. Magdalena 
Živná (RC Praha City), mobil: +420 604 365 337, 
e-mail: m.zivna@noemi-media.cz ■

Příjemné ubytování v hotelových pokojích a apartmánech přinese 
klid a odpočinek po vašem pracovním či dovolenkovém dni. 
Pořádání kongresů, firemních akcí a svateb je nedílnou součástí 
nabídky služeb čtyřhvězdičkového hotelu Maximus Resort 
u Brněnské přehrady, stejně jako profesionální a vstřícný přístup 
hotelového personálu. Přijďte si k nám odpočinout!

Služby hotelu Maximus Resort:
› Ubytování ve čtyřhvězdičkových pokojích ve stylu Feng Shui
› Restaurace Portum - zážitková a tematická kuchyně
› Sportovní aktivity v areálu hotelu - bowling, tenis
› Kongresové centrum - celková kapacita až 300 osob a další dva 
 privátní jednací salonky
› Plánujeme: Wellness a spa na 3.500 m2 začátkem příštího roku

ENJOY MAXIMUS LIFE

www.maximus-resort.czwww.maximus-resort.cz



34

KLUBOVÉ 
UDÁLOSTI

Také my, členové RC Přerov, jsme v zá-
věru roku 2000 zorganizovali a uspo-
řádali svůj první dobročinný koncert. 

Ačkoliv jsme s takovou činností neměli dosud 
žádné zkušenosti, výsledek nás velmi mile 
překvapil. Nejen vysokou návštěvností, ale 
zejména fi nančním výtěžkem (tehdy okolo 
100 000 Kč), který nám umožnil přispět 
přerovské Sjednocené organizaci nevidomých 
a slabozrakých na nákup tiskárny Braillova 
písma a přerovské Okresní knihovně na nákup 
zvukových knih pro nevidomé.

Vzhledem k tomu, že se první koncert 
vydařil, rozhodli jsme se v pořádání dobro-
činných koncertů pokračovat a založit tím 
určitou klubovou tradici. V průběhu času jsme 
přesunuli konání koncertů z frekventovaného 
předvánočního období na klidnější období jara 
a výtěžek koncertů jsme začali používat na 
různé dobročinné aktivity klubu. Účinkujících 
se již také vystřídala pěkná řádka a obsahové 
zaměření koncertů bylo velmi pestré. Jednalo 
se např. o barokní a jinou vážnou hudbu, 
muziku folkovou i o cimbálovou kapelu, 
vystoupily různé taneční soubory, tanečníci 
a tanečnice, měli jsme možnost vidět různé 
pódiové skladby, avšak největší stálicí našich 
koncertů byl a stále je přerovský dětský sbor 
Přerováček.

V červnu letošního roku (2012) jsme 
uspořádali náš, v pořadí již dvanáctý koncert. 
V programu vystoupil – kdo jiný než oblíbený 
přerovský dětský sbor Přerováček s vlastním 
nastudováním Lotranda a Zubejdy, diváci měli 
možnost shlédnout pódiové skladby účinkují-
cích ze střediska volného času ATLAS a BIOS 
Přerov a pobavit se při country a bluegrassové 
muzice skupiny Freďáci.

Koncert se opět vydařil, přítomní 
diváci byli spokojeni, a i když fi nanční výnos 
tentokrát nebyl nikterak vysoký, přesto nám 
umožnil přispět alespoň částkou 8 000 Kč 
na činnost Střediska volného času ATLAS 
a BIOS Přerov a ponechat si část prostředků 
na další dobročinné aktivity našeho klubu 
v tomto roce. A věříme, že třináctka nejen 
že není nešťastným číslem, ale že i třináctý 
koncert v roce 2013 bude úspěšný. ■

JIŽ PO DVANÁCTÉ
Mnozí rotariáni si jistě dobře 
vzpomenou na dobročinné 
koncerty, pořádané pod názvem 
Tmavomodré večery, jejichž 
výtěžek byl určen na pomoc 
slabozrakým a nevidomým

TEXT: MILAN CIBULKA / FOTO: 
ALOIS KARAS, ČLENOVÉ RC PŘEROV

Country a bluegrassová skupina Freďáci

Přerovský dětský soubor Přerováček

Předání šeku



35

Stejně jako většina Rotary klubů, i Rotary klub Praha-Staré Město 
se aktivně angažuje v charitativních akcích. Jednou z nich je 
golfový turnaj, který jsme v letošním roce pořádali podruhé. 

V loňském roce jsme, i když byl pořádán poprvé a bez zkušeností, 
vybrali 19 500 Kč. Tato suma, po jednomyslném odhlasování v klubu, 
byla použita na nákup polohovacího lůžka pro základní školu a mateř-
skou školu speciální, o.p.s. Modrý klíč.

Povzbuzeni tímto úspěchem jsme se rozhodli v letošním roce 
s touto charitativní akcí pokračovat. Více času na přípravu a zkušenost 
s volbou hřiště a termínu se ukázalo naší výhodou.

Primární otázkou bylo, kam směřovat získané prostředky? In-
spirací se stala návštěva paní P. Špindlerové na naší pravidelné schůzce 
a její zajímavá přednáška o problémech Dětského centra s komplexní 
péčí a podpůrnou terapií při Thomayerově Nemocnici a fi nancování to-
hoto zařízení. Na základě této informace a následné návštěvě v Dětském 
centru a po rozhovoru s primářkou MUDr. J. Lukešovou bylo vybráno 
Dětské centrum jako příjemce výtěžku z charitativního turnaje. Konkrét-
ně se jednalo o nákup dětských jednorázových plenek, kterých v tomto 
ústavu není nikdy dost. Tento záměr byl následně odsouhlasen klubem.

Za termín byl letos vybrán začátek června, kdy již jsou golfi sté 
rozehráni, ale stále baží po greenech, a jako hřiště kouzelná Ypsilonka 
u Liberce, kde je krásně, i když prší.

Za vcelku dobrého počasí se sešlo 27 hráčů z mnoha Rota-
ry klubů. Každý z přítomných přispěl částkou 800 Kč na Charitu 
a 10 000 Kč poskytla fi rma Moody International s.r.o. stejně jako 
v loňském roce.

Golfový vítěz není až tak důležitý, i když všem na předních mís-
tech gratuluji. Hlavní  je, že se v letošním ročníku vybralo 31 600 Kč 
pro Dětské centrum. Slavnostní předání částky ze strany Rotary klubu 
Praha-Staré Město do rukou prim. MUDr J. Lukešové bylo provedeno 
ke konci rotariánského roku, na naší poslední schůzce, při příležitosti 
předání prezidentského řetězu nově nastupujícímu prezidentovi klubu..

Rád bych zde poděkoval i dalším sponzorům, kteří poskytli ceny 
a organizační pomoc a bez kterých by loňský ani letošní ročník nepro-
běhl – UniCredit Bank, SHIMADZU Handels-Gnmb H., organizační 
složka, A4B a.s. a Hobra Školník s.r.o.

Závěrem bych všechny zájemce rád pozval na příští ročník naše-
ho charitativního turnaje, o kterém budete včas informováni. ■

PLENY 
S HANDICAPEM
TEXT: GEORGE J. PODZIMEK / FOTO: THEODOR PETRIK

Rotary klub Praha-Staré Město 
uspořádal charitativní golfový turnaj, 
z jehož výtěžku se zakoupily pleny pro 
kojenecký ústav Th omayerovy nemocnice 
v Praze

Kouzelná scenérie v okolí hřiště

Celkový vítěz R. Kliner, ing. T. Lulek z Moody a organizátor 
ing. T. Petřík z Rotary klubu Praha-Staré Město (zprava)

Končící prezident RC Praha-Staré Město MUDr. Tomáš Pávek 
předává šek prim. MUDr. J. Lukešové
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Rotary klub Brno letos připravil v pobočce brněnského Ústavu 
sociální péče Kociánka v Březejci pro 18 dětí z Česka, Slo-
venska a Velké Británie short-term tábor, jediný svého druhu 

v Česku. Tábor byl výjimečný svým nabitým programem – každodenní 
hippoterapie, rehabilitace, fyzioterapie ve vodě, canis-terapie, sportovní 
aktivity (kuželník, fl orbal, stiga hokej, boccia, handbike), art-terapie 
(ubrousková technika, fi mo, sádrové masky, malování na keamiku, ...), 
výlety do okolí + 2 výlety (Lednice a Sloupsko-šošůvské jeskyně). 
Tábor trval 14 dní od 7. 7. do 21. 7. za přispění RC Brno, Distriktu 2240 
a ÚSP Kociánka. Letos se klienti podíleli 2000 Kč jako svým příspěv-
kem na ubytování a stravu. U 18 klientů asistovalo 22 asistentů. Péče 
byla 24-hodinová – nejen při denních aktivitách – krmení, oblékání, 
přebalování, koupání, ale asistenti se střídali i u nočních služeb. Za což 
jim patří velký dík. Tábor proběhl ke spokojenosti všech klientů i jejich 
rodičů, kteří, dle e-mailové komunikace, vyjadřovali obrovské díky RC 
Brno za organizaci tábora. Ještě nikdy se jejich děti neúčastnily obdob-
ného tábora a jejich rodiče si tak mohli na celé dva týdny oddychnout. 
TEXT A FOTO: BARBORA SLÁDKOVÁ, VEDOUCÍ TÁBORA

Už tradične organizujú Rotary kluby Banská Bystrica 
a Zvolen úspešne spoločný Cyklokemp 

RC BB + RC ZV: 
CYKLOKEMP 2012 

KLUBOVÉ 
UDÁLOSTI

Prvý týždeň rotariáni Ján Rapčan, Bohumil Kratochvíl a Dušan Kováč 
z RC Banská Bystrica absolvovali s účastníkmi z Veľkej Británie, 
Francúzska, Litvy, Estónska, Turecka, Chorvátska a domácimi 

posilami krásne horské etapy. Náročné terény pri dobrej organizácii kempu 
zvládli všetci účastníci s nadšením. Následky drobných „havárií“ boli 

len zlomený malíček na ruke u jednej a zošívané koleno u inej dievčiny. 
Zaujímavý bol aj druhý týždeň v réžii zvolenských rotariánov, kde ako 
oddychový deň od bicyklov mali zaradený aj splav Hrona. Veríme, že mladí 
budú dlho v dobrom spomínať na krásne cyklotúry slovenskou prírodou.
TEXT: I. BELAN, FOTO: B. KRATOCHVÍL

Peletón účastníkov na kóte 1570 m  – na Krížnej vo Veľkej Fatre

Rotariáni se postarali o skvělé léto handicapovaných dětí i jejich rodičů
DVA TÝDNY ODDECHU 
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Slovenský horolezec má po výstupe na druhú najvyššiu horu sveta 
na konte už desať osemtisícoviek

POPRADČAN PETER HÁMOR 
VYSTÚPIL NA OSEMTISÍCOVKU K2

SKARDU/POPRAD Slovenský horolezec Peter Hámor, člen Rotary 
klubu Poprad, v stredu 1. 8. 2012 o 11.15 miestneho času úspešne 
vystúpil na druhú najvyššiu horu sveta K2.
Na vrchol 8 611 metrov vysokého štítu v pohorí Karakoram na 

hraniciach Pakistanu a Číny sa dostal v spoločnosti Čecha Pavla Béma 
výstupovou cestou po Abruzziho hrebeni. Hámor rozšíril svoju zbierku 
osemtisícoviek už na desať hôr elitnej kategórie, z toho na Annapur-
nu vystúpil ako prvý človek na svete dvakrát. Ešte v máji tohto roku 
zdolal aj tretí najvyšší vrchol – Kančendžongu a na uzavretie všetkých 
štrnástich článkov prestížnej Koruny Himalájí mu zostali už iba štyri 
osemtisícovky – Šiša Pangma, Daulághirí, Manaslu a Lhoce.

„Najskôr som mala správy iba od tretieho člena expedície To-
máša Petríka, že výstup dopadol úspešne, no práve sa mi ozval aj Peter 
a potvrdil to,“ povedala bezprostredne po telefonáte s manželom Mária 
Hámorová a dodala: „Peťo na vrchole strávil približne trištvrte hodinu 
a počasie mal údajne celkom priaznivé.“

Podľa manželky Márie Hámorovej, na stránke www.peterhamor.sk, 
bol najmä jeho záver extrémne náročný. Hámor sa o vrchol K2 pokúšal 
po druhý raz v živote, pred piatimi rokmi sa musel vo výške 8 000 met-
rov otočiť. Je druhým Slovákom na vrchole K2, ktorá je považovaná za 
jednu z najnáročnejších, ak nie vôbec najťažšiu osemtisícovku. Prvým 
bol v roku 1986 Peter Božík po výstupe extrémne náročnou cestou 
Magic Line.
TEXT: POPRADSKÝ KORZÁR.SK/TASR, FOTO: ARCHÍV PETRA HÁMORA

Osemtisícovky Petra Hámora
2012 K2 (8 611 m)
 Kančendžonga (8 586 m)
2011 Makalu (8 463 m)
2010 Annapurna (8 091 m)
2008 Gasherbrum I (8 068 m)
 Gasherbrum II (8 035 m)

2007 Nanga Parbat (8 126 m)
2006 Čo Oju (8 201 m)
 Annapurna (8 091 m)
 Broad Peak (8 047 m)
1998 Mount Everest (8 848 m)

■

Peter Hámor v roku 2011 na vrcholu 
Makalu (8 463 m)
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Dne 2. června 2012 se opět 
po roce uskutečnilo společ-
né setkání rotariánů z klubů 

v Uherském Brodě, Zlíně a Kroměříži. 
Tentokrát jako hosté poprvé přijeli 
i přátelé z RC Trenčín. Cílem je vracet 
se k tradicím našich měst a regionů, od-
kazu našich předků, proto název setkání 
„Návraty ke kořenům“.

Každý ročník pořádá vždy 
střídavě jeden z RC klubů Zlín, Kro-
měříž a Uherský Brod. Tentokrát přišla 
řada na rotariány z Uherského Brodu. 
Naším, již klasickým, společenským 
úborem je při této příležitosti místní 
lidový kroj.

Letos byl nosným bodem progra-
mu život a dílo evropského humanisty 
a jednoho z největších evropských 
reformátorů školství - Jana Ámose 
Komenského, našeho rodáka.

Po uvítání prezidentem RC 
Uherský Brod ing.Karlem Hanáčkem 
a zdravicích přátel z hostujících klubů 
přednesl přednášku o „Učiteli národů“ 
a jeho odkazu pro nás ředitel Muzea 

J. Á. Komenského v Uherském Brodě, 
PhDr.Pavel Popelka.

Následovalo skvělé divadelní 
představení místního amatérského 
souboru, prohlídka města pro naše 
rotariánské přátele, posezení s místní 
cimbálovou hudbou a jako zlatý hřeb 
setkání návštěva koncertního vystou-
pení regionálního folklórního souboru 
Dolina pod širým nebem, v atriu Muzea 
J.Á.Komenského. Za krásného počasí 
tohoto sobotního odpoledne a večera 
jsme se potěšili, pobavili a určitě i pou-
čili, že mnohé z myšlenek Komenského 
mají nadčasovou platnost, nejvíce jeho 
humanistické ideje, které se jako rotari-
áni snažíme také naplňovat.

Symbol našeho setkání, kořeny 
stromu, byl předán organizátorům dal-
šího ročníku – přátelům z RC Zlín.

Shodli jsme se všichni na tom, 
že bychom rádi uvítali v rámci RC Dis-
triktu 2240 i další kluby, které by měly 
zájem se na „Návratech ke kořenům“ 
podílet.
TEXT A FOTO: VLASTIMIL PUSTINA

V Uherském Brodě 
se uskutečnil již 
VII. ročník tradičního 
setkání rotariánů

NÁVRATY 
KE 
KOŘENŮM

Účastníci setkání

Předání „kořene“ mezi pořadateli jako symbolic-
ké štafety
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Európsky výbor ISFR (International 
Skiing Fellowship of Rotarians) 
pozýva všetkých rotariánov lyžia-

rov a ich rodiny na spoločné stretnutie do 
St.Christoph v Rakúsku. Náš lyžiarsky 
týždeň sa uskutoční v termíne 20. až 27. 
januára 2013 v Hotelu Hospiz.  

Pri tejto príležitosti budeme mať 
možnosť prežiť krásny týždeň s rotari-
ánmi z celého sveta a zmeriame si sily 
v obrovskom slalome a/alebo v behu 
na lyžiach. Účasť na pretekoch nie je 
podmienkou, mnohý z nás tento týždeň 
prežijú v krásnej atmosfére hôr ako ro-
dinnú dovolenku vo vybratej spoločnosti 
s kulinárskymi zážitkami za osobitnú 
cenu. 

St. Christoph je centrom rakúske-
ho lyžovania. Leží uprostred vyso-
kých hôr a najlepších a najznámejších 
lyžiarskych stredísk Rakúska – Lech am 
Arlberg, Zurs a St. Anton, v nadmor-
skej výške 1750 m n.m. Všetky hotely 
sú v bezprostrednej blízkosti lanoviek 
a lyžiarskych dráh.

Rezervácia – iba „on-line“ na 
adrese at.amiando.com/ISFR2013.html. 
Pre podrobnejšie informácie kontaktujte 
prosím Miloš Kmety, RC Bratislava 
Danube, člen Európskeho výboru ISFR 
milos.kmety@europska.sk. ■

MAJSTROVSTVÁ SVETA 
ROTARIÁNOV V LYŽOVANÍ 2013

SVĚTOVÝ KONGRES RI ZNOVU NA OBZORU!

SLADKÉ PŘIVÍTÁNÍ
Zakousnete-li do měkoučkého, pudinkového 

krému na travesseiro z lístkového těsta, možná se 
podivíte, proč portugalské laskominky nejsou stej-
ně proslavené, jako ty francouzské. Rotariáni, kteří 
přijedou na příští Světový kongres RI v Lisabonu 
ve dnech 23. až 26. června 2013, budou moci tyto 
lahůdky ochutnat a sami posoudit, které jsou lepší.

V lisabonské čtvrti Betlém (Belém) je toho 
mnoho k vidění, například samotná Betlémská 
věž nebo klášter sv. Jeronýma. Jméno této čtvrti 
nese i sladký dortík nazývaný pastel de Belém, 
posypaný skořicí a práškovým cukrem, který si 
společně s šálkem dobré kávy můžete vychutnat při 
prohlídce města. Cukrárna nesoucí název Antigua 
Confeitaria de Belém vyrábí tyto dobroty podle přísně utajovaného 
receptu již od roku 1837. Vymyslely jej jeptišky z kláštera sv. Jeroný-
ma. Ovšem s podobnými laskominkami, nazývanými pastéis de nata, 
se můžete setkat po celém Portugalsku. 

Před cukrářstvím Piriquita ve městě Sintra, 
ležícím asi 20 km od Lisabonu, se vine had hostů 
ze vstupních dveří a kolem podnosů, na nichž jsou 
uloženy travesseiros společně se zákusky zvanými 
queijadas, naplněnými směsicí vaječného žloutku, 
cukru a čerstvého sýra. Obchod s nimi dobře pro-
speroval a tak vzniklo i druhé cukrářství Piriquita, 
vzdálené jen asi tři minuty chůze. Ale zajděte tam 
raději hned ráno, ještě dřív, než přijedou autobusy 
plné turistů. 

Cukrárny vám tyto dobroty ochotně zabalí 
a některé z nich, například queijadas, přečkají 
i cestu přes oceán.

Ke své účasti na Světovém kongresu RI 
v Lisabonu 2013 se můžete přihlásit na adrese 
www.rotary.org/convention
AUTORKA: SUSIE MA - SUSIEMA@GMAIL.COM 
PŘEKLAD: DOBROSLAV ZEMAN, PDG
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ODEŠEL NÁM VZÁCNÝ PŘÍTEL 
A ČLEN NAŠEHO KLUBU, 
JAN „HONZA“ BEDRNA

V den naší pravidelné 
schůzky dne 1. srpna 
nám sdělila smutnou 

zprávu manželka našeho zaklá-
dajícího člena, docenta MUDr. 
Jana Bedrny, CSc. o jeho odcho-
du na věčný odpočinek ve věku 
nedožitých 79 let.

Jan Bedrna reprezentuje 
jednu z hradeckých rodin, ve 
kterých se dědí nejen jméno, ale 
i povolání a rotariánství. Narodil 
se 24. října 1933 v rodině 
význačného lékaře – chirurga, 
pozdějšího akademika MUDr. 
Jana Bedrny, DrSc., který vedl 
v létech 1945 až 1956 chirurgic-
kou kliniku hradecké Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy. 
Mezi léty 1990 až 2000 ho 
následoval ve stejné funkci na 
stejném místě „náš Honza“. 
Za svoji práci byl v roce 2001 
odměněn čestným členstvím 
České chirurgické společnosti 
a v roce 2002 stejným titulem ve Slovenské chirurgické společnosti. 
V roce 2006 byl potom vyznamenán zlatou medailí Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zájem o medicínu se přenesl 
i na jeho dceru, která vystudovala oční lékařství, vzala si lékaře za 
muže a oba pracují v městské poliklinice.

Rotariánství se rovněž dě-
dilo z otce na syna, když Bedrna 
– otec byl jedním z obnovitelů 
hradeckého Rotary klubu v roce 
1946 po jeho prvním zrušení ně-
meckými okupanty v roce 1938. 
Tento klub však neměl dlouhého 
trvání, když v roce 1948 ho 
zrušili čeští okupanti – komunis-
té. V roce 1991 se však Bedrna 
– syn přihlásil jako jeden 
z prvních ke třetímu založení 
Rotary klubu v Hradci Králové, 
tentokráte snad již poslednímu. 
Do klubového archivu dodal 
množství památek po svém otci, 
kterých bylo použito při zpraco-
vání historie hradeckého klubu. 
Stal se také jeho prezidentem 
v roce 2000/01 a za svoji práci 
byl poctěn čestným odznakem  
PHF. Jeho vnuk i vnučka se 
účastnili letních kempů, a tak 
snad i oni se později k rotarián-
ství dostanou.

Docent Bedrna byl výborný chirurg a hodný člověk. Všichni, 
kteří ho znali, si ho budou stále připomínat a bude jim chybět.

AUGUSTIN ČERMÁK
ROTARY KLUB HRADEC KRÁLOVÉ

Na základě mnoha podnětů z řad rotariánů byl připraven již 
4. ročník naší distriktní konference k Etice v podnikání a ve 
společnosti. Svá vystoupení na ní přislíbila řada významných 

osobností z oblasti vědy, školství, businessu i veřejného života.
 Patří k nim například přední vývojový psycholog prof. Vladimír 

Smékal, oblíbený řečník a fi losof ThDr. Josef Hromádka, ředitelka Ná-
rodního vzdělávacího fondu a bývalá ministryně školství Miroslava Ko-
picová, sociolog Jan Keller. Z průmyslu pak ředitel Barumu Continental 
Libor Láznička, dlouholetý prezident Sdružení automobilového průmyslu 
Vratislav Kulhánek, Jiří Cienciala za Třinecké železárny. Objektivní fakta 
uvedou David Ondráčka za Transparency International, Jiřina Šiklová, 
nezávislá socioložka, Andrej Babiš za nové politické iniciativy.

Myšlenky ze zahraničí přinese Kai Peters, ředitel Ashridge Busi-
ness School z Anglie.

Závěr konference bude věnován možnostem, jež mají v ovlivňo-
vání etiky neziskové a zájmové organizace. Vystoupí Milan Lášek za 
Etické Fórum ČR, Josef Výprachtický za Českého Junáka a Tomáš Lang 
za náš rotariánský distrikt.

Záštitu nad konferencí převzal současný guvernér našeho distrik-
tu Ing. Bc. Alexander Turkovič.

Nenechte si proto ujít tuto jedinečnou příležitost načerpat sílu 
a inspiraci k aktivnímu hledání cest k vyšší kultuře našeho života 
a podnikání.

Bližší informace ke konferenci najdete na www.rotary2240.org 
a www.hmpartners.cz.

ZA ORGANIZÁTORY VÁS SRDEČNĚ ZVE 
ZDENĚK MICHÁLEK, RC OSTRAVA 

KONFERENCE ETIKA 2012 
JE PŘIPRAVENA!
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ROTARY KLUBY ČESKO 
• Brandýs Boleslav • Brno • Brno City 
• České Budějovice • Český Krumlov 
• Frýdek-Místek 
• Hluboká nad Vltavou-Golf 
• Hradec Králové • Cheb/Eger • Jičín 
• Jihlava • Jindřichův Hradec 
• Karlovy Vary • Karlovy Vary Spa v zakl.  
• 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 
• Prague Platinum • Praha • Praha City 
• Praha-Staré Město • Prostějov 
• Přerov • Tábor • Telč • Trutnov • Třebíč 
• Uherský Brod • Valtice-Břeclav • Vrchlabí 
• Zlín • Znojmo

ROTARY KLUBY SLOVENSKO 

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

ROTARACT – ČESKO 

• Brno • Ostrava City 
• Ostrava International • Plzeň 
• Poděbrady • Praha • Říčany 

ROTARACT – SLOVENSKO 

• Bratislava–Danube • Nitra

INTERACT – ČESKO A SLOVENSKO

• Praha • Rožňava

ROTEX (společně pro ČR a SR)

počet
DISTRIKT 2240

svět
ČR SR celkem

členů 967 442 1 409 1 214 714

Rotary klubů 47 26 73 34 216

RAC klubů 7 2 9 8 874

ROTEX 1 neznáme

Interact 1 1 2 13 732

distriktů 538

zemí/regionů 200

(Celosvětové údaje k 31. 1. 2012)

V pondělí 30. dubna 2012 jsme měli příležitost být svědky události, která nemá a zřejmě ani 
nebude mít v tomto století v České republice obdoby. Toho dne pražský arcibiskup Domi-
nik kardinál Duka v Katedrále svatého Víta požehnal třem novým zvonům, které později 

doplnily stávající chrámové zvony.
Tyto tři nové zvony, jejichž jména jsou Dominik, Maria a Ježíš byly odlity ve známé 

zvonařské dílně členky našeho přerovského Rotary klubu, paní Marie Dytrychové v Brodku 
u Přerova. Jako přátelé naší milé „zvonařky“ jsme tuto výjimečnou událost nemohli nechat bez 
povšimnutí a proto se do Prahy vypravila delegace našich členů. Bylo nám ctí a potěšením, že 
jsme se mohli zúčastnit akcí, které se při této příležitosti konaly. A nebylo jich málo.

V sálu kardinála Berana arcibiskupského paláce jsme se nejdříve zúčastnili ofi ciálního za-
hájení „Dne zvoníků“ a vyslechli jsme zajímavé přednášky, týkající se historie zvonů a zvoníků.

Následoval přesun do Mladotova domu na vernisáž výstavy „Tóny kovu“, kterou pořádala 
výše uvedená zvonařská dílna.

Aniž bychom náležitě potěšili duši nádhernými zvonařskými výtvory, přesunuli jsme se do 
věže Katedrály svatého Víta (správně sv. Víta, Václava a Vojtěcha), kde pro nás byla připravena 
prohlídka největšího zvonu Zikmund a měli jsme také možnost vystoupit na vrchol věže a poko-
chat se pohledem na nádherně prosluněnou Prahu.

Ani těchto nádherných pohledů jsme si však neužili do sytosti, neboť již v 18 hodin začí-
nala v Katedrále sv. Víta slavnostní bohoslužba, spojená s žehnáním nových zvonů. A tuto hlavní 
událost dne jsme si přece nemohli nechat ujít.

Bohoslužbou však náš denní, resp. již večerní program nekončil. Byli jsme pozváni do 
reprezentačních prostor pražského arcibiskupství na přátelské setkání s panem arcibiskupem a na 
malé pohoštění. Z těchto nádherných prostor, v nichž jsme byli poprvé v životě, máme nezapome-
nutelné zážitky.

Stejně nezapomenutelné zážitky máme z celého náročného, avšak krásně prožitého dne. 
A když jsme se pozdě v noci vraceli notně unaveni do svých vzdálených domovů, byli jsme 
šťastni, že jsme měli možnost se této významné a výjimečné události zúčastnit, že jsme „byli 
při tom“. ■

Byli jsme při tom 

TEXT I FOTO: MILAN CIBULKA, ČLEN RC PŘEROV

Přerovští rotariáni se zúčastnili slavnostního předání 
tří nových zvonů v pražské katedrále sv. Víta
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Rotariánské kalendárium
Datum Pořadatel Akce Místo konání

11.–18. 8. IFSR 11. středoevropské jamboree Liptov / SK

15.–19. 8. RC Piešťany II. mezinárodní fl étnový mistrovský kurz Piešťany / SK

31. 8. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2012/5 (vychází 10. 10.) Všeobecná aktivita

1.–2. 9. RC Jičín Tour de Labe / cyklotrasa 4 Štětí – Bad Schandau Polabí / CZ

5.–7. 9. RC Žilina Jašidielňa Žilina / SK

8. 9. ICC CZ/SK-A Výstup na Třístoličník Český Krumlov / CZ

9. 9. D-2240 Uzávěrka návrhů na nové nominace DG 2014/2015 Všeobecná aktivita

14.–16. 9. SNG-VM Rebound/Rotex setkání Liptov/SK

18.–20. 9. RC Plzeň XXII. ICM 2012 pro naše rakouské přátele Plzeň / CZ

28.–30. 9. RC Poprad 1. ročník – Rotariáni spoznávajú Tatry Poprad / SK

5. 10. RC Praha City VI. ročník golfového turnaje Mstětice / CZ

6.–7. 10. RC Jičín Tour de Labe / cyklotrasa 5 Bad Schandau – Riesa  Elbland / DE

13. 10. RC Třebíč Intercity Meeting – 75. výročí založení klubu Třebíč / CZ

26. 10. RC Praha City Reprezentační ples v duchu 20. a 30. let minulého století Praha / CZ

31. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2012/6 (vychází 10. 12.) Všeobecná aktivita

16. 11. D-2240 Občanský zákoník – základ občanské gramotnosti – konference Praha / CZ

30. 11.–2. 12. President RI Mírové fórum 1 – Mír bez hranic Berlín / DE

5. 12. D-2240 Etika v podnikání a společnosti 2012 Ostrava / CZ

31. 12. RI Uzávěrka voleb klubových činovníků Všeobecná aktivita

31. 12. D-2240 Uzávěrka žádostí o podporu klubových akcí 2013/2014 Všeobecná aktivita

31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/1 (vychází 10. 2.) Všeobecná aktivita

13.–19. 1. 2013 RI International Assembly San Diego / US

25.–27. 1. 2013 Prezident RI Mírové fórum 2 – Otevřená cesta k míru Honolulu / US

17. 2. 2013 D-2240 Uzávěrka návrhů na udělení PHF – prostřednictvím ADG Všeobecná aktivita

28. 2. 2013 D-2240 Uzávěrka přihlášek na distriktní seminář RYLA Všeobecná aktivita

28. 2. 2013 RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/2 (vychází 10. 4.) Všeobecná aktivita

15. 3. 2013 D-2240 Uzávěrka návrhů na udělení CTB – prostřednictvím ADG Všeobecná aktivita

16. 3. 2013 D-2240 PETS – workshop budoucích prezidentů klubů Bude upřesněno

17. 3. 2013 D-2240 Distriktní shromáždění Bude upřesněno

30. 3. 2013 D-2240 Uzávěrka návrhů na „poděkování guvernéra“ Všeobecná aktivita

21.–26. 4. 2013 RI Council on Legislation – legislativní rada RI Chicago / US

30. 4. 2013 RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/3 (vychází 10. 6.) Všeobecná aktivita

17.–19. 5. 2013 D-2240 Distriktní konference Brno / CZ

17.–19. 5. 2013 Prezident RI Mírové fórum 3 – Mír začíná u Vás Hirošima / JP

23.–26. 6. 2013 RI Světový kongres RI 2013 Lisabon / PT

30. 6. 2013 RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/4 (vychází 10.8.) Všeobecná aktivita

SLEDUJTE A AKTUALIZUJTE KALENDÁŘ KLUBOVÝCH 
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Rotary Video 
Collections
Water, Literacy, Hunger, Youth, Polio, and more

53 stories, 5 DVD collections

What video 

will you show 

at your next 

meeting?  
Order your collections  

at shop.rotary.org




