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GOOD NEWS
Ukrajina píše
silné příběhy

Nebýt Dany,
děty by šly do ústavu
Pomáhat dětem, aby nepřišly o domov,
rodinu a bezpečí, můžete i Vy!
Jděte na www.sos-zachranari.cz

VÁŽENÉ ROTARIÁNKY,
VÁŽENÍ ROTARIÁNI,
v květnovém čísle Rotary náš prezident
Shekhar Mehta píše: Není lepší cesty, jak
naplňovat motto tohoto rotariánského roku
„Pomáhej měnit životy“, než sloužit věci
míru. Plně s ním souhlasím, a proto mně
dovolte se vrátit k hrozivému fenoménu
této doby, a tou je válka na Ukrajině. Tuto
agresi každý z nás odsuzuje. Jsem hrdý na
vás, kteří jste pochopili a realizujete nutnou pomoc matkám a dětem prchajícím
z Ukrajiny před hrůzami války. Věřte, jsou
mezi námi doslova hrdinové, kteří neváhají
věnovat čas a energii různým formám
humanitární pomoci Ukrajině. Jsou to
např. František Siska, Ivana Lengová,
Michal Sláma, Monika Kočiová, Andriy
Baganich a řada dalších. Děkuji vám všem,
kteří jste se zapojili dobrovolně do těchto
aktivit pomoci jakoukoliv formou. Zdá se
však, že to bude běh na delší trať. Ve společnosti se totiž už začínají objevovat prvky
zášti vůči našim ukrajinským přátelům.
Neustávejme v pomoci, prosím. K největším z projektů pomoci patří finanční příspěvek společnosti Siemens, koordinace
humanitárních vlaků na slovensko-ukrajinské a polsko-ukrajinské hranice, koordinace nákladních vlaků do východní a jižní
části Ukrajiny (Charkov, Záporoží, Poltava
aj.), zajištění pěti vybavených sanitních
vozů a dalšího ve spolupráci s RC Praha
City pro dobrovolnickou skupinu zdravotníků Hospitallers, působících přímo na linii
kontaktu v Charkově. Sumárně přes Rotary
šla doposud finanční pomoc v objemu přesahující 1,8 mil. eur, materiálově více než
437 tun potravin, léků, ošacení apod. Přepraveno bylo do ČR více než 5500 uprchlíků
a realizována následná pomoc s organizací
ubytování. Pomáhá nám i řada spřátelených zahraničních distriktů. Významnou
roli v tomto projektu sehrává Nadace

Rotary. Přes Disaster response grant jsme
získali už částku 150 tis. USD a pracujeme
na dalších dotacích přes OSN a USAID.
Co nás rotariány motivuje k nezištné
pomoci? Je to dobrý pocit, radost z pomoci,
být užitečný, štěstí druhého, touha pomoct
druhému nebo jen realizace nezištné
pomoci. Jsme přece společenstvím lidí,
kteří věří, že všechno začíná v ochotě sloužit a pomáhat jiným. Filosofie Rotary je
prostoupena altruismem, postoji a jednáním, která sledují prospěch druhého člověka. Synonymy altruistického, tedy i rotariánského jednání jsou dobročinnost,
nesobeckost a nezištnost. To jsou vlastnosti
skutečných osobností. Prokažme je.
Záleží na chování každého z nás, jaké
prostředí si vytvoříme, jaké vztahy si vybudujeme a jaké hodnoty budeme sdílet
v Rotary, ale i ve svém okolí. Záleží na každém z nás, jak jsme žili, žijeme a budeme
žít. Pokládám si otázku, proč v naší volnočasové korporaci už delší dobu vládne
nedůvěra. Pan Baťa nebyl snílek, ani utopista, ale dobře věděl, že ozdravení společnosti i spolků je během na dlouhou trať
a že bude třeba vyvinout značné úsilí, abychom se měnili k lepšímu. Říkával často, že
lidé zapomenou, co jste jim říkali, zapomenou, co jste pro ně udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili.
Závěrem tohoto rotariánského roku mně
dovolte poděkovat všem distriktním funkcionářům, asistentům distriktního guvernéra,
členům výborů, ale hlavně vám, vážení
a milí členové Rotary a Rotaract klubů, za
vaši oddanost a nezlomnou vůli konat
dobro.

JAROSLAV ŠURANSKÝ
Guvernér RI distriktu 2240

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

Můžeme přispět
k lepší budoucnosti

Preklad: IVAN BELAN, PDG

Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

MÁJ Vďaka pozitívnej odozve, s ktorou sa stretla iniciatíva Each
One, Bring One (Každý člen získa jedného člena), zaznamenávame pozitívny trend v raste počtu členov v Rotary. Udržme si túto
dynamiku – naďalej intenzívne pracujme na získavaní členov
a usilujme sa tiež o ich udržanie. Teším sa na vás budúci mesiac
v Houstone na Svetovom kongrese Rotary International 2022.
V Houstone sa tento rok v júni bude tiež konať moja posledná
prezidentská konferencia. Tento rok sme konferencie štruktúrovali v súlade s oblasťami záujmu, na ktoré sa Rotary zameriava.
Vlani na jeseň sa na našej konferencii zameranej na ochranu životného prostredia a rast lokálnych ekonomík na Filipínach on-line formou zúčastnilo 2200 ľudí. Tematikou nášho stretnutia
v Brazílii bola voda, sanitácia a hygiena a následný dopad na prevenciu a liečbu chorôb. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 600 ľudí.
Nasledovalo podujatie o životnom prostredí, hospodárstve a mieri v Mapute v Mozambiku, ktoré prilákalo približne 400 priamych
účastníkov a ďalších 700 virtuálnou formou. Naša konferencia
o udržaní ekonomiky v harmónii so životným prostredím, ktorá
sa konala v Benátkach, mala viac ako 600 účastníkov.
Počas týchto konferencií a mojich ciest po celom svete som
absolvoval stretnutia s mnohými lídrami, ktorí napokon súhlasili so spoluprácou s Rotary. Spomeniem predsedu vlády Maurícia, prezidenta Seychel, podpredsedu vlády Bahrajnu a prezidentov Albánska a Kosova. Je zrejmé, že Rotary má vo svete
vplyv a svet očakáva aktívne dianie pod našim vedením. Záverečná prezidentská konferencia v Houstone sa zameria na oblasť,
v ktorej sa Rotary už dlho angažuje: služba v mene mieru. Všetko, čo v Rotary robíme, pomáha vytvárať podmienky, ktoré podporujú mier v komunitách, národoch aj v nás samotných.
V marci som mohol na vlastné oči vidieť, akú úžasnú prácu robí
Rotary na Ukrajine a pomáha zvládať nápor utečencov smerujúcich
do Poľska. Darcovia venovali milióny dolárov na pomoc pre utečencov. Naše projekty významne pomáhajú zvládať túto situáciu
a všetkým vám patrí nesmierna vďaka za vašu neustálu štedrosť
a podporu. Ukrajinský národ žiaľ nie je jediný, ktorý čelí utrpeniu.
V Jemene stále pretrváva ničivá občianska vojna. V Afganistane
sa prehlbuje humanitná kríza. Ozbrojené konflikty postihujú štáty v Afrike, vyskytujú sa v Líbyi, v Južnom Sudáne, v Stredoafrickej republike, v severnom Mozambiku, Etiópii a Kamerune. A veľké utečenecké krízy naďalej pretrvávajú v Sýrii a Venezuele.
Na konci druhej svetovej vojny Rotary významne podporovalo vytvorenie Organizácie Spojených národov a postavilo sa za
budovanie mieru vo svete. Nastal čas, aby sme obnovili svoje
poslanie a plne sa angažovali v roli jedného z veľkých svetových
podporovateľov mieru.

KVĚTEN Věřím v ten druh úspěchů,
které jsou dosažitelné a viditelné.
V Nadaci Rotary postupujeme k určenému cíli měřitelnými, konkrétními a reálnými kroky. Náš nový
program poskytování grantů na
projekty ve zvětšeném měřítku je
koncipován právě takto. První
z těchto programů, který získal
letošní grant v hodnotě 2 milionů
dolarů, je program Partnerství za Zambii bez malárie (PZM);
jeho cílem je snížit o 90 % výskyt malárie v deseti nejvíce postižených provinciích Zambie. Je to ambiciózní, ale dosažitelný
cíl opírající se o model zapojení místních zdravotníků, který
se osvědčil při úsilí Rotary klubů o snížení výskytu malárie
v jiných částech Zambie.
S cílem napomáhat vymýcení malárie v Zambii uvolnily Nadace Rotary, americká organizace World Vision a Nadace Billa
a Melindy Gatesových každá pro Partnerství za Zambii bez
malárie 2 miliony dolarů. Projekt PZM realizovaný pod vedením
Rotary již začal přispívat k šíření život zachraňujících znalostí,
jak diagnostikovat a léčit malárii ve stovkách spíše venkovských
obcí. Až dosud v průběhu tohoto rotariánského roku zajistilo
PZM přípravu, vybavení a nasazení více než 1300 z celkem
2500 nových místních zdravotníků, kteří budou pomáhat v místních zdravotnických střediscích. PZM také shromažďuje a analyzuje data s cílem zajistit dostatečné množství léčiv a jejich
dodání tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Tato práce spolu s úzkou spoluprací mezi realizátory projektu, Rotary a Rotary kluby z celé Zambie je prvním odhodlaným krokem k našemu cíli.
PolioPlus je dalším příkladem globálního projektu, který je
konstruován tak, aby měl zřetelný dopad. Skutečnost, že se
podařilo celosvětově snížit výskyt případů onemocnění dětskou
obrnou o 99,9 %, je důkazem významu vašich štědrých příspěvků, našeho silného partnerství s Globální iniciativou za eradikaci polioviru a s mohutnou sítí dobrovolníků aplikujících
vakcinační kapky dětem kdekoli na světě.
Jako inženýr jsem pociťoval hrdost pokaždé, kdykoli jsem
viděl moje plány přeměněné v ohromné struktury a zařízení.
Ale dnes jsem možná ještě hrdější, když vidím, jak jsme společně v Rotary plánovali lepší svět – pěkně měřitelně, krok za
krokem, projekt za projektem. V Rotary můžeme být inženýry
naděje, podílejícími se na budování lepší budoucnosti pro příští generace.
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Prezident Rotary International
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JÚN Rotary má za sebou opäť jeden výnimočný rok. Zvládli
sme každú výzvu, vrátane tej nabádajúcej k „väčšiemu rastu,
väčšiemu výkonu“. Tento rok Rotary zaznamenalo rast, aký sme
nezažili už mnoho rokov. Zároveň sme v tomto roku rozbehli
nové projekty vo všetkých oblastiach zamerania, a to vďaka
intenzívnej práci na najvyššej úrovni v súčinnosti s UNICEF,
Spoločenstvom národov a globálnymi lídrami. Všetky tieto projekty významným spôsobom ovplyvňujú životy ľudí. Prinášajú
nové príležitosti na posilnenie postavenia dievčat, skvalitnenie
životného prostredia a zlepšenie gramotnosti a zdravia. Chcem
sa poďakovať každému z vás za vašu proaktívnu službu. Chcem
tiež poďakovať skvelému tímu pracovníkov Rotary, vďaka ktorým sa môžeme intenzívne venovať starostlivosti o ľudí potrebujúcich našu pomoc. Aj pre mňa a moju manželku Rashi bol
uplynulý rok mimoriadne obohacujúci. Stretli sme sa s tisíckami rotariánov a inšpirovali sme sa ich skvelou prácou vo
všetkých častiach sveta. Na stretnutiach na najvyššej úrovni,
pri rokovaniach s hlavami štátov, vedúcimi osobnosťami a predstaviteľmi štátnej správy sme mali príležitosť predstaviť a vyzdvihnúť prácu Rotary a ponúknuť im spoluprácu, čím sme
preukázali záujem a vôľu Rotary hľadať riešenia a prinášať mier
do všetkých kútov sveta. Našou labuťou piesňou je záverečné
prianie len toho najlepšieho všade tam, kde Službou meníte
životy k lepšiemu.

ČERVEN „Čas může být spojencem
nebo nepřítelem,” napsal jednou
Zig Ziglar. „Čím bude, to záleží jen
na vás, na vašich cílech a na vašem
odhodlání využít každou minutu,
která je k dispozici.“
V červnu, když se další rotariánský rok nachyluje ke svému
konci, se vždy ptám sám sebe,
jestli jsme využili těch minulých
365 dní opravdu dobře. Podívejme se na to, co jsme dokázali.
Výskyt dětské obrny v Afghánistánu a v Pákistánu je na historicky nejnižší úrovni. Nepochybně tím naše snaha o globální
vymýcení viru dětské obrny nekončí, nicméně, to, čeho jsme
dosáhli, je povzbudivé a určitě bychom to nedokázali bez vaší
podpory. Na vymýcení obrny potřebuje Rotary každoročně shromáždit 50 milionů dolarů. Rotary kluby byly vynalézavé – když
nebylo možné účastnit se akcí osobně, mnoho klubů přeneslo
své fundraisingové aktivity do on-line prostředí.
Dalšího pozoruhodného milníku jsme dosáhli v listopadu
během mezinárodního dne štědrosti, který je znám pod označením Giving Tuesday – Nadace Rotary byla významně posílena, neboť se shromáždilo 1,2 milionu dolarů. Podařilo se oslovit
téměř 500 000 členů našich klubů ve více než 40 zemích. Některé z našich nejaktivnějších klubů působí na Bahamách, v Indii,
v Singapuru, na Taiwanu a ve Spojených státech. Děkujeme všem,
jejichž přičiněním bylo Giving Tuesday tak úspěšné.
Kvůli letošním cestovním omezením nemohli představitelé
Rotary navštívit univerzity, které by v rámci našeho trvalého
úsilí mohly umožnit zřízení dalších Rotary mírových center na
Blízkém východě nebo v severní Africe. Nic nám však nebrání
v tom, abychom i nadále hledali cesty k míru; příslušné plány
jsou i nadále připravovány pro Rotary prezidentskou konferenci v Houstonu, která se ve dnech 3. a 4. června bude soustředit
na otázky míru. Těším se na to, že se tam potkáme.
V tomto roce Rotary přispělo k našemu úsilí o zachování míru
tím, že bylo schváleno více než 1000 globálních, distriktních
grantů, a těch určených k pomoci vyrovnávat se s následky
katastrof.
V tomto roce jsme využili náš čas skutečně dobře, ale naše
práce není nikdy u konce! Vždy potřebujeme a rádi uvítáme více
členů Rotary a Rotaract klubů, lidí, kteří nabídnou své ruce,
schopnosti a dary, aby tak projekty Nadace Rotary mohly přinášet dlouhodobé pozitivní změny těm, kdo to nejvíce potřebují.

SHEKHAR MEHTA
Prezident Rotary International
1 Prezident Shekhar
Mehta sedí v kancelárii
Prezidenta Rotary International v Evanstone
v Illinois, príležitosť Službou meniť životy k lepšiemu prijal s pokorou.
2 Shekhar a Rashi
Mehta pózujú pred
sochou Krista Spasiteľa
v Rio de Janeiro.
3 Mehta pri „slávnostnom výkope“ pred štadiónom Urbano Caldeira
v brazílskom Santose,
kde hrávala legendárna
hviezda profesionálneho
futbalu Pelé.
4 Mehta v marci vystúpil pri príležitosti Dňa
Rotary v UNICEF v New
Yorku.
5 Mehta na stretnutí
s keňským prezidentom
Uhuru Kenyattom, kde

diskutovali o rôznych
iniciatívach Rotary, vrátane plánov na poskytovanie bezplatných operácií srdca.
6 Mehta na návšteve
Nigérie, kde sa realizuje
projekt Empowering Girls
na posilnenie postavenia
dievčat.
7 V Kórei Mehta pózuje
s rotariánskymi potápačmi, ktorí čistia odpad
z oceánu.
8 V Nigérii sa oblečte
ako Nigérijčania.
9 Počas návštevy Poľska
Mehta utešuje rotariánku
z Ukrajiny, ktorá hovorí
o útrapách vo svojej
vojnou zmietanej krajine.
10 Mehta odpovedá na
otázky na tlačovej konferencii v Nigérii.
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ze světa

Projekty Rotary
ve světě
Text: BRAD WEBER
Překlad do češtiny: PETR J. PAJAS, PDG
Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG

Haiti

Kanada

Strednú školu Louverture Cleary
School s 360 študentmi nachádzajúcu
sa v blízkosti Port-au-Prince prevádzkuje Haitský projekt. Škola využíva
solárnu energiu od roku 2005, no chýbali jej batérie schopné zabezpečiť
spoľahlivú energiu. Počas svojej
dobrovoľníckej misie si to všimol Kent
Gilges, člen Rotary klubu Canandaigua v New Yorku. „Prechádzal som sa
okolo internátu,“ spomína Gilges. „Zadíval som sa do okna, kde sa v jednej
miestnosti tiesnilo 40 detí, ktoré sa
snažili študovať pri jednej žiarovke".
Koncom roka 2020 Gilgesov syn s kamarátom vypracovali školský projekt,
cieľom ktorého bolo pre danú školu
zabezpečiť spoľahlivú energiu. Projekt
podporil RC Canandaigua, ako aj ďalšie kluby v Dištrikte 7120 (New York)
a Rotary klub St. Petersburg na Floride. Batérie, elektroinštalácia, meniče
a ďalšie vybavenie boli obstarané od
solárnej spoločnosti prevádzkovanej
absolventom školy Louverture Cleary.
„Aj v prípade, že sa oblasťou preženie
veľká búrka, škola bude stále mať dostatok energie na pokrytie trojdňovej
spotreby,“ hovorí Gilges.
Club of Canandaigua

Když Kanada pozastavila vývoz brambor z ostrova prince Edwarda do Spojených států kvůli houbě nalezené na
dvou polích, rotariáni v Ontariu se
shromáždili, aby pomohli zemědělcům
kompenzovat jejich ztráty. Desítky
klubů koordinovaly nákup, přepravu
a distribuci stále jedlých plodin do potravinových bank. RC Bracebridge se
do toho pustil, využil kontakty na
místní samosprávu a podařilo se mu
získat distriktní grant ve výši 9 tisíc
dolarů na pokrytí nákupu a přepravy
4 tisíc pytlů brambor o hmotnosti
4,5 kg od jednoho z pěstitelů. Dne
19. února se členové pěti oblastních
Rotary klubů a jednoho Rotaract klubu
shromáždili ve skladu a plnili tašky
bramborami, třídili je a doručili do
14 potravinových bank. Rick Sanderson, který má svou rodinnou farmu
poblíž města Charlottetow na Ostrově
prince Edwarda, tj. asi 1300 km daleko,
je ohromen ohleduplností těch, kdo
s ním spolupracovali na záchraně
části jeho sklizně. „Opravdu oceňuji, že
nám Rotary pomáhá, když to potřebujeme,“ říká Sanderson.

40  %

PODIEL HAITSKÝCH
DETÍ, KTORÉ OPUSTIA
ŠKOLU DO DEVIATEHO
ROČNÍKA

Club of Bracebridge

1 mld.

LIDÍ NA SVĚTĚ MUSELA
KE KONCI ROKU 2020
OPUSTIT SVÉ DOMOVY KVŮLI
PŘÍRODNÍM KATASTROFÁM
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56 %

OHROŽENÝCH NEBO
VYHYNULÝCH DRUHŮ
VČEL V NIZOZEMSKU

Ghana
Bezprostredne po explózii, ktorá zrovnala so zemou dedinu na juhozápade
Ghany a zabila najmenej 13 ľudí,
pomoc ponúkli Rotary kluby z celej
krajiny. Rotary klub Tarkwa priviezol
oblečenie, jedlo, mydlo a ďalšie predmety dennej potreby hneď v nasledujúci deň po januárovej katastrofe,
ktorú spôsobila zrážka motocykla
s kamiónom prevážajúcim banské výbušniny. Pomoc klubu nebola iba jednorazová, hovorí člen klubu Abdel-Razak Yakubu. Ako sa neskôr dozvedeli,
takmer 200 detí prišlo o strechu nad
hlavou – a tým pádom aj o základné
školské potreby, ako sú uniformy,
knihy a písacie pomôcky. Z prostriedkov venovaných ghanskými klubmi
preto Rotariáni z Tarkwa zakúpili školské potreby v hodnote 4 500 dolárov.
Pomôcky 24. februára distribuovali
mnohým vysídleným školákom, ubytovaným v núdzovom tábore.

Holandsko
Oslava národních potravin je tradicí
mezi holandskými členy Rotary. Kluby
vyrábějí a prodávají zboží, jako je pivo,
víno a káva, aby generovaly peníze na
charitu, říká Pieter Schut z Rotary
klubu Naarden-Bussum a bývalý
guvernér distriktu 1570. Po exkurzi za
včelíny, o které pečuje člen klubu Erik
Berkelmans a místní včelařská asociace, měli členové klubu doslova
medový nápad: začali plnit sklenice
medem a prodávat je v rámci dobročinné sbírky. Berkelmans, Schut a dva
další členové klubu zabalili a prodali
prvních 60 půllitrových sklenic medu
po 8 dolarech. Výtěžek pomohl financovat informační tabuli umístěnou
poblíž stánku včelařů v přírodní rezer-

Club of Tarkwa

12 tis.

ODHADOVANÝ ROČNÝ POČET
ÚMRTÍ V DÔSLEDKU BANSKÝCH
NEŠŤASTÍ VO SVETE
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vaci Goois. „Vysoká finanční návratnost není naším prvořadým cílem,“ říká
Schut, který očekává, že do zpracování
červnového stáčení se zapojí více
z 34 členů ekologicky smýšlejícího
klubu. „Udržování včelstev slouží lepšímu povědomí o přírodním prostředí,
v němž žijete, a snadno se o tom informuje veřejnost,“ poznamenává Berkelmans.
Club of Naarden-Bussum

10 tis.

VYŠETRENÍ V KARAVANE
MEN’S HEALTH EDUCATION
RURAL VAN

Austrália
Karavan propagujúci zdravie mužov
začal brázdiť územie Dištriktu 9670
v roku 2008 a opätovne bol do prevádzky uvedený Rotary klubom Warners Bay v roku 2017. Dvojizbový príves so zdravotníckym personálom sa
nedávno opäť vrátil na scénu po prestávke spôsobenej pandémiou. Deväť
z 10 pacientov sú muži. Bezplatné
a dôverné 10 minútové vyšetrenia
krvného tlaku, cukru v krvi a cholesterolu sú doslova záchranou života,
poznamenáva Graeme Hooper z RC
Warners Bay a koordinátor tímu.
Počas siedmich týždňov od februára
do marca karavan precestoval
23 miest a vyšetrených v ňom bolo
730 pacientov. „26 % z nich bude potrebovať návštevu lekára, no v 2 %
prípadov je lekárske vyšetrenie urgentné,“ hovorí Hooper. „Ide o ľudí,
u ktorých je veľmi vysoké riziko moz-

govej príhody, srdcového infarktu,
či vážnych problémov súvisiacich
s cukrovkou, alebo im hrozí náhla
smrť.“ Trasu karavanu plánujú rota
riáni z Warners Bay a zároveň zabezpečujú lokálnych dobrovoľníkov, propagáciu podujatia a ubytovanie pre
zdravotnú sestru.

Club of Warners Bay

9
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SKUTEČNÝ
PŘÍBĚH
OPRAVDOVÉHO
ČLOVĚKA
Možná si říkáte, že takových příběhů uprchlíků z Ukrajiny je jistě
hodně. Vždyť mnoho rotariánů má ve svém domě ubytovány rodiny
z východní části této postsovětské republiky, sužované agresí vojsk
Ruské federace. Příběh Kateryny Artemenko je však přece jen
výjimečný. Posuďte sami.
Otázky položil: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ, odpovědi z ruštiny přeložil: ONDREJ KOLLÁR

ateryna Artemenko se narodila 9. května
1987 v jarní pěvecké sezóně. Její život je
jako „Den vítězství“, plný úspěchů a vítězství. Školní a studentská léta byla intenzivní a plodná: olympiády ve fyzice, šachu,
atletice se střídaly s novinářskou činností
ve studentských novinách Trak.

Paní Kateryno, jaká je vaše rodina?
Školská láska s Vladislavom Skrylnykom
trvá už 19 rokov. Vychovávame rozkošné
dcéry Oľgu, Viktóriu a syna Mykolu!

Jste rotariánka. Jak k tomu došlo?
Júnový výlet Združenia farmárov Ukrajiny
do Kyjeva v roku 2019 s Vasyľom Gordykom zaujal príbehmi o celosvetovej organizácii Rotary. Celou cestou so mnou
zdieľal úspechy jeho klubu, úspechy rovnako zmýšľajúcich ľudí! Vasyl je šéfom SFG
Urozhay a zakladajúcim členom Rotary
klubu v Kobeliakoch. Je to človek s veľkým potenciálom, vo svojom okolí vyhľadáva rovnako zmýšľajúcich ľudí, preto ma
pozval do Rotary.

Ukrajina a Rotary, to se tedy rýmuje...
Po takmer 100 rokoch sa hnutie Rotary dostalo na Ukrajinu. V Kyjeve – v roku 1992,
vo Ľvove – v roku 1993, Charkov – v roku
1994 a v roku 1995 bol založený Rotary klub
ROTARY GOOD NEWS 3|2022

v Kobeliakoch a ďalších mestách Ukrajiny.
Dnes je na Ukrajine viac ako 40 klubov.
Dnes je prezidentom RC Kobeliaky Viktor
Popruha, ktorý pôsobí ako veliteľ hasičského zboru v Bilyky. On a jeho tím zachraňujú ľudí každý deň! Jeho tím dokáže
zvládnuť takmer všetko, od opravy zdanlivo nepoužiteľného hasičského vybavenia,
kde robí zázraky, až po závisť ostatných.

Jak váš klub pomáhá?
Rotary klub Kobeliaky spojil podobne
zmýšľajúcich lídrov, ktorí v súčasnosti
pomáhajú vojakom a utečencom s jedlom,
prístreškom, armádnym a zdravotníckym
vybavením, palivom a liekmi. Keď nastal
chaos, hneď sme konali!

Kateryna je členkou
miestneho zastupiteľstva
obce Bilyky, členkou
mimovládnej organizácie
„Ukrajinské podnikateľky
v regióne Poltava“,
rotariánkou mimovládnej
organizácie „Rotary Club
Kobeliaky“, ktorá intenzívne pracuje na vlastnom
sebazdokonaľovaní. Vladislav nedávno získal
druhé vysokoškolské
vzdelanie a v decembri
2021 Kateryna promovala
na Polytechnickej národnej univerzite Jurija
Kodratyuka Poltava.

SILNÝ PŘÍBĚH
KATERYNY SKRYLNYK

Tento pár je príkladom pre
ich hlavné bohatstvo –
deti. „Oľga, Viktoria
a Mykola! Deti sú motiváciou, aby sme držali krok
s mladými!“

Kateryno, vy ale nejste na Slovensku
poprvé, že?

Tento rok bola Kateryna
nominovaná na prezidentku Rotary klubu Kobeliaky.

Bolo to 1. januára 2008. Lekári Kyjevského
neurochirurgického ústavu, po preštudovaní angiogramu, za mojej prítomnosti a pri
mojom vedomí diskutovali: „Ako je možné,
že žije s takouto malformáciou. To nie je
možné, prežila s tým pôrod a robila vzpieranie, to bude potrebné rezať..“. Takto som
sa stala poslucháčom o sebe v tretej osobe,
11
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Zadarmo dodávame
30 % mlieka vysídleným
Ukrajincom, pretože títo
ľudia prišli o všetko a ich
deti sa potrebujú najesť.
počula som i radu môjmu manželovi: „Máte
20, nájdite si zdravú ženu, táto choroba sa
nedá vyliečiť, pretože je poškodená väčšina mozočku.“ Zúfalstvo, bolesť a hnev ma
zožierali celú noc v nemocnici. Svitanie,
novoročná atmosféra. Matka, ktorej dcéra
mala rok a štyri mesiace a čakala na návrat
matky, uvažovala: „Áno, Všemohúci dáva
každému také úlohy, ktoré dokáže splniť.“
S týmito myšlienkami som išla domov, že
je potrebné to liečiť. Bola som študentkou
tretieho ročníka Poltavského inštitútu
Fakulty mechaniky, milovaným kadetom
druhého ročníka Dnepropetrovskej univerzity, ale moja dôvera v budúcnosť kolísala.

Jak proběhla léčba?

Jak probíhala léčba?

A potom návrat domů, na Ukrajinu...

Začala som hľadať a ako sa hovorí, kto hľadá, nájde. Páčila sa mi myšlienka ožarovania. Lekári radili buď Moskvu – desaťtisíc
dolárov, alebo Bratislavu – 2 700 eur (ak
budú súhlasiť?)! Celý mesiac čakania....
a tento deň prišiel. Moja liečba bola schválená a rodičia dali peniaze na liečbu. Kde
by študenti nabrali peniaze na takú čiastku? Prvá cesta v živote do Európy. Bolo
snom byť turistom, ale nie pacientom, ale
čo sa dá robiť.

Lekári na Ukrajine ma varovali, že môžem kedykoľvek zomrieť. So sestrou som preto bola
dohodnutá, že ak sa tak stane, sestra pomôže
manželovi s dcérkou. Ale všetko bolo nakoniec inak. Zabili Ľudu a jej dcéra sa potom
stala našou! Z nejakého dôvodu som to opäť
ja prežila... Odvtedy prešlo štrnásť rokov, ale
i počas tej doby – v roku 2010 – som opäť porušila pravidlá a stala som sa opäť matkou.
S Dr. Omelyanom Trompakom som zostala v kontakte a i on ma varoval, že po tejto
chorobe nemôžu ženy rodiť kvôli rizikám
autizmu a iných defektov. I túto axiómu som
zrušila. Dokázala som, že i po tejto chorobe
je možné mať fyzicky i psychicky zdravé deti!

Pak následovala cesta na léčení?
Slovensko ma mátalo počas celej 29hodinovej cesty. Skutočne som sa chcela vrátiť,
ale nie chorá! A zrazu je tu Bratislava, taxík, nemocnica. Na moje veľké prekvapenie sa ukázal ako môj lekár pán Omelyan
Trompak, ktorý bol z Ukrajiny a s dôverou
mi venoval úsmev! Povedal, že takéto rozmery ešte neboli ožarované, ale pokúsi sa
vypočítať „dávku“. A zase čakanie, pretože
byť matkou s takýmto ochorením je nebezpečné, je zakázané športovať. A ja celý
život porušujem pravidlá!
12

Ráno som dostala ožarovanie, zafixovali mi
skrutky do štyroch bodov na hlave a čakala som v rade. Musela som čakať päť hodín
a ožarovanie trvalo len 20 minút. Zostala
bolesť z rán, naučili ma, ako to zvládnuť,
dostala som liek na cestu i lieky proti bolesti. Povedali, aby som nepila. A všade naokolo bola katolícka Veľká noc, veselé úsmevy
od všetkých aj chorých, od ostatných aj od
lekárov, opäť ma zaliala nádej a láska mi dávala vieru v moju silu. Manžel Vladislav bol
pri mne ako pri pôrode, tak i po ožiarení. Na
druhý deň sme sa vrátili domov, ale sľúbili
sme si, že sa sem vrátime!

Jak vám slouží zdraví dnes?
Choroba trochu ustúpila, ale zostala. Teraz
som invalid tretej triedy, žijem ale plnohodnotný život, sledujem svoje zdravie. Život je
pre mňa veľmi zaujímavá vec, pretože som
neustále obklopená úžasnými ľuďmi, ktorí
mi pomáhajú. Napriek mojej nevyliečiteľnej chorobe arteriálnych a venóznych malformácií, som všetkým napriek lekárskym

predpovediam dokázala, že viera a láska robia zázraky. Naša farmárska rodina si váži
a nemrhá ani jedným dňom svojho života
a robí to, čo vie najlepšie – byť Ukrajincami!

A pak k vám vtrhl z Ruska agresor.
Bolo slnečné ráno 24. februára 2022, všetci
sme sa zobudili do zvuku zo sirén. Správy
nám rozdelili život na predtým a potom.
Útok ruských vojsk na Ukrajinu, Kyjev,
Charkov, Sumy, Černihiv! Dlhý rad na čerpacej stanici. Vo štvrtok museli ísť deti do
školy a my sme museli ísť na farmu, lebo
bola vojna, o kravy sa bolo treba postarať
a naši zamestnanci spanikárili. Nikto neprišiel po mlieko. Nenapadlo ma nič iné,
ako dať 300 litrov zadarmo. Muž sa ďalej
pripravoval na siatie a kŕmenie zvierat,
my sme si vyhrnuli rukávy a robili všetku
„špinavú prácu“, naše kravy začali hromadne rodiť, komplikácie po nich…. Pracovná
terapia vás zachráni pred panikou, beznádejou. Do našich dedín prichádzajú utečenci, naďalej zadarmo dodávame 30 % mlieka
násilne vysídleným Ukrajincom, pretože
títo ľudia prišli o všetko a oni aj ich deti sa
potrebujú dobre najesť. Denné prezenčné
vzdelávanie ustrnulo a učenie začalo v online forme. Správy boli veľmi smutné, pretože straty sa každou minútou zvyšovali.

Jak se s tím dá žít?
Všetci sme prestali sledovať deň a mesiac.
Existoval len deň, ktorý bol rozdelený zákazom vychádzania. A opäť správy, vraždy, únosy. Som matkou troch rozkošných
detí, ktoré každú hodinu počujú letecký
poplach a výbuchy... Podvedomie zamrzlo, koniec pokoja a mieru! Známi sa jeden
po druhom rozprávali o tom, že sa rozhodli
vziať deti do bezpečných krajín a vedeli, že
v cudzej krajine nebudú sami.
ROTARY GOOD NEWS 3|2022
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Prvá rodinná farma – rodina Skrylnykovcov – bola
založená v Kobeliatskom
okrese v dedine Butenki
v roku 2017. Pri tejto príležitosti tam vtedy zavítalo mnoho hostí, vrátane
hostí zo zahraničia i vysokých predstaviteľov Ukrajiny. Majiteľmi farmy sú
Kateryna Skrylnyk, pôvodným vzdelaním strojná
inžinierka, vyštudovala
Poltavskú štátnu agrárnu
akadémiu a jej manžel Vladislav Skrylnyk, pôvodným
vzdelaním právnik.
Okrem výchovy detí a bežnej práce na farme sa obaja zaujímajú o nové formy
poľnohospodárskej výroby. Súčasne sa aktívne
zapájajú do verejných
aktivít a sú členmi Poltavského združenia farmárov
a súkromných vlastníkov
pôdy pomenovanom po
Hrdinovi Ukrajiny z Nebeskej sotni z Majdanu, Viktorovi Chmilenkovi.
Kateryna s manželom
obhospodarujú viac ako
50 ha pôdy, z toho je 20 ha
pasienkov, pričom väčšinu
pôdy majú dlhodobo prenajatú. Chovajú asi 70 kráv
na produkciu mlieka.
Okrem toho majú 5 koní
a nejaké ovce a prasatá
pre vlastnú spotrebu.
https://m.youtube.com/
watch?v=bSFmI1HRJZg

ROTARY GOOD NEWS 3|2022

13

téma

Dozvedela som sa,
že existuje nádej na
uskutočnenie môjho sna
– sanitku pre Medicínske
centrum v Bilykach.
Bylo třeba se rozhodnout, jak dál...
Keď rakety preleteli okolo nášho domu,
môj manžel povedal, že by chcel, aby sme
išli ja i deti. Som komunálnou političkou,
verejne činnou osobou a som ohrozená,
pretože ľudia ako ja sú sledovaní a vyhľadávaní. Bez dlhého rozmýšľania som napísala skupine rotariánov o radu, kam ísť,
na koho sa obrátiť. Okamžite zareagoval
náš prezident Viktor Popruha, snažil sa pomôcť a o hodinu neskôr som sa rozprávala
s užhorodskou rotariánkou Táňou Kačalovou, ktorá poskytla kontakty na Ondreja
zo Slovenska, z neznámeho Popradu!

Takže se vše seběhlo rychle?
Na druhý deň sme sa už bez váhania vydali
na „cestu.“ Kvôli zákazu vychádzania sme
cestovali dva dni a opäť nám pomáhali rotariáni. Bohdan Svidový nám pomáhal prenocovať vo Ľvove, kde sme spoznali úžasných
ľudí. V Užhorode sme sa museli rozlúčiť
s milovaným manželom a otcom Vladislavom. Jeho objatia, strach, ktorému som
sa snažila nepodľahnúť, slzy, ktorými som
nechcela vystrašiť deti a výlet do krajiny,
kde mi už raz zachránili život... Pre obrovské kolóny sme hranicu prešli pešo. Pohľad
na milovaného človeka som cítila na obzore
do posledného okamihu, kým sa to dalo.

Co vás čekalo na Slovensku?
Na Slovensku nám rýchlo skontrolovali doklady, ponúkli obed a opäť úprimné
úsmevy nádeje. Nerátala som, koľko hodín sme cestovali vlakom. Museli som si
sadnúť, aby sme sa dostali až do Popradu.
Bolo 21:00, noc, zimný chlad akoby šumel
medzi vlakmi, bola som v chmúrnych myšlienkach a potom hlas Ondreja a Janky ma
akoby cez hmlu vrátil do reality a náhle
sme neboli sami. O pár minút sme došli
14

k Penziónu Atrium, kde nás ubytovali a konečne sme si mohli oddýchnuť. Splnil sa
mi sen. Pred štrnástimi rokmi som snívala
o návrate na Slovensko, hoci nie takto.

Asi není lehké, sžít se s novým
prostředím...
Sme rukojemníkmi okolností a času... Prvé
dni ubehli veľmi rýchlo a intenzívne, Kollárovci pomáhali vo všetkom od dokladov
až po detské krúžky. Deťom začalo obvyklé
trávenie voľného času čoraz viac chýbať.
Najľahšie to bolo s Koljom, našiel sa veľmi silný futbalový tím rovesníkov, s ktorými mohol začať trénovať a cudzí jazyk
pritom nebol prekážkou. Oľa je karatistka,
ktorá sa pripravovala na majstrovstvá sveta v okinawskom tradičnom karate Goju-ryu, no ukázalo sa, že v Poprade sa trénuje športové (olympijské) karate a odlišnosti
sú príliš veľké, aby bolo možné sa pripojiť.
Keďže však Oľa i Viktoria milujú kreslenie,
podarilo sa zabezpečiť im návštevy základnej umeleckej školy.

Čas plyne a v hlavě se rodí plány, že?
Svedomie ma hryzie každú minútu, my
sme tu, ale priatelia, mama a milovaný
tam! Pracovné otázky, ktoré sa dajú robiť
online, robím. Každú noc si znova prečítam stránku za stránkou online pri hľadaní
grantov. Tu a pri študovaní histórie slovenských rotariánov som narazila na aktuálne
dostupné Rotary granty. V tú noc som sa
nevedela dočkať rána, pretože som mala na
Ondreja veľa otázok. Zvonenie zvonice na
námestí v Spišskej Sobote, ktoré všetkých
informovalo o Veľkej noci. Z okien našej
izby sme počúvali spev miestnych obyvateľov pri kostole... Sviečky, zvončeky, mi dali
silu uveriť, že som tu z nejakého dôvodu.
V pondelok nás Ondrej pozval na slávnost-

nú večeru k nemu domov, kde nás srdečne
a úprimne privítali, pohoda, pochúťky, ľahký rozhovor o všetkom možnom.
Deti sa hrali s ich psími miláčikmi, ktorí
nás prekvapili schopnosťou vykonávať povely. Janka urobila dievčatám prehliadku
a prešli sme i k bolestivým témam. Ne
opúšťaj ma! Prešiel ďalší týždeň a Ondrej
ma pozval na stretnutie RC Poprad.

Jak jste se cítila v klubu, jako mezi
přáteli?
Stretnutie bolo plodné, dozvedela som sa,
že existuje nádej na uskutočnenie môjho
sna – sanitku pre Medicínske centrum
v Bilykach, že existuje Disaster Response
Grant a sú veľké šance na jeho využitie pre
Ukrajinu, možno i na hasičské auto a vybavenie doň! Emócie, mala som pocit, že každá moja bunka žiari radosťou, láskou k životu. Boli to takí domáci a úplne neznámi
ľudia, mali sme iný jazyk, inú kultúru,
ako je to možné? Dary osudu neprestali,
pretože mojim dcéram ponúkli a nakoniec
i vybavili krátkodobý Rotary pobyt v tábore Archery Camp v lete v Hradci Králové
v Čechách!

Již 18. května osobně předala Kateryna
Skrylnyk zdravotnickému centru
Bilyky na Ukrajině sanitku financovanou z grantu Disaster Response Grant
Nadace Rotary prostřednictvím Česko-slovenského distriktu 2240. Jejich
hasičský sbor by však potřeboval také
velké auto, cisternu. Prosba oslovila
německé rotariány. Jedno je jisté.
Pomoc neustane, dokud bude potřeba.
ROTARY GOOD NEWS 3|2022
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POMOC UKRAJINĚ
CO JE NOVÉHO V DISTRIKTNÍM
PROJEKTU
Pozoruhodný je velký objem pomoci ze strany
klubů, firem, drobných dárců u nás i v zahraničí!
Máme se opravdu čím pyšnit.
MATERIÁLNA A FINANČNÁ
POMOC UKRAJINE
Správce projektu: Bratislava
Trvání: od 24. 4. 2022
Hodnota projektu:
115 650 Kč / 4 500 EUR
Zhromaždili sme, za významnej pomoci Rotary klubu Žilina a International Womens
Club Bratislava, množstvo potrebných vecí
pre migrujúcich ľudí z Ukrajiny. Previezli
sme ich do prihraničných oblastí.

VELIKONOČNÍ KONCERT
NA POMOC UKRAJINCŮM
Správce projektu: Kroměříž
Trvání: 17. 4. 2022
Hodnota projektu:
38 550 Kč / 1 500 EUR
Na velikonoční neděli zorganizoval Rotary klub Kroměříž koncert s dobrovolným
vstupným, všechny vybrané peníze po zaokrouhlení Rotary klubem směrem nahoru
na celé desetitisíce směřuje na konto RC
Košice Classic pro centralizovanou sbírku.

TICHÝ PROTEST
NA PODPORU UKRAJINY

PŘEDÁNÍ FINANČNÍHO DARU
PRO RODINU Z UKRAJINY

ROTARY
SPÁJA A POMÁHA

Datum konání:
25. 4. 2022, 17.30

sobotu 28. 5. 2022 sa v kláštornom Kostole sv. Jána Krstiteľa
rádu premonštrátov v Jasove uskutočnil benefičný koncert Chvála vzájomnosti, Xlll. ročník, ktorý organizoval
Rotary klub Košice Country. Neskutočný
umelecký zážitok nám sprostredkovali:

V pondělí 25. dubna 2022 jsme předali dar
ukrajinské rodině žijící toho času na faře
v Přerově – Předmostí. Šlo o úhradu jarního
dětského ošacení v celkové ceně 5 000 Kč.

ZDRAVOTNÍCKA POMOC UKRAJINE

Správce projektu: Hradec Králové
Trvání: od 2. 3. 2022

Správce projektu: Bratislava
Trvání: od 24. 2. 2022
Hodnota projektu:
89 950 Kč / 3 500 EUR

V úterý 2. 3. 2022 jsme společně s @uhk_en
a @pkffuhk uspořádali tichý protest na
podporu Ukrajiny. Vyslechli jsme si příběhy
ukrajinských studentů, zazpívali ukrajinské
písně, drželi minutu ticha za oběti a vybírali dary. Jednalo se o jednu z mnoha iniciativ
organizovaných Rotarakty po celé Evropě.

RC Bratislava spolu s firmou Omron odoslal
20 tlakomerov pre kardiologických pacientov na Ukrajine a so spoločnosťou Chirana
Injekta Stará Turá zabezpečil 2 palety zdravotníckeho materiálu (striekačky, ihly, chirurgické šitie, lieky a výživové doplnky) do
nemocníc a priamo na front v Ukrajine.
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Gitarové duo FARZA
Jaroslav Dvorský
Myroslava Havryliuk
ženský spevácky zbor Fortuna
organista Marek Štrbák
klavírny doprovod Daniel Motyka
Celý koncert odmoderoval svojím osobitým šarmom jasovský opát Ambróz
Martin Štrbák. Priatelia z RC Košice Country, ďakujeme za neskutočný zážitok.

Text: FRANTIŠEK SISKA
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POMOC UKRAJINĚ
87. DEŇ V SÚČTOCH
HUMANITÁRNA POMOC HRADENÁ
Z ÚČTU RC KOŠICE CLASSIC
CELKOM
DODÁVATEĽ
MR Diagnostic, s. r. o.
PPG Group s. r. o.
PHAREX,s. r. o.
Egamed, spol. s r. o.
Andrej Sakala
Express group
Express group
OPERATÍVA plus spol. s r. o.
L.D.C.Holding, a.s.
L.D.C.Holding, a.s.
TEKMAR SLOVENSKO, s. r. o.
TESCO STORES SR, a. s.
BIOSTER
Gepard Express SE
ALFABAL SK, s. r. o.
MPV Group, s. r. o.
LABAŠ, s. r. o.
LABAŠ, s. r. o.
Roman Beňo-farma Seňa
LABAŠ, s. r. o.
Pharm-bes
STEFHOLZ, s. r. o.
MPV Group
Gepard Express SE
MPV Group
MPV Group
ALFABAL SK, s. r. o.
Aspironix, s. r. o.

325 494,72 €

TOVAR
Inhalátory
spacáky, karimatky
lieky
Zdrav. prístroje
palety
preprava
preprava
oblečenie
piškóty
piškóty
potraviny
potraviny
Rescue
nakládka a preprava
pvc riad a príbory
škrtidlo
potraviny
palety
zelenina, ovocie
potraviny
zdr. mater.
dezinf. vody
škrtidlo
preprava
škrtidlo
škrtidlo
PVC tašky
spotr. materiál
pre VAC pumpy
GEFCO SLOVAKIA, s. r. o.
colné služby
Dávid Bouška
catering
LABAŠ, s. r. o.
potraviny
HYDROKRES, s. r. o.
paletizačné vozíky
Rotary/Honor. Konz., Poprad sanitky

EUR S DPH
9 999,42
35 105,71
19 999,30
7 188,00
300,00
540,00
360,00
6 614,40
225,61
172,52
1 764,00
30 435,86
4 394,72
7 733,30
8 416,80
30 600,00
35 471,16
480,00
4 953,78
4 830,08
5 240,04
15 800,00
18 360,00
2 500,00
6 120,00
6 120,00
75,05
3 850,00
250,00
1 425,00
2 150,02
780,00
53 239,95

MEDICÍNSKA POMOC ZÍSKANÁ OD SPONZOROV
A Z PODPORY RC Z INÝCH DIŠTRIKTOV
CELKOM
1 544 550 €
DODÁVATEĽ
B BRAUN
VÚSCH Košice
Asociácia Cystickej Fibrózy
IRF Healthcare prof.

TOVAR
EUR S DPH
zdrav. materiál
7 500,00
zdrav. materiál
8 000,00
lieky
7 000,00
turnikety – škrtidlá,
postupný vývoz
36 600,00
Lions kluby z Európy
lieky a zdrav. materiál 393 000,00
Siemens Healthineers
7 operačných prístrojov 650 000,00
Lions kluby z Európy
zdrav. materiál
28 920,00
RC Koblenz Mittelrhein
VAC pumpy
4 680,00
RC Koblenz Mittelrhein
lieky
2 000,00
Veteráni z USA, RC Košice
sanitky, EKG monitory,
defibrilátory, lieky
37 000,00
German Ambulance Cars GmbH sanitka
27 000,00
Evangelische Stadtmission
Freiburg e. V.
lieky
3 000,00
Yorkshire Aid Convoy
sanitka, 3 kamióny
zdravotníckeho materiálu 250 000
Lions kluby z Európy
lieky a zdrav. materiál
52 240,00
Lions kluby z Európy
operačné stoly, prístroje,
lieky
25 970,00

INÁ HUMANITÁRNA POMOC ZÍSKANÁ VĎAKA
AKTÍVNEMU HĽADANIU SPONZOROV
CELKOM
250 752 €
Roman Beňo, farma Seňa
Ardent Hire Solutions (UK)
Labaš, s. r. o.
Yorkshire Aid Convoy (UK)

HUMANITÁRNA POMOC ZÍSKANÁ VĎAKA
SPONZOROM – BEZ NÁROKU NA FINANČNÚ ODPLATU
CELKOM
99 335 €
TEKMAR SLOVENSKO
I.D.C. Holding
Mattoni
Turancar Slovensko
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ovocie a zelenina
34 592,00
matrace 	 24 000,00
potraviny
12 159,97
potraviny
180 000,00

Potraviny
Potraviny
Voda
Doprava

24 560
36 881,60
29 000
8 893,80

ROTARY GOOD NEWS 3|2022

téma

HUMANITÁRNA POMOC ŽELEZNICE POMÁHA
A ROTARY (CELKOVÁ HMOTNOSŤ 437 975 KG)
HODNOTA CCA
1 800 000 €
POLOŽKA
Oblečení
Dětské jídlo
Léky bez předpisu
Konzervované
Pracovní boty
Instantní jídlo
Pleny
Power banky
Svítilny
Soupravy první pomoci
Lékařský materiál
Obvazový materiál
Hygienické produkty
Respirátory
Roušky
Pracovní rukavice
Spacáky
Karimatky
Přikrývky
Polštáře
Baterie
Nabíječky
Ženské hygienické potřeby
Ubrousky
Lékařské termoboxy
Voda
Dezinfekce
Paletový vozík
Ručníky
Odpadkové pytle
Nitrilové rukavice
Jídlo pro zvířata

POČET
282 660
14 301
31 200
4 580
1 580
12 369
128 018
2 352
1 911
63
6 048
609
9 030
7 120
10 000
3 467
19 341
4 053
12 705
6 069
2 200
1 386
9 471
5817
15
53 333
66 000
1
3 408
10 925
10 300
1 029

KG
197 862
2 860,2
312
1 832
2 054
4 947,6
6 400,9
1176
382,2
44,1
3 024
60,9
1 806
71,2
100
866,75
58 023
4 053
12 705
1 213,8
30,8
138,6
4 735,5
116,34
30
80 000
33 000
80
2 726,4
1 857,25
30,9
15 435

NA ČO SA CHCEME SÚSTREDIŤ
V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ?
– Logistika prepravy sanitiek zo západnej Európy
– Rotariánsky kamiónový HUB na prekládku
humanitárnej pomoci o výmere 700 m2
– Rýchlejšia obrátkovosť Disaster grantov o výške 50 000 €
– OSN a USAID Rotary granty v hodnote 420 000 USD

ROTARY GOOD NEWS 3|2022

JAK TO VIDÍM JÁ

ČEKÁ NÁS HLEDÁNÍ
NOVÝCH CEST,
BUDE TO JÍZDA
Text: GEORGE J. PODZIMEK, DGE

a Distriktní konferenci 2022 do Zlína jsem odjížděl
s rozporuplnými pocity. Po předchozích dvou konferencích (Olomouc 20 a On-line 21) jsem se na setkání z očí
do očí na jedné straně těšil a na druhé straně jsem se obával,
zdali nepadne i pár facek. Situace byla dosti napjatá. Ukončení hlasování ohledně změny stanov v předvečer konference
a horečné vyjednávání na poslední chvíli. Moje obavy se však
ukázaly jako liché. Pořadatelé připravili skvělou konferenci a až na drobné dohady o procedurách ohledně hlasování
proběhlo vše v relativním klidu, tedy v porovnání se dvěma
předchozími lety. A při večerním společenském programu
jsem již cítil trochu toho starého rotariánského ducha, který
se pomalu vkrádal zpět do našich řad.
Neznamená to, že je vše úplně v pohodě. Je to spíše o tom,
že máme možnosti řešení. Nové stanovy byly přijaty a díky
nim máme otevřenou cestu k druhé organizaci pro výměnu
mládeže.
Přestože se říká, že ďábel je ukrytý v detailu, věřím, že tu
cestu najdeme. Protože tam, kde je vůle, tam je cesta. A rotariáni umí hledat cesty. Dokonce jsme tím vyhlášení. Takže
držme si proverbiální palce, bude to jízda.

N
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DISTRIKTNÍ KONFERENCE

Rotary
bez předsudků
Účast na distriktní konferenci, která se
letos po dvouleté odmlce uskutečnila opět
prezenčně, byla dobrá. Z jednotlivých Rotary
klubů přijelo celkem 66 delegátů s volebním
oprávněním. Konference se zúčastnila
i početná skupina zástupců aktuálně
existujících Rotaract klubů.
Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA,
foto: AUTOR TEXTU A ARCHIV

P

rezident RI Shekhar Mehta vyslal do Zlína jako
svého zástupce MUDr. Herberta Ederera z rakouského distriktu 1910. Mezi účastníky byla také
zlínská rodačka a čestná členka zdejšího RC, nynější
europoslankyně Martina Dlabajová. Účastníky konference přišel pozdravit hejtman Zlínského kraje Ing. Radim
Holiš a primátor města Zlína Ing. et Ing. Jiří Korec.
Guvernér Jaroslav Šuranský ve svém hodnotícím
vystoupení připomenul a zvýraznil především Rotary Multizone Institut uskutečněný loni v září v Praze
(podrobně jsme o něm psali v RGN 5/2021) a ohromnou
vlnu pomoci rotariánů občanům Ukrajiny po napadení
jejich vlasti ruskou armádou (bližší informace jsou
v RGN 2/2022).
Při letošní Distriktní konferenci působil George
Podzimek z RC Praha Staré Město nejen jako osvědčený moderátor, ale tentokrát i jako ten, kdo převezme
v roli guvernéra vedení distriktu pro období 2022/2023.
V jednom ze svých vstupů proto seznámil účastníky
obšírně jak se svými prioritami, tak s prioritami budoucí prezidentky RI Jenifer Jones z Kanady. Ano, čtete
správně, RI bude mít historicky poprvé ve svém čele
ženu. Prioritami obou je vést nejen kluby, ale i všechny
rotariány k přemýšlení nad principy, na kterých Rotary
funguje, a jejich uvádění do každodenního života, a to
bez jakýchkoli předsudků, v duchu etnické, národnostní i náboženské tolerance. I v tom je záruka, že činnost
Rotary bude nejen prospěšná, ale i rozmanitá a pro
všechny zúčastněné zajímavá.
Za svoje aktivity bylo v průběhu konference odměněno několik desítek rotariánů cenami různých stupňů.
18
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Patrně nejvyšší ocenění, PHF s dvěma rubíny, získal
Juraj Píš z RC Praha Staré Město. Vstoupil tak do společnosti Paul Harris Society, která sdružuje ty nejštědřejší
podporovatele Nadace Rotary. V průběhu oceňování
musel na pódium vystoupit hned několikrát Robert
Bečica z RC Košice Classic. Významná pro něj byla
zejména cena Cliff Dochterman Award, která mu byla
udělena jako poděkování za mimořádnou a výraznou
podporu skautského hnutí v Nitře. Třetím zvláštním
vyznamenáním, Cenou Viktora Príkazského, byl odměněn RC Banská Bystrica.
Ti, kteří doprovázeli delegáty konference, si užili
dopoledne v Luhačovicích. V odpoledním doprovodném
programu pak byla pro všechny návštěva Baťovy vily
nebo budovy 21 bývalých Baťových závodů. Příjemně
byl sestaven i program společenského večera, který
zahájila hodinovým koncertem z Mozartových skladeb Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou
Břetislava Hera se sólisty Evou Esterkovou a Borisem
Prýglem. Později filharmoniky vystřídala cimbálovka
a jazzmani.
Konference se uskutečnila ve Zlíně, městě spojeném
s manažerským duchem rodiny Baťových. Baťovský
duch byl přítomen nejen mezi účastníky konference,
ale zejména v týmové spolupráci těch, kteří celou akci
zajišťovali organizačně, členů RC Zlín a jejich přátel
pod vedením Lukáše Žaludka. Ten také z pozice člena
představenstva hotelové společnosti Baltaci zajistil
za zvýhodněných podmínek catering a pro účastníky ubytování. Současně usiluje o vznik fellowshipu
sdružujícího rotariány, kteří působí právě v hotelnictví.

1 Prezident pořádajícího RC Zlín Vladimír
Polášek (vlevo) a guvernér Jaroslav Šuranský
2 Mezi účastníky byl
také zástupce prezidenta
RI Herbert Ederer
3 Delegáti schválili
jako nominanta na pozici
guvernéra pro období
2024/2025 Josefa
Meleckého z RC Ostrava
International
4 Předávání funkcí mezi
odstupujícím a nastupujícím guvernérem mělo
letos více pracovní než
společenský charakter.
Na snímku DG Jaroslav
Šuranský (vlevo) a DGE
George Podzimek
5 Distriktní konference
se zúčastnili i zástupci
Rotaract klubů
6 Na fotografii zleva:
zástupce prezidenta RI
Herbert Ederer, Irena
Brichta z RC Prague
International, europoslankyně Martina Dlabajová a guvernér Jaroslav
Šuranský
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7 Na Valašsku samozřejmě nemohla při společenském večeru chybět
cimbálovka

6

9 Lenka Deverová a PDG
Petr Pajas (oba z RC
Praha City) dostali od
všech účastníků poděkování za pečlivou přípravu
nových distriktních stanov

5

7

8

ROTARY GOOD NEWS 3|2022

9

8 Středem pozornosti
byli na konferenci především dva hlavní aktéři
pomoci našeho distriktu
Ukrajině František Siska
z RC Košice Classic
a Michal Sláma z RC
Pardubice

10 Jednou z částí společenského večera byl
koncert Filharmonie
Bohuslava Martinů se
sólisty Evou Esterkovou
a Borisem Prýglem

10
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PETS 2022

Skvěle zvolená forma
Ne, nejedná se o aktuální přehlídku domácích mazlíčků, ale o každoroční školení
nastupujících prezidentů (President Elect Training Seminar). Letos poprvé
využíval kombinovanou přípravu, tedy předem připravené přednášky on-line
formou a také 5 velkých bloků zaměřených na 5 klíčových oblastí, respektive
cílů. Tam patřilo zaměření na Nadaci Rotary a získávání velkých donátorů pod
vedením předsedkyně výboru Nadace Hanky Gamrot z RC Prague International,
plán přerodu úspěšného Mentoring programu z interního na externí, tedy
zaměřených na veřejnost pod vedením týmu Moniky Kočiové z RC a RTC Košice
a předsedy výboru pro službu profesi PDG Ilji Chocholouše z RC Praha City.
Dalšími třemi oblastmi bylo zaměření na sebepropagaci klubu pod vedením týmu
místopředsedy PR výboru Igora Patráše z RC Banská Bystrica, posilování členské
základny pod vedením týmu PDG Ireny Brichta z RC Prague International a záměr
vzniku nových Rotaract klubů zejména v univerzitních městech pod vedení týmu
Karolíny Novákové z RTC Zlín. A jak to dopadlo? Zeptali jsme se účastníků.
Text: GEORGE J. PODZIMEK

„Milé a inspirující setkání v krásné atmosféře, děkuji.“
Eva Volšická, RC Praha City
„Pro mne osobně první distriktní konference, skvěle zvolená forma. Víkend plný zážitků, které jsem si prožil znovu při sdílení
výstupů formou prezentace pro kolegy z RC
Liberec-Jablonec nad Nisou.“
Martin Hroch, RC Liberec-Jablonec n. Nisou
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„Na PETS som sa zúčastnila prvýkrát a za
seba musím povedať, že forma aj obsah sa
mi veľmi páčili, nakoľko bola možnosť po
prednáške hneď reagovať a v prípade nejasností bol priestor na diskusiu a na výmenu
názorov v rámci pracovných skupín.
Za mňa- fajn zvolený spôsob vedenia PETSu.
Večerný program na pive bol príjemným
zakončením celého pracovného dňa.“
Ing. Beáta Murková, budúca prezidentka
RC Rožňava
„Systém workshopů a skupin je rozhodně
osvěžující a slibný. Těším se na příště!“
Vojtěch Jaroš, Rotary Club Znojmo,
ADG 2021/2022
„Jako novopečený rotarián jsem si školení
sekretářů moc užil. Navíc jsem poznal, jak
skvělá organizace RC je.“
Ondřej Zenkl, RC České Budějovice

„Chci poděkovat za možnost účasti na této
akci. Získal jsem tam mnoho informací, které jistě budou užitečné v dalším období.“
M. Peřina, RC Pardubice

„PETS 2022 v Olomouci bolo pre nás veľmi
príjemné a podnetné stretnutie, užili sme
si to. Pekný deň. Dakujem.“
Michal Beňo, RC Liptovský Mikuláš

„I přesto, že na mne v hotelu Flora nezbylo místo k noclehu (pouze obsazené dvoulůžkové pokoje), PETS jsem si díky dobré
organizaci a přátelskému prostředí užila.“
Irena Horalová, RC Praga Ekumena

„Bol som na stretnutí PETS ako nastupujúci
prezident Rotary klubu Košice. Teda neviem
porovnať scenáre stretnutí, ktoré boli predtým a teraz. Zvolený model priebehu PETS
bol motivačný tým, že na okrúhlych stoloch
ROTARY GOOD NEWS 3|2022
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sa vymieňali názory a záverečné zhrnutia
diskusií priniesli odporúčania pre budúci
rotariánsky rok. Pre mňa osobne boli inšpiratívne skúsenosti z iných klubov v oblasti
marketingu, ktorý považujem za strategický
pre úspešný klub.“
Juraj Sinay, nastupujúci prezident
RC Košice
„Výborne zorganizované podujatie vďaka
olomouckým klubom. Spolu sa zúčastnilo 140 rotariánov, z toho 52 nastupujúcich
prezidentov a 37 sekretárov a výkonných
sekretárov. Na dištriktové zhromaždenie sa
zaevidovalo 52 delegátov. Nastupujúci sekre
tári sa dozvedeli o základných klubových
dokumentoch, činnosti a povinnosti v obsluhe evidencie členov klubu, vyhotovenia
zápisov zo stretnutí, prezentácie výsledkov
klubu v rámci stránky MyRotary a dištriktovej stránky. Prebrali sme harmonogram
povinností ADG, prezidenta, sekretára,
výkonného sekretára a pokladníka po
jednotlivých mesiacoch. Účastníci boli
zoznámení s prehľadom možností individuálnych a kolektívnych ocenení. Bolo zrejmé, že rotariáni sa po dvojročnej pauze radi
stretli, bolo cítiť snahu o oživenie činnosti
a prípravu projektov. Top udalosťou však
boli svedectvá priamo nasadených rotariánov v pomoci pre Ukrajinu, neuveriteľná
súdržnosť klubov a solidarita s trpiacimi
matkami a deťmi. Organizácia pomoci od
Plzne až po Humenné je na vysokej profesio
nálnej úrovni. Vystúpenia F. Sisku a I. Lengovej nás presvedčili o tom, že sme medzi
správnymi ľuďmi, kde ochota, nasadenie
a predovšetkým prirodzené dobrovoľníctvo
je službou predovšetkým.“
Ladislav Gáll
„PETS jsem se zúčastnil poprvé a byl jsem
velmi spokojen. Zvolený způsob práce a komunikace témat je efektivnější, než ‚frontální vyučování‘ a může mnohem lépe přispět
k pochopení souvislostí. Myslím, že dobré
věci se mají zachovávat a rozvíjet, tudíž se
těším na další PETS v podobném duchu.“
Karel Vít, president elect, RC H. Králové
„Byl jsem poprvé a děkuji za skvělou atmosféru a věcný obsah. Potěšilo mne několikeré pozitivní zmínění našeho RC Frýdek
Místek a Kopřivnice.“
Jiří Klein
ROTARY GOOD NEWS 3|2022

ICC

ZASEDÁNÍ ICC NĚMECKO
BYLO ORÁMOVÁNO OSLAVAMI
OSVOBOZENÍ PLZNĚ
Po dlouhé přestávce a několika odkladech se letošní setkání ICC
Německo–Slovensko–Česká republika mohlo uskutečnit v Plzni ve
dnech 6.–8. května 2022. Zúčastnilo se ho mnoho přátel, zejména
z Německa, takže jsme měli přibližně 20 účastníků. Bohužel je
nutné konstatovat nízkou účast z České republiky a Slovenska.

a programu byly důležité projekty, které ICC podporuje již několik let, jako například projekt
„Revolution Train“, protidrogový vlak,
který chce především varovat a vzdělávat
mládež a mladé lidi před užíváním drog.
RC Karlovy Vary představilo svůj projekt
jezdecké sochy Karla IV. Připravuje se
také RYLA o vztazích mezi Německem
a Českou republikou.
Německé kluby také usilují zejména
o spolupráci s českými a slovenskými
kluby v oblasti pomoci Ukrajině. Zde bylo
možné rychle domluvit kontakty a konkrétní projekty distriktu 2240. Zvláštní
pocty se letos dostalo dlouholetému
předsedovi německé sekce Fritsi Zeeuwovi, PDG. Za své zásluhy o ICC byl Frits

N

oceněn medailí Franze Kafky a stal se
čestným členem ICC. Novým předsedou
německé sekce se tak už stal Wilhelm
Dietl, PDG.
Velmi pěkný byl doprovodný program, který připravili přátelé z RC Plzeň,
jmenovitě Tomáš Holub a Jan Soukup.
V sobotu nás Tomáš Holub doprovodil
na procházce městem a následoval odborný výklad o rekonstrukci katedrály
architekta Jana Soukupa. V neděli pak
přítel Soukup pokračoval komentovanou
prohlídkou Velké synagogy.
Další setkání je naplánováno na listopad 2022 v Chamu.

PHILIPP HANUS
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SLOUŽÍME
ZMĚNĚ ŽIVOTŮ
ZVYŠOVAT
DOPAD
Naše zdroje chceme používat
k podpoře programů, které
mohou být co nejvíce
prospěšné v rámci našich
cílových oblastí zájmu.
Vytváříme nástroje ke sledování a sdílení našeho úsilí.
Vyvíjíme také postupy vyhodnocování našich činností.
Ty nám umožní formulovat objektivně doporučení
opírající se o to, co funguje, v čem bychom měli pokračovat, co začít, nebo co přestat dělat.

ROZŠIŘOVAT
DOSAH
Jsme odhodláni být příkladem
a plně využívat hodnoty
respektu k rozmanitosti,
rovnosti a začleňování všech

do všeho, co děláme.
Testujeme nové produkty a alternativní modely, které
nám umožní propojit se s více lidmi, abychom mohli
společně pracovat způsobem, který je pro ně nejlepší.

Nacházíme se v rozhodujícím okamžiku historie Rotary. Uvádíme v život náš akční plán,
strategický ukazatel naší další cesty, který nám pomůže lépe se navzájem propojovat,
růst jako organizace a efektivněji sdílet naše příběhy o tom, jak měníme život komunit.
Na všech úrovních Rotary jsme se chopili příležitosti ke spolupráci na dosažení našich
cílů. V následujících čtyřech vydáních se seznámíte s tím, co dělají členové Rotary klubů
v různých částech světa, jak a čím dokáží inspirovat, jak se povzbuzují a jakými cestami
se ubírají při realizaci následujících čtyř priorit našeho akčního plánu.

ZAPOJOVAT
VŠECHNY
Boříme zdi mezi „námi“
a „jimi“ a zaměřujeme se na
ty, kdo se chtějí zúčastnit.
Ptáme se lidí, jak se chtějí zapojit, a hledáme způsoby,
jak se s nimi setkat tam, kde jsou, a tak, aby věděli, že
si jich vážíme.

PŘIZPŮSOBOVAT SE
Zefektivňujeme naši činnost tak,
abychom mohli působit aktivněji
a s ohledem na skutečné potřeby.
Zjednodušujeme způsoby, jakými pracujeme,
a pomáháme členům, aby se jim dařilo realizovat
potřebné změny umožňující našim klubům, distriktům
a zónám efektivněji komunikovat a spolupracovat.

FELLOWSHIP

Rotary Golfing Fellowship
Po 3leté přestávce se evropští rotariánští golfisté opět dočkali.
Hostitelé v Antalyi připravili reprezentativní, velkorysé a velmi
úspěšné Mistrovství Evropy. Ubytování nám nabídli v luxusním
hotelu Gloria Serenity na břehu moře, 3 hry na hřištích Gloria Old
a New course, kupu zábavy a hlavně příjemnou atmosféru naplněnou
rotariánským duchem solidarity a opravdovosti.
Text: MARIE JEHLIČKOVÁ

P

ůvodně očekávaný počet účastníků
150 se vlivem nedávno ohlášené agrese na Ukrajině a dozvuky covidu
snížil na 50, ale o to více jsme si užili soudržnost skupiny. Akce byla pro náš District o to
úspěšnější, že členka Rotary Club Bratislava
International Andrea Szabová se stala vítězkou turnaje /viz foto vítězů/ a náleží jí velký
potlesk. Dalším úspěchem delegace našeho
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Distriktu bylo zvolení předsedající Golfing
Fellowshipu Rotary (GFR) Marie Jehličkové
do Exekutivního výboru Evropského GFR
(EGF). Jejím úkolem bude rozšiřovat počet
aktivních členů EGF z dalších zemí Evropy.
GFR našeho distriktu se tedy aktivně zapojil
do dění a byl velmi vlídně přijat ostatními
členy EGF a všichni se již těšíme na Evropské mistrovství do Říma příští rok, ale

to není všechno: v letošním roce Rotariány
a jejich přátele golfisty i negolfisty z celého
světa čeká ještě Mistrovství světa Rotary
golfu v Maroku, od 29. 10. do 5. 11. 2022
v Marakeši. Po zkušenosti s mistrovstvím
v Turecku tyto akce mohu jen doporučit,
osobně jsme se setkali s marockým hlavním
organizátorem, který trpělivě odsouval plánovanou akci po 3 roky z důvodu covidových
omezujících opatření. Jsem přesvědčená,
že vysoko nasazená laťka v Turecku bude
minimálně dodržena, ale spíše překročena.
Již nyní je nahlášeno 120 účastníků. Více
informací na: http://igfr.ma/.
Všichni Rotary golfisté i jejich přátelé
jsou srdečně zváni. Vše, co je pro to třeba
vykonat, je stát se aktivním členem EGR.
Toto členství umožňuje účast na všech
akcích golfistů po celém světě. K získání
členství stačí zaslat info o svém zájmu na
můj email: mbirdiej@gmail.com a poté
zaplatit vstupní poplatek do EGF ve výši
500 Kč/os., resp. 20 EUR/os.
ROTARY GOOD NEWS 3|2022

z domova
SKI FELLOWSHIP

19.–26. 3. 2022,
SCUOL,
ŠVAJČIARSKO
Je to len pár mesiacov, keď som
písal o neplánovanom prerušení
našich pravidelných stretnutí
pandémiou COVID-19 a vzápätí
píšem o našom ostatnom
stretnutí ovplyvnenom niečím
ešte horším, ešte hroznejším
a ešte nebezpečnejším. Vojnou.
neď v prvých dňoch po napadnutí Ukrajiny Ruskom sme si
vzájomne ujasnili, že stretnutie
z tohto dôvodu odvolať by síce komunikovalo náš postoj, spoluúčasť a solidaritu,
nebolo by však naplnením našich rotariánskych cieľov. Prispieť niečím konkrétnym čo pomôže druhým v núdzi. Zhodli
sme sa, že je dobré a správne pokračovať v našich aktivitách a aj takto prispieť
k zintenzívneniu našej podpory tým, ktorí
ju potrebujú.
Z iniciatívy prezidenta ISFR Europe bola
rozbehnutá osobitná zbierka medzi členmi ISFR a Rotary klubmi organizujúcimi
ostatné ISFR týždne ešte pred samotným
začiatkom stretnutia.
Aktivita ISFR priniesla v prospech
Ukrajiny spolu 34 704 EUR a dve nákladné
autá tovaru.
Osobitne chcem poďakovať a prejaviť
uznanie týmto osobám, Rotary klubom
a spoločnostiam:
Rotary Stiftung Schweiz, Irene Wagner,
zamestnanci PSM Protech, Ges.m.b.H., RC
Salzburg, RC St.Moritz, Gianluigi di Marchi,
Albert Jerabek, Thorwald Prebensen, ISFR
Europe a všetkým účastníkom ISFR týždňa.
Medzi účastníkmi vládla mimoriadna
spolupatričnosť a pocit potreby pomôcť
Ukrajine. Zišlo sa nás 110 zo 16 krajín,
čo je za ešte pretrvávajúcich protipandemických opatrení až neočakávaný počet. Chýbali nám Rotariáni z USA, Kanady
a Austrálie, ktorí sa z objektívnych dôvodov ospravedlnili. Veríme, že postupným
odznením pandémie sa k nám budú opäť
pravidelne pripájať.

H

Mezitím byla zahájena golfová sezóna i v našem Distriktu pořádáním dvou turnajů:
RC Most: Jirka Bureš tradičně zorganizoval příjemný turnaj v Bítozevsi
pro Klokánka a štědří účastníci mezi sebou
vybrali krásných 13 000 Kč. Bravo!
14. 5. byl uspořádán velmi zajímavý
turnaj na hřišti Red Oak u Nitry za
účasti 50 hráčů.
Další turnaj je naplánován na 11. června 2022 v Hukvaldech a to o housle
Leoše Janáčka. Golfová túra o guvernérské
sako bude zakončena slavnostním turnajem na Golf Resort Beroun dne 15. 6. 2022,
včetně gourmet večeře, ochutnávky vín
firmy JelStav (viz https://winejelstav.cz)
a hudebního programu v podání zpěvačky
Barbory Klárové, která se věnuje francouzským šansonům..
Golfisté i jejich hosté se mají na co těšit!
Všem přeji úspěšnou a pohodovou golfovou
sezonu a krásné léto.
ROTARY GOOD NEWS 3|2022

Organizujúci RC Bad Scuol-Tarasp-Vupera pripravil pestrý program. Bol
atraktívny, pestrý a súčasne bral ohľad
na kantonálne vyhlášky o nosení rúšok,
zhromažďovaní sa a pod. Spoznali sme
jedno menej známe lyžiarske stredisko
– Scuol, mimochodom veľkosťou asi ako
Chopok sever a pod vedením lokálnych
rotariánov sme lyžovali tiež v Samnaun
a intenzívnym lyžiarskym dňom prebrázdili jedno z najväčších rakúskych stredísk – Ischgl. Colníci na vrchole medzi
Švajčiarskom a Rakúskom nás veľkoryso
pustili bez kontroly.
Po dvoch rokoch sa opäť uskutočnilo
fyzické stretnutie vedenia ISFR Europe,
on-line sa pripojila z USA Alyson Walter,
prezidentka ISFR International. Alyson
bola zvolená za členku Board of ISFR
Europe a Miloš Kmety následne za člena
Board of Directors of ISFR International.
Po prezentáciách Rotary klubov uchádzajúcich sa o organizáciu našich nasledujúcich stretnutí bolo rozhodnuté, že
ISFR Week 2023 bude v čase od 28.januára do 4. februra 2023 v Roccarasso,
Taliansko, ďalej a bez určenia presného
dátumu v roku 2024 vo Verbier, Švajčiarsko, v roku 2025 v Kitzbuhel, Rakúsko
a v roku 2026 v Pamporovo, Bulharsko.
Na záver prebehli voľby jednotlivých
funkcionárov, kde bol Miloš Kmety zvolený za prezidenta ISFR Europe na ďalšie
dva roky.

MILOŠ KMENTY
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zo sveta

CHICAGO

Výsledky
Legislatívneho
snemu Rotary
International
2022
Ako je to obvyklé, po troch rokoch
sa znova uskutočnil Legislatívny
snem Rotary International (Council
on Legislation, ďalej aj „COL“).
Konal sa v dňoch 10.-14. apríla 2022.
Text: JÚLIUS TOMKA

V

zhľadom na stále pretrvávajúce účinky pandémie COVID-19 sa legislatívny snem konal prvýkrát hybridnou
formou, t. j. časť delegátov sa rokovania
snemu zúčastnila osobne v Chicagu a časť
bola prítomná virtuálne, prostredníctvom
internetu a elektronických prostriedkov.
Podľa oficiálnych dokumentov boli na COL
prihlásení delegáti z 523 Rotary dištriktov,
jeden dištrikt nemal byť na COL zastúpený. Oficiálna správa o konaní COL hovorí,
že približne 60 % delegátov sa na rokovaní zúčastnilo osobne a zvyšok cez Zoom.
V skutočnosti najvyšší počet hlasov odovzdaných za niektorý z návrhov bol 493,
najnižší počet odovzdaných hlasov bol 459.
(Hlasovací systém umožňoval aj nehlasovať,
t. j. zdržať sa hlasovania.)
Na rokovanie COL 2022 bolo predložených
spolu 94 legislatívnych návrhov. Tri z nich
boli schválené už v priebehu decembra 2021,
kedy sa konalo elektronické hlasovanie o 39
návrhoch, vybraných ústredím Rotary International. Na ich schválenie bol potrebný
súhlas najmenej 419 hlasujúcich delegátov.
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Ostatné návrhy z tohto výberu, ktoré nedosiahli uvedený počet súhlasov, boli zahrnuté
do rokovacieho programu samotného COL.
Pred začiatkom COL navrhovatelia stiahli
z rokovania 6 legislatívnych návrhov a počas rokovania ďalších 7 návrhov. Výsledkom
rokovania bolo schválených 26 legislatívnych návrhov (okrem tých troch z decembra 2021), 51 návrhov bolo neschválených
a jeden návrh bol odložený na neurčito.
Pred samotným hlasovaním o predložených legislatívnych návrhoch – počas úvodného plenárneho rokovania – si delegáti
vypočuli pomerne podrobnú správu o činnosti Výboru pre strategické plánovanie RI
a prezentáciu finančného výhľadu Rotary
International na najbližších 5 rokov. Jedna
i druhá informácia bola dôležitá pre rokovanie v nasledujúcich dňoch, pretože mnohé
z predložených legislatívnych návrhov sa
týkali práve strategického plánu ďalšieho
rozvoja našej organizácie.
Azda najväčšiu diskusiu vyvolal návrh
predložený Radou riaditeľov RI na zvýšenie členských poplatkov na ďalšie tri roky.

Výšku členských poplatkov stanovuje odsek
18.030.1. Stanov Rotary International. Rada
riaditeľov RI navrhla, aby členský poplatok,
ktorý bol na COL 2019 stanovený na rok
2022–23 vo výške 35,50 USD na polrok, bol
zvýšený na rok 2023–24 na 37,50 USD, na
rok 2024–25 na 39,25 USD a na rok 2025–26
na 41,00 USD na člena a polrok. Po živej
diskusii bol tento návrh schválený väčšinou
285 hlasov „za“ a 205 hlasov „proti“. K téme
členských poplatkov bolo predložených ďalších 5 legislatívnych návrhov, z ktorých bol
jeden stiahnutý a ďalšie 4 neboli schválené.
Dva legislatívne návrhy sa týkali časopisu
Rotary: jeden navrhoval, aby členovia dostávali iba elektronický výtlačok a tlačený len
ak o to požiadajú, a druhý navrhoval dobrovoľné predplatné časopisu. Oba návrhy
boli zamietnuté väčšinou hlasov.
Dlhšie sa diskutovalo aj o pilotnom projekte zmeny vnútornej organizačnej štruktúry a riadenia Rotary. Rada riaditeľov RI
predložila návrh na zmenu Stanov Rotary
International (Bylaws of Rotary International), ktorý ju splnomocnil na realizáciu piROTARY GOOD NEWS 3|2022

lotného projektu v rámci RIBI (t. j. Rotary na
Britských ostrovoch a v Írsku), Austrálii, na
Novom Zélande a Tichomorských ostrovoch.
Pilotný projekt má zahŕňať okolo 6000 Rotary klubov a má trvať 6 rokov, po ktorých má
byť vyhodnotený a má sa rozhodnúť o miere
aplikácie získaných poznatkov v rámci celej
organizácie RI. Napriek protichodnej diskusii sa napokon návrh schválil pomerom
hlasov 324 „za“ a 150 „proti“.
Spomedzi legislatívnych návrhov, ktoré boli na
COL schválené a ktoré sa týkajú života klubov,
možno spomenúť napríklad tieto:
– Zrušilo sa ustanovenie Základnej listiny
Rotary klubu (Standard Rotary Club Constitution), podľa ktorého člen klubu doteraz
musel mať pracovisko alebo bydlisko v mieste pôsobnosti klubu.
– Ustanovenia Stanov Rotary International
sa doplnia o zásadu, že aktívny člen môže
navrhnúť nového člena ktorémukoľvek klubu, ako aj to, že členom satelitného klubu
môže byť aj člen ktoréhokoľvek iného než
sponzorského klubu.
ROTARY GOOD NEWS 3|2022

– Pokiaľ ide o Rotaract, Stanovy RI boli doplnené o ustanovenie, že členovia Rotaractu by
mali byť členmi výborov RI. Naopak, neboli
schválené viaceré návrhy týkajúce sa vekového limitu členov Rotaractu, ani návrhy na
súčasnú úpravu ich členských príspevkov.
Všetky výsledky rokovania COL zapracuje
Rotary International do príslušných legisla
tívnych noriem, ktoré bude publikovať na
svojej internetovej stránke. Tie, ktoré sa týkajú Základnej listiny Rotary klubu a Vzorových stanov Rotary klubu, my následne
zapracujeme do českého a slovenského

prekladu týchto dokumentov, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke dištriktu.
Osobitným momentom počas COL bolo,
keď na začiatku tretieho dňa rokovania prezident Rotary International Shekhar Mehta
pozdravil delegáta ukrajinského dištriktu
Hennadiia Kroichyka, ktorý napriek prebiehajúcej vojne na Ukrajine prišiel osobne
z Ľvova do Chicaga, aby reprezentoval svoj
dištrikt na tomto podujatí. Priateľa Kroichyka pozdravili prítomní delegáti potleskom
postojačky, čím mu vyjadrili uznanie za to,
že preukázal statočnosť a zodpovedný vzťah
k záležitostiam Rotary.

Meno

Krajina

Dištrikt

Tim Moore

Austrália

9820

Joske Bootsma

Nizozemsko

1600

Manuel U. Along

Filipíny

3870

Peter M. Rodriguez

Filipíny

3860

Quanchai Laohaviraphab

Thajsko

3330

Hennadii Kroichyk

Ukrajina

2232

César Mosquera Maguiña

Venezuela

4380
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ZVÝŠME
NÁŠ
VPLYV
NA OTÁZKY ODPOVEDÁ
TUSU TUSUBIRA

Akčný plán nás vyzýva, aby sme zvýšili svoj
vplyv. Ako by sme mali uvažovať v tomto kontexte?
TUSU: Využijem analógiu: keď máme školopovinné deti,
určite nás poteší ich dobrá známka alebo výsledok testu –
úspech dosiahnutý v danom momente. Ale ako rodičia si
uvedomujeme, že treba myslieť aj na dlhodobé ciele. Akí
ľudia z našich detí vyrastú? Akým prínosom budú pre svet,
keď tu my už nebudeme?
Reálny vplyv je to, čo rezonuje ešte dlho po ukončení projektu. Samotný dopad je udržateľný ešte dlho po zavŕšení
našej angažovanosti.
Táto definícia vplyvu si vyžaduje, aby sme o službe pre
mýšľali iným spôsobom. To, čo vytvára udržateľnosť, nie sú
dary, ktoré komunitám venujeme. Ide o to, či projekt komunitám umožní prevziať vlastníctvo a svojpomocne riadiť
transformáciu, už bez našej účasti. Dobrý projekt je katalyzátorom udržateľnej zmeny.

Prečo je dôležité vyhodnocovať náš vplyv?
TUSU: Potrebujeme vedieť vyhodnocovať čo máme začať
robiť, v čom musíme pokračovať a s čím by sme mali
prestať. Pre budúcnosť našej organizácie je to nevyhnutné.
Významné financujúce entity požadujú vyhodnotenie vplyvu
ich podpory. Mladí ľudia – budúcnosť Rotary – vyrastali
s požiadavkou, aby sa inštitúcie a organizácie správali
zodpovednejšie a transparentnejšie.
Aké zmeny už v Rotary evidujete?
TUSU: Som rád, že Rotary zavádza konzistentné spôsoby
hodnotenia a merania výsledkov. Týmto spôsobom budeme
všetci na rovnakej vlnovej dĺžke už pri samotnom plánovaní
projektov a identifikácii ich dopadu.
Vidím tiež väčšiu odvahu riskovať. Menej obmedzujúce
financovanie podporí ochotu znášať rozumnú mieru rizika
a povzbudí ľudí k tomu, aby sa z nezdarov poučili, nie sa ich
obávali.
Klubom sa odporúča, aby sa zamerali skôr na niekoľko
kľúčových oblastí, než sa venovali príliš veľa projektom. Namiesto toho, aby si kluby spočiatku kládli otázku „čoho je
nedostatok?“, mali by sa skôr odpichnúť od silných stránok
danej komunity a hľadať, čo ja nazývam „tlakové body“ –
oblasti, kde cielená, sústredená práca môže uviesť do pohybu kaskádu zmien.
Mám veľkú radosť z iniciatívy Programs of Scale. Projekty
spadajúce do tejto iniciatívy sú založené na dlhšom časovom
horizonte, ktorý je potrebný na dosiahnutie udržateľného
efektu. Najdôležitejšie na tejto iniciatíve je, že motivuje
kluby k spolupráci a vyzdvihuje ich vzájomné spájanie síl.
Keď chceme zabezpečiť čistú vodu, prečo má 50 klubov robiť
50 rôznych projektov? Spojili sme sa v boji proti detskej obrne. Spojme sa teda aj pri riešení ďalších výziev, ktorým čelí
náš svet.
Čo vám dodáva optimizmus?

KTO JE FRANCIS „TUSU“ TUSUBIRA
Tusubira je zakladajúci spoločník konzultačnej
firmy v oblasti IT a komunikačných technológií. Je
členom Rotary klubu Kampala-sever v Ugande. Bol
členom Výboru pre strategické plánovanie Rotary
v čase, keď vznikal náš Akčný plán. Pôsobí tiež ako
člen Kádra technických poradcov Nadácie Rotary.

TUSU: Naša práca na odstraňovaní detskej obrny je dôkazom
toho, že sme organizácia schopná dosiahnuť jedinečný
a trvalý vplyv. Som nadšený z nastupujúcej generácie
rotariánov a a členov Rotaract klubov, ktorí prinášajú silný
záväzok k udržateľnosti. My to dokážeme. Okrem toho moje
meno, Tusubira, doslova znamená „Dúfame“!

Užitočné informácie
pre váš klub
rotary.org/actionplan

„Dobrý projekt
je katalyzátorom
urdžateľnej
zmeny“

z domova

ROTARY DRAGON BOAT
CHARITY CHALLENGE 2022

Už podvanácté
na Vltavě v centru Prahy
Rotary klub Prague International uspořádal v sobotu 14. května již 12. ročník
charitativního závodu dračích lodí Rotary Dragon Boat Charity Challenge. Tento
závod se mohl uskutečnit díky tradiční spolupráci a podpoře České asociace
dračích lodí a byl začleněn do 25. ročníku Pražského festivalu dračích lodí.
Text: JOSEF SIMPARTL

V

zdálenost 200 metrů je někdy krátká
a někdy se může zdát až moc dlouhá.
Záleží, jestli člověk jede autem, jde
či běží nebo například pádluje. A přesně
tuto vzdálenost se rozhodly posádky pokořit usilovným pádlováním v lodi, která
váží až 2 tuny. Nezáleželo ani tak na síle
pádlování jako na synchronizaci pohybu
16 pádel, která v pravidelném rytmu do Vltavy zanořovalo 19 firemních posádek. Přesně
tolik se jich sešlo v sobotu 14. května v areálu Klubu vodních sportů v Praze-Podolí,
aby společně strávily krásnou a slunečnou
sobotu, ale hlavně aby svojí účastí a díky
charitativnímu daru pomohly dobré věci.
Díky spolupráci s nadací Múzy dětem
jsme navíc mohli přivítat děti z několika
dětských domovů z celého Česka, které čekal pestrý zábavný program a které navíc
vytvořily 6 posádek a utkaly se v samostatném závodě.
Každou posádku čekaly dvě rozplavby,
jejichž časy určily pořadí pro účast ve finále.
Každá plavba nabídla nejen pádlujícím, ale
i hojnému zástupu diváků na břehu řeky
pořádnou dávku napětí a adrenalinu. Ve
velkém finále se utkalo šest nejrychlejších
30

posádek, které nechaly na Vltavě poslední
zbytky sil. A výsledek? Stejně jako v převážné většině předcházejících ročníků zvítězila
posádka Rotary klubu Praha Staré Město,
a to v čase 01:05.840. V těsném závěsu se na
stupně vítězů probojovali jejich tradiční vyzyvatelé – posádky Goldfingers (01:06.050)
a Ecolab (01:06.270).
Počasí nám bylo přátelsky nakloněné,
slunce svítilo, stánky s občerstvením byly
v obležení vyčerpaných závodníků, tradiční
charitativní tombola čelila zájmu soutěživých účastníků a moderátor zkušeně řídil
průběh celého soutěžního klání. Soudě
podle získané zpětné vazby si účastníci
celý závod, program a atmosféru u Vltavy
užili. Ale to hlavní se opět podařilo – podpořit dobrou věc a pomoci těm, kteří zvlášť
v dnešní době pomoc potřebují.

Nejméně 360 000 Kč je částka, která
bude rozdělena mezi nadace Apla,
Múzy dětem, Centrum Bazalka, Život 90,
Sananim a Naše dítě.
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Více fotografií z akcí najdete
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

Zlato pro Česko
přinesla Klára
Gibišová
Poslání podle hesel „Služba nad vlastní
zájmy“ (Service above self) a „Nejvíce
získává ten, kdo slouží nejlépe“ je jedním
ze základních cílů Rotary. Tyto myšlenky
šířil Stanislav Novák, jakožto dlouholetý
člen RC Hradec Králové a především
zakladatel Nadačního fondu pro nadané
studenty, svým celoživotním dílem
a činností vždy naplno.
iž v době výkonu rotariánské funkce
guvernéra distriktu 2240 po absolvování mnoha schůzek s mladými studenty
z celého světa, kteří byli na výměnném pobytu v České republice a na Slovensku
v klubech, vznikla u Stanislava myšlenka
na založení Nadace na podporu nadaných
studentů v rámci distriktu a vložil do ní
také počáteční vklad ve výši 1 000 000 Kč
z vlastních prostředků. Náš drahý přítel
a zakladatel fondu nás v roce 2016 bohužel
navždy opustil, jeho odkaz v Nadačním
fondu však rozvíjíme naplno dál tak, abychom dali šanci rozvoje talentu výjimečně
nadaných dětí. Jedním z výjimečně nadaných dětí, které podpořilo vedení NF před
cca deseti lety, byla podpora mladého studenta Matyáše Nováka, jakožto mladého
a výjimečně nadaného klavíristy, který je
dnes celosvětově uznávanou hvězdou a ve
spolupráci s hrabětem Františkem Kinským a PETROF Art Family se účastní významných kulturních akcí. Z dalších zajímavých projektů, podpořených Nadačním
fondem, byly např. vznik Učebnice matematiky pro středoškolské studenty, která
byla vydána v roce 2013, podpora mimoškolních aktivit žáků na soutěžích realizace vlastní Formule 1, projekty ve vztahu ke
studentské činnosti a aktivitám Gymnázií
v Hradci Králové a okolí (Gymnázium

J
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ZVOLEN

Pomoc
pre autistov
Aukcia umeleckých diel, ktorú
poriada Galéria na Tehelnej a Rotary
klub Zvolen, sa elektronickou formou
konala aj tento rok. Predajom diel
sme získali sumu 1 200 EUR a túto
sme venovali občianskemu združeniu
VIA ABA, o. z.
„Jako malému klukovi se mi
dostalo podpory od Nadačního
fondu pana MUDr. Stanislava
Nováka. Finanční prostředky
použili moji rodiče na zaplacení
zahraničních klavírních kurzů.
Rodiny, které se snaží podporovat
talent svých dětí, dobře vědí, kolik
času, energie a peněz taková
podpora vyžaduje. Darované
prostředky jsou pro rozvoj talentu
vždy velkou pomocí a věřím, že
i dobrou investicí, která se vrátí
nejen podporovateli, ale i celé
společnosti.“

J. K. Tyla, Gymnázium Boženy Němcové,
První soukromé jazykové gymnázium atd.).
Vybraní studenti se také mj. účastnili mezinárodních konferencí a vyhráli spoustu
významných mezinárodních ocenění.
Na Stanislavovu památku jsme na podzim 2021 připravili vzpomínkovou knihu,
která byla uvedena mezi veřejnost po našem charitativním koncertu v září 2021
v Katedrále svatého Ducha v Hradci Králové
a která je tak věčným odkazem na našeho
drahého rotariánského přítele a kamaráda.
ROTARY GOOD NEWS 3|2022

Za uplynulých 10 let činnosti Nadačního
fondu byl tak Matyáš Novák jediným větším objevem své doby. Zvítězil v řadě národních a mezinárodních soutěží, patří
díky mimořádnému harmonickému cítění,
širokému repertoáru a vynikající úhozové
technice k nejperspektivnějším pianistům
své generace. Je také vítězem mnoha klavírních soutěží v České republice, Španělsku, Slovinsku, Rakousku, Německu, Polsku a USA a hrdým členem PETROF Art
Family. Každoročně odehraje několik desítek sólových recitálů nejen v ČR, ale i v zahraničí. Jako sólista a komorní hráč se
představil v Německu, Rakousku, Polsku,
Lucembursku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Španělsku, Itálii, Norsku, Thajsku
a USA. V letech 2015 a 2016 absolvoval 2 velmi úspěšná koncertní turné po Číně.
V 19 letech již vystupoval ve slavné Carnegie Hall v New Yorku. Je všestranným
umělcem, vyhledávaným komorním hráčem a korepetitorem, velkým znalcem
a milovníkem železniční dopravy i členem
Českého svazu chovatelů. Od ledna 2019
Matyáše Nováka exkluzivně zastupuje
agentura KINSKÝ Art Media, jejímž jednatelem je František Kinský.

Text: ROMAN KAREL ŠIMEK

ymbolický šek od nás prevzali
zakladateľky združenia Mgr.
Zuzana Moštenová a Lucia Lazárová,
ktoré sme pozvali na naše klubové
stretnutie. Ich rozprávanie nám priblížilo život rodičov detí s autizmom
a tiež zlomok problémov, ktoré táto
vývojová porucha prináša do rodín
autistov, ich každodenný život, výchovu aj vzdelávanie. Pri hľadaní
možností, ako zdraví ľudia môžu pochopiť tento ich svet, sa rozhodli pre
projekt „Neviditeľní“, ktorého výsledkom sú krátke dokumentárne filmy
o konkrétnych rodinách detí s autizmom. Tie budú slúžiť ako osvetová
kampaň pre širšiu laickú a odbornú
verejnosť. Pri príležitosti Svetového
dňa povedomia o autizme (2.4.) sme
od OZ VIA ABA dostali pozvánku na
podujatie, ktoré organizujú v našom
meste. Rotary pomáha a spolupráca
s VIA ABA, o. z. bude pokračovať aj
v budúcnosti.

S

Text: NATAŠA BEŇUŠKOVÁ

1 200 EUR

Suma venovaná občianskemu združeniu
VIA ABA o.z.
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TŘEBÍČ

Auto pro Míšu
Michalovi je 39 let. S rodiči a dvěma
sourozenci vyrůstal v Hrotovicích u Třebíče,
kde se mu v 6 letech stal úraz – popálení
elektrickým proudem.
ichal přišel o pravou ruku a o všechny
prsty na pravé noze, má také zkrácené šlachy na levé ruce a na levé noze
zkrácené šlachy prstů. Po roce hospitalizace v Brně následovaly další operace, plastiky. Ale nevzdal to. I přes těžké postižení
vystudoval obchodní školu v Brně. Dnes
provozuje spolek pro handicapované Míša
& Míša. Má obrovský tvůrčí talent. Vytváří
keramické lampičky, maluje obrazy. Michal
už osm let bydlí v Třebíči. Vloni si udělal
řidičský průkaz, ale finanční prostředky mu
nestačily na pořízení automobilu, který potřebuje k tomu, aby se i přes svůj hendikep
mohl starat o chod spolku, pro který potřebuje dopravovat výrobky na trhy, převážet
hlínu a keramiku atd. V obchůdku na třebíčském náměstí prodávají keramiku, kterou sami vyrábí, a Michalovy obrazy. Doplňkovým prodejem je obnošené oblečení,
které darují občané. Z vydělaných peněz
platí nájem, část mezd, sociální, zdravotní
pojištění, materiál na výrobu keramiky.
Předsedkyně spolku Míša & Míša, Hana
Nejedlá, říká: „Michal i přes velký handicap
je moc šikovný. Náš spolek pořádá různé
akce. Během roku jezdíme na trhy, jarmarky,
auto je pro nás naprostou nezbytností.“
Náš klub spolek MÍŠA & MÍŠA dlouhodobě podporuje. Zrealizovali jsme již několik projektů na jejich podporu, pro loňský
a letošní rok jsme měli připravený projekt
„Auto pro Míšu“. Koronavirová krize bohužel velmi nepříznivě ovlivnila provoz
spolku a náš klub část připravených finančních prostředků věnoval spolku na úhradu
nutných nákladů – nájemné, zálohy na
energie, mzdy, odvody atd.
Významnou část prostředků na projekty
našeho klubu získáváme na tradičních
předvánočních koncertech spojených
s dobročinnou dražbou děl regionálních
umělců. Vzhledem k tomu, že kvůli koronavirové pandemii jsme nemohli v uplynulých dvou letech tuto akci pořádat, rozhodli

M
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jsme se v letošním roce pro netradiční řešení. Prostřednictvím internetové platformy Znesnáze21 jsme ve prospěch spolku
MÍŠA & MÍŠA zorganizovali veřejnou
sbírku. Z distriktního grantu, daru partnerského německého Rotary klubu Rothenburg ob der Tauber a našich vlastních prostředků se nám podařilo shromáždit
celkem 120 tis. Kč, které jsme použili k motivaci ostatních dárců tak, že jsme jejich
příspěvky násobili tzv. zlatým řezem, což
fungovalo tak, že když dárce poslal např.
100 Kč, navýšili jsme tento dar o 61,80 Kč.
Tímto způsobem se včetně našich vložených prostředků podařilo ve sbírce vybrat
od 232 dárců celkem 384 512 Kč. Po odečtení

provozních nákladů platformy Znesnáze21
jsme tedy měli k dispozici 369 227 Kč, a za
tuto částku jsme již auto pro Míšu mohli
pořídit.
Osobní automobil s možností upraveného řízení Michalovi při provozování
spolku Míša & Míša výrazně ulehčí. Přejeme mnoho šťastných kilometrů!

Text: JAROMÍR BARÁK

369 227 Kč

Částka, kterou jsme nashromáždili z našich
prostředků a sbírkou na nákup vozu pro Míšu.
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Karlovy Vary
získaly novou sochu
Dne 7. května 2022 vyvrcholilo šestileté úsilí
karlovarského Rotary klubu – při příležitosti
zahájení lázeňské sezony odhalili rotariáni
na Divadelním náměstí v Karlových Varech
Jezdeckou sochu Karla IV.
Karlových Varech existovaly tři sochy
zakladatele města a světoznámých
lázní Karla IV. Každá pocházela z jiného
století a žádná nebyla svým ztvárněním
a umístěním dostatečně důstojná. Proto se
v hlavě rotariána Ivana Thýna narodila myšlenka odhalit novou sochu Karla IV., která
by svým pojetím a umístěním v centru města odpovídala významu tohoto panovníka.
V roce 2016 byla ve spolupráci s Galerií
umění Karlovy Vary vyhlášena soutěž na výtvarný návrh, odborná porota posoudila
13 návrhů a jednomyslně rozhodla o vítězi
– profesoru Michalu Gabrielovi – který navrhl sochu jezdeckou. V prosinci 2019 byl veřejnosti představen model sochy a zároveň
došlo k podpisu „Memoranda na podporu
vzniku nové sochy Karla IV. v Karlových Varech“, které bylo uzavřeno mezi městem,
Karlovarským krajem, RC Karlovy Vary a autorem díla, kde smluvní strany deklarovaly
svoji vůli k realizaci díla. V březnu 2020 byl
v Galerii umění uspořádán tzv. „Karlovarský
salon“, kde byla představena díla významných karlovarských umělců, kteří následně
všech 34 děl darovali klubu na podporu realizace jezdecké sochy. Záměrem klubu byla

V
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snaha zapojit do realizace také širokou veřejnost. Proto byla v prosinci 2019 vyhlášená
veřejná sbírka a založen transparentní účet.
Začátkem dubna 2022 se na podporu realizace uskutečnil v Grandhotelu Pupp „ples pro
sochu“. Na plese proběhla také aukce části
darovaných děl z Karlovarského salonu 2020.
Výnos z této akce byl téměř 2 miliony korun.
Jezdecká socha Karla IV. byla oficiálně
představena 7. května 2022. Socha bude pro
členy Rotary klubů a dárců slavnostně odhalena v rámci oslav 30letého výročí znovuzaložení klubu dne 24. 9. 2022, kdy se na soše
objeví tabulky se jmény významných dárců.
S výškou téměř šesti metrů se socha stala
dominantou Divadelního náměstí v Karlových Varech a zapadne do kompozice Divadelního korza, ve které se v blízké budoucnosti Divadelní náměstí promění. Výroba
unikátní „Sochy pro třetí tisíciletí“ vznikala
v dílnách trutnovské firmy Kasper Kovo.
Na tomto místě je třeba poděkovat všem
dárcům, kteří přispěli podle svých možností
na transparentní účet Sbírky. Kromě toho je
třeba poděkovat také všem, kteří svůj um,
úsilí a píli věnovali realizaci tohoto projektu.
Realizací Jezdecké sochy Karla IV. umístěné na Divadelním náměstí se karlovarští
rotariáni nesmazatelně zapsali do historie
města a navěky změnili jeho tvář.
Text: JIŘÍ PROKOP,
foto: IVAN TÝN

PÍSEK

Poděkovali jsme
ginkgem
V pondělí 25. dubna zasadili členové
RC Písek v areálu písecké nemocnice
vzpomínkový strom ginkgo biloba.
otariání tímto vyjádřili své poděkování všem lékařkám, lékařům, zdravotním sestrám a ostatnímu zdravotnickému personálu za
jejich velkou a neúnavnou péči o pacienty v době covidu.
Myšlenka této formy poděkování
vznikla už po první vlně covidu.
Vzhledem k tomu, že podle odborníků má být strom – aby správně zakořenil – zasazen do konce dubna, nebylo možné dokončit mosaznou
pamětní tabulku, která bude proto
na strom slavnostně připevněna
o něco později.

R

Text: MIROSLAVA ŽIŽKOVÁ
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zprávy

Tomáš Lang – priateľ,
zakladajúci člen
RC Nové Zámky,
guvernér dištriktu
2011/12 slávi 80!
Rotarián,
vysokoškolský
pedagóg, spisovateľ,
mimoriadne aktívny
človek tak v rodine,
ako i vo svojom okolí,
človek, ktorý nielen
svojimi myšlienkami
a prednesom, ale
i konkrétnymi činmi
prispel a prispieva
k rozvoju spoločnosti,
dištriktu a RC Nové
Zámky, doc. Ing.
Tomáš LANG, PhD.
sa v týchto dňoch
dožíva krásneho
životného jubilea
80 rokov.
Všetko najlepšie,
veľa zdravia, šťastia,
elánu a úspechov,
Tomáš!

RC NOVÉ ZÁMKY
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Putování krajem vína a překrásné přírody
Ve dnech 13.–15. května 2022 se uskutečnil
již XVII. ročník společensko-sportovní
poznávací akce „Na bicyklu či pěšky kolem
LVA“, která proběhla v lokacích LednickoValtického areálu a Modrých hor.
e skvělé náladě přispělo i vynikající
letní počasí, které dokreslilo příjemné
prostředí. Páteční putování zavedlo účastníky do Lednice a na zpáteční cestě se účastníci seznámili s vynikajícími výsledky vinařs ké h o š l e c h t ě n í a o c h u t n a l i v í n o
v „ENOTHECA – Vinselekt Michlovský“. Sobotní putování po Modrých horách bylo spojeno se zastávkou u Dubu Karla IV., který
společně vysadili účastníci setkání v 2016
v den 700. výročí narození tohoto významného panovníka. Cílem sobotního putování

K

byla malebná vinařská obec Vrbice se 7 patry
vinných sklepů vytesaných kopce „Stráž“.
Letošního putování se zúčastnili zástupci RC
Poprad, RC Třebíč, RC Karlovy Vary, RC Cheb
a pořádajícího RC Valtice – Břeclav. Víkendové setkání bylo nejen sportovní a společenské, ale současně přítomní účastníci přispěli částkou 12 600 Kč na podporu projektu
„Rekonstrukce a modernizace Domova Narnie Morkůvky“, který zřizuje Diakonie ČCE
– středisko Betlém (www.betlem.org).
Text: JAROSLAV BENDA

12 600 Kč

Příspěvek účastníků ve prospěch rekonstrukce
a modernizace Domova Narnie Morkůvky.
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Oslava přijetí
Rotaract klubu Zlín
do rodiny Rotary
International
Oslavný charter proběhl v pátek
20. května ku příležitosti zahájení
Distriktní konference 2240 ve Zlíně
po více než dvou letech od jeho
oficiálního založení. Doba covidová
nám totiž neumožnila tuto slavnostní
příležitost zorganizovat dříve.

K L ATOV Y

Klatovský Rotary klub podpořil
děti v azylovém domě
Rotary klub Klatovy se pro rok 2022 rozhodl
finančně podpořit Oblastní charitu Klatovy,
jmenovitě jeden z jejich objektů, a to dům
„Dotek“. K rozhodnutí orientovat finanční
příspěvek právě tomuto domu přivedla
klatovské rotariány návštěva u ředitelky
Mgr. Lucie Švehlové.
ři této krátké návštěvě se dozvěděli
o smyslu a poslání domu Dotek
a rozhodnutí bylo pak rychlé. Jde zde totiž
o pozoruhodnou úvahu: v Klatovech máme
Dům dětí s mnoha velmi kvalitními kroužky, od výtvarných disciplín po pohybové
a kulturní zájmy, to vše ovšem za slušný
peníz. A na to děti z azylového domu pro
matky s dětmi jaksi nemají. A to byl důvod
k návštěvě samotného domu Dotek, kde
právě tyto děti, spolu s dalšími dětmi ze
sociálně slabších rodin, mohou zkoušet
třeba právě své výtvarné vlohy, nebo se třeba učit šít, či podle starých receptů vařit.
A právě vaření v sobě slučuje další pozitivní prvek: babičky z blízkého domu pro seniory se rády o své kuchařské zkušenosti
s dětmi podělí a to je vlastně oboustranně
výhodné. V současné době navíc nabízí
dům Dotek možnosti i pro děti uprchlíků
z Ukrajiny a dokonce i pro dospělé ukrajin-

P
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ské maminky nabízí možnost výuky češtiny. K další návštěvě domu jsme pozvali
naše přátele z partnerského Rotary klubu
Cham. Přijeli manželé Lutz a Christl Hastreitrovi a s nimi Alex Hausladen. Navštívili spolu s klatovskými rotariány dr. Frant i š ke m M u s i l e m , j e h o m a n ž e l ko u
a prezidentem RC Klatovy Ing. Vladimírem
Růžičkou nejen dům Dotek, ale i dům pro
seniory. A to podstatné nakonec: bavorský
klub přispěl částkou 500 eur, klatovský pak
přidal 28 000 Kč. A pro další rok uvažuje
Rotary klub Klatovy pokračovat v podpoře
domu Dotek dokonce i s možností využít
grantu z československého ústředí Rotary.
Pro rok 2022 byla celá částka, určená pro
granty podporující projekty českých a slovenských klubů, použita jako pomoc pro
Ukrajinu.

o zahájení večera guvernérem
distriktu Jaroslavem Šuranským a milými slovy prezidenta RC
Zlín Vladimíra Poláška přišlo na řadu
představení klubu, jeho členů, příběhu jeho založení a ukázka některých
z již zorganizovaných aktivit. A co by
to bylo za rotarakťáckou akci bez zorganizování projektu, který může někomu pomoci. Ve finále večera proto
proběhla aukce obrazů, které namalovaly zdravotně znevýhodněné děti
z rodin, se kterými spolupracuje EDUCO Zlín – středisko rané péče. Veškerá vybraná finanční částka, která činí
18 500 Kč, bude darována právě této
organizaci. Děkujeme všem, kteří se
do aukce zapojili, a gratulujeme novým majitelům obrazů. Celý večer
hudebně doprovázel slabozraký klavírista Petr Bazala z organizace SONS,
který celou atmosféru krásně doplnil.

Text: VLADIMÍR RŮŽIČKA

Text: KAROLÍNA NOVÁKOVÁ

28 000 Kč

Příspěvek klatovského klubu domu Dotek
a domu pro seniory.

P

18 500 Kč

Výtěžek dražby poputuje středisku rané
péče Educo Zlín.
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GLOSSARY

Dear Rotarian
colleagues,

ZLÍN

Rotary is Colorful
This year’s District conference which, after a two-year pause, was held
live again, has reviewed the past Rotarian year. However, the delegates
were more eager to learn about themes related to the future development
of especially club activities.
f all events of the past period,
Governor Jaroslav Šuranský
highlighted the Rotary Multizone Institute realized in Prague last fall, and a huge wave of Rotarian
assistance to Ukraine in response to the
Russian attack of the country. During the
conference, several Rotarians got rewards
for their Rotarian activities. The highest
PHF distinction with two rubies went to

O
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Juraj Píša of RC Praha Old Town, and the
other distinction, the Cliff Dochterman
Award, went to Robert Bečica of RC Košice
Classic. The RI President representative
this year was Herbert Ederer from Austria.

Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

what motivates us, Rotarians, to provide altruistic help? It is a good feeling,
pleasure from help, to be useful, happiness of others, desire to help others, or
just altruistic help. We are truly a community of people who believe that everything starts with the will to help
others. The Rotary philosophy is permeated by altruism, by positions and
activities to the benefit of others. The
synonyms of altruistic, that is also Rotarian, behavior are charity, unselfishness, and selflessness. Those are the
qualities of genuine personalities. Let’s prove them.
It is up to every one of us what environment we will create, what relations
we will build, and what values we will
share in Rotary and in our neighborhood. It is up to every one of us how we
have been living and how we will live.
I ask myself the question why mistrust
has lately been prevailing in our leisure
corporation. Mr. Baťa was neither
a dreamer nor an utopian, but he knew
well that the recovery of society and associations is a long—term venture, and
that much effort is needed for us to
change for the better. He would often
say that people would forget what you
had told them, what you had done for
them, but they would never forget how
they had felt beside you.
In the close of this Rotarian year, let
me thank all district officers, assistants
to the District governor, committee
members, but first of all you, esteemed
and dear members of Rotary and Rotaract clubs for your dedication and your
firm will to do good.
JAROSLAV ŠURANSKÝ
District Governor 2020/2021
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The ICC
Germany
Session amid
the Pilsen
Liberation
Celebrations
This year’s ICC Germany–Slovakia–
Czech Republic meeting, attended by
some 20 participants, was held in
Pilsen from 6th to 8th May 2022.
he program included the introduction
of important projects supported by
ICC for several years - "Revolution Train", an
anti-drugs train which has the ambition to
warn and educate young people on the
issue of drugs use. The RC Karlovy Vary has
introduced its project of the Charles IV
mounted statue. In preparation is a RYLA

T

project on Czech-German relations. German clubs also work to maintain and develop cooperation with Czech and Slovak
clubs on helping Ukraine. This year a special honor was paid to longtime chairman
of the German section Frits Zeeuw, PDG.
For his merit for the ICC, Frits was awarded
the Franz Kafka medal, and he has become
an ICC honorary member. A new chair of
the German section has become Wilhelm
Dietl, PDG. The next meeting is planned for
November 2022 in Cham.

Text: KAROLÍNA NOVÁKOVÁ

Text: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ

The festive charter was held on Friday,
20 May 2022, to mark the opening of the
District 2240 conference in Zlín.
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Kateryna is a member of the
local Bilyky municipal council,
member of the non-government
organization „Ukrainian
Business Women in the Poltava
Region “, Rotarian at the NGO
„RC Kobeliaky“.

whom EDUCO Zlín – the center of early care
– cooperates. All collected finances, totaling
18.500 CZK, will be donated to this organization with which RC and RAC Zlín have
established a long-term cooperation. We
thank all of those who have participated in
the auction. It is an honor for me to have
friends from the Rotaract Club Zlín as well
as the partner Rotary Club Zlín.

The Festive Charter

ollowing the opening of the event by
District governor Jaroslav Šuranský
and a friendly speech by RC Zlín President
Vladimír Polášek, we enjoyed the presentation of the club. We were honored to receive
a bell as a symbolic gift from the partner RC
Zlín for which we would like to express our
thanks. The highlight of the evening was
the closing auction of three pictures painted
by disabled children from families with

Kateryna Skrylnyk

er husband Vladislav has recently graduated from the second
university, and in December 2021
Kateryna graduated from the Yuri
Kondratyuk Polytechnic National
University Poltava. This couple is an
example for their children. „Oľga, Viktoria and Mykola!!! Children are
a motivation for us to keep up with
the young people! “ This year, Kateryna was nominated for the Kobeliaky Rotary club President. Although
Kateryna’s original profession is
mechanical engineer and her husband is a lawyer, they have been actively involved in their family farm
which was founded in the Butenki
village in 2017. They are members of
the Poltava Association of Farmers
and Private Landowners, named after
the Ukrainian hero of the Heaven
Company of Maidan, Viktor Chmilenkov. Kateryna and her husband tend
to more than 50 hectares of land, of
which 20 hectares are pastures. They
have all the land on lease.

Text: PHILIPP HANUS

ZLÍN

F

PORTRAIT

H
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ZVOLEN

Help for Autistic
Children
The auction of artworks
organized by Gallery na Tehelnej
and RC Zvolen, was held online
this year again.
y selling the artworks we
obtained 1.200,00 EUR which
we donated to the VIA ABA non-profit association. The symbolic check
was handed over to the founders of
the association, Mgr. Zuzana Moštenová and Lucia Lazárová. They told
us about an uneasy life of parents
with autistic children. When they
sought ways for healthy people to
understand the world of autistic children, they decided to launch the project “The Invisibles” which produced
short documentary films on concrete
families with autistic children. The
documents will serve as an enlightening campaign for a broad lay and
professional public. On the World
Day of Understanding Autism (2nd
April) we received an invitation from
the VIA ABA association for an event
they organized in our city. Rotary
will continue cooperation with VIA
ABA in the future.

B

Text: NATAŠA BEŇUŠKOVÁ
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CHICAGO

Results of the Rotary International
2022 Legislative Assembly
The Rotary International Legislative Assembly was held on 10–14 April 2022.
ue to the persisting effects of the
COVID-19 pandemic, the legislative
assembly took place in a hybrid form this
time, i.e., part of the delegates participated
in person in Chicago, and the other part
was present virtually. The total of 94 legislative proposals have been submitted, of
which 26 have been passed. The hectic
discussion developed on the proposal submitted by the Board of RI Directors to
increase the membership fee 2023-24 to
37,50 USD, 2024-25 to 39,25 USD, and 2024–
25 to 41,00 USD for a member for half

D

a year. After a lively debate, this proposal
was approved by a majority of 285 votes,
205 were against.
Two legislative proposals concerned the
Rotary magazine: one proposed that members receive only an electronic version, and
the print version would be on the asking,
and the other envisaged a voluntary print
subscription. Both proposals have been
rejected by a majority of votes.

Text: JÚLIUS TOMKA
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Around the Wine
Region
On May 13th – 15th 2022, the
Lednice-Valtice premise and the
Blue Mountains area hosted the
XVIIth annual social-cum-sports
event „Biking or Walking around
the LYON“.
he Friday pilgrimage took the
participants to Lednice, and on
the way back they had the chance to
learn about the results of wine cultivation and enjoy wine tasting at
„ENOTHECA – Vinselekt Michlovský“. On the Saturday trip they made
a stop at the Charles IV Oak Tree
which the participants in the 2016
meeting planted on the day of the
700th birth anniversary of this ruler.
The destination of the Saturday trip
was a picturesque wine-growing village Vrbice which prides itself with
seven floors of wine cellars carved
into the „Stráž“ hill. This year’s pilgrimage was attended by representatives of RC Poprad, RC Třebíč, RC
Karlovy Vary, RC Cheb, and the organizing RC Valtice – Břeclav. The participants have contributed the total
of 12.600 CZK in support of the project „Reconstruction and Modernization of the Narnie Morkůvky Home“,
established by Diaconate ČCE – center Betlém www.betlem.org.

T

Text: JAROSLAV BENDA
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FELLOWSHIP

Rotary Golfing
After a three-year break, the European
Rotarian golf enthusiasts have finally
been able to engage in their favorite
leisure activity.
he host in Antalya prepared a representative, generous, and very successful European Golf Tournament. They
offered accommodation at the luxury Gloria
Serenity Hotel at the seaside, three golf
games on the Gloria Old and New course,
lots of fun and especially pleasant atmosphere filled with the Rotarian spirit of solidarity and sincerity. The originally expected
number of 150 participants has decreased to
50 due to the recently declared aggression
against Ukraine and the aftermath of the
COVID-19 pandemic. The event was especially successful for our District because the
member of the Rotary Club Bratislava International Andrea Szabová has become the

T

winner of the tournament, and she deserves
big ovation. Another success of our District
was the election of the Golfing Fellowship
Chair, Marie Jehličková, to the EFG Executive Committee. Her task will be to raise the
number of active EGF members from other
European countries.
Text: MARIE JEHLIČKOVÁ
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A K T I V I TA

MÍSTO

19. 6.

RAC Most

Pivní klání

Most

24. 6.

RC Poděbrady

Poděbradské putování

Poděbrady

30. 6.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 4/2022 (vychází 10. 8.)

všeobecná aktivita

31. 8.

RGN
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Orientation Meeting I. pro inboundy ČR + SR

Kroměříž

1. 10.

RYE CZ&SK

Povinné školení pro klubové YEO

Kroměříž

14.–16. 10.

RYE CZ&SK

Rotex only Meeting

Křižanov

31. 10.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 6/2022 (vychází 10. 12.) všeobecná aktivita

4. 11.

RC Valtice-Břeclav Husa v Hotelu Kraví Hora

6. 11.

RYE CZ&SK

OM I. pro outboundy a jejich rodiče

Třebíč

25.–27. 11.

RYE CZ&SK
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kluby
R O TA R Y K L U B Y / Č R /

R O TA R Y K L U B Y / S R /

Beroun
Brno
Brno City
Broumov
České Budějovice
Český Krumlov
Frýdek-Místek
& Kopřivnice
Hluboká n. Vltavou
– Golf
Hradec Králové
Cheb/Eger
Jičín – Nymburk
Jihlava
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Klatovy
Kroměříž
Liberec, Jablonec
Most
Olomouc
Olomouc City
Opava
Ostrava
Ostrava City
Ostrava International
Pardubice
Písek
Plzeň
Plzeň Beseda

Poděbrady
Prag Bohemia
Praga Ekumena
Prague International
Prague Platinum
Praha
Praha City
Poděbrady Spa – satelit
ní klub RC Praha City
Praha – Staré Město
Přerov
Prostějov
Tábor
Telč
Telč – satelitní klub
Prague Golf (v zakl.)
Třebíč
Trutnov
Uherský Brod
Valtice – Břeclav
Zlín
Znojmo

ROTARY
ČÍSLA
GLOBÁLNĚ

POČTY KLUBŮ

POČTY ČLENŮ

ROTARY: 36 782
ROTARACT: 10 063
INTERACT: 15 035

ROTARY: 1 198 766
ROTARACT: 217 186
INTERACT: 368 805

K 18. 5. 2021

Banská Bystrica
Banská Bystrica Classic
Bratislava
Bratislava Danube
Bratislava International
Dunajská Streda
Humenné
Košice
Košice – Country
Košice Classic
Levice
Liptovský Mikuláš
Malacky – Golf
Martin
Nitra
Nitra Harmony
Nové Zámky
Piešťany
Poprad
Prešov – Šariš

Rožňava
Spišská Nová Ves
Stupava Záhorie
Trebišov
Trenčín
Zvolen
Žilina
Žilina International
R O TA R A C T
Banská Bystrica
Bratislava – (v zakl.)
Bratislava Danube
Martin
Košice
Košice Classic

ROTEX
Společně pro ČR a SR

R O TA R A C T
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Most
Praha
Zlín

www.rotarygoodnews.cz
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Z důvodu ochrany soukromí byla jména chlapců změněna.

tomík a luky
už Se ZaSe Smějí

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv
do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají.
Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi.

Láskyplný domov pro každé dítě

www.SoS-veSnicky.cZ

Meetings

CZ ECH R EP UB LI C ´ S LEAD I NG B US I NES S HO TEL,
W I TH P A N O R A M I C VI EW S A CR O S S P R AG UE,
I S THE P ER FECT P LACE TO HO S T B US I NES S M EETI NG S

