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Rád zpívám dobrým lidem, tak uvedl Karel Gott své vystoupení na
6. reprezentačním benefičním plese Rotary, který v Ostravě společně
pořádají RC Ostrava International a RC Opava International. Re-
portáž z jeho průběhu přinášíme na str. 32 a 33, na několika následu-
jících stránkách se pak dočtete o benefičních akcích dalších Rotary
klubů. Prostřednictvím aktivit pořádaných ve společenské sezóně zís-
kávají Rotary kluby významnou část prostředků pro financování
svých veřejně prospěšných projektů v průběhu roku. Zásluhou zají-
mavých projektů, které kluby realizují, se daří i přes ekonomickou
krizi, která nějakým způsobem doléhá na každého z nás, získávat při
benefičních akcích dostatečné prostředky. Díky za ně všem, kteří je
poskytují. (Foto na titulní stránce: archiv klubu).

Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,

pro přípravu druhého čísla RGN v letošním
roce se nám do redakce sešlo opět mnoho
zajímavých materiálů. Velký počet jich ten-
tokrát přišel i z našeho ústředí v Evanstonu
prostřednictvím jednotného redakčního sys-
tému RWMP (Rotary World Magazine
Press). Jedná se především o další ze série
pravidelných tématických příloh Global
Outlook, která je tentokrát koncipovaná
jako průvodce pro mladší generaci (str.
9-16) a ucelené informace o novém způsobu
spolufinancování humanitárních a vzděláva-
cích programů klubů a distriktů z prostřed-
ků Nadace Rotary pod názvem Naše vize do
budoucnosti (str. 27-30). Rozhodli jsme se
zařadit oba materiály do tohoto čísla RGN
současně, protože by se k vám oba měly do-
stat co nejrychleji. Jejich obsah by vás měl
inspirovat k přípravě a realizaci projektů
v nadcházejícím rotariánském roce i ve
vzdálenější budoucnosti. Věřím, že pro či-
novníky našich klubů budou dobrým vodít-
kem a užitečným pomocníkem. Zprávy
o klubových a distriktních aktivitách z jarní-
ho období přineseme v následujícím čísle
RGN.

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

Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATINAL, ROTARY, ROTARY KLUB
a ROTARIÁN jsou zákonem chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI.
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3 HAITI

Rotary ve světě
Zajímavé události ze všech kontinentů
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11 KANADA

4 ANGLICKO

2 USA
Mesquite Social Services je nezisková organizácia, ktorá
poskytuje núdzovú pomoc rodinám vo finančnej tiesni, vrátane
prostriedkov na nájom, služby, jedlo
a alšie nevyhnutné záležitosti.
Rotary klub Mesquite Sunrise
v Texase sa spolu s mestom
Mesquite podie al na renovácii
priestorov, v ktorých organizácia
sídli. Táto pomoc spočívala v obnove
kanalizácie, oprave betónových podláh
a vonkajších chodníkov a zaobstaraní
ve kokapacitného mraziarenského
boxu na uskladnenie potravín.
Realizované stavebné úpravy, vrátane
dobrovo níckej práce a materiálu,
boli v hodnote 250 000 až 300 000 USD.
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Rotaract klub, působící na Univerzitě v Albertě, připravil ke Dni
díkuvzdání večeři pro více než tisíc osob v prostorách místního
spolku pro chudé ve vnitřní části Edmontonu. Studenti, kteří se
zabývají kulinářstvím, pro ně upravili 120 krocanů i se všemi

přílohami. Klub připravuje tuto akci již
od roku 2007. Vedle toho uspořádal

v roce 2009 pro tento spolek
sbírku zimního oblečení, takže

mu mohl předat na 400
zimních kabátů, čepic
a dalšího oblečení.

Haiti se vyznačuje nejvyšší dětskou a mateřskou úmrtností na
západní polokouli. Při porodu zemře jedna žena ze 44
a úmrtnost dětí je vyšší než 5 procent. Nyní bude přivážet
růžový jeep porodní asistentky v růžovém oblečení do
vzdálených vesnic, kde budou ženám poskytovat předporodní
péči a případně převážet rodičky, které to budou potřebovat,
do blízkých nemocnic. Za tím účelem spolupracovaly Rotary
kluby Bon Air, Henrico North, a Western Henrico County
společně s Interact klubem při škole Hermitage High School ve
Virginii, USA, a soustředily 10 tisíc dolarů pro nákup jeepu.
Ten pak v říjnu poslaly Organizaci porodních asistentek na Haiti,
která vychovává haitské ženy k poskytování kvalifikované
pomoci při porodu.

Rotary klub vo Witney usporadúval
„otvorené večery“ pre verejnos , ktorá
mala záujem oboznámi sa s našou
organizáciou. Cie om týchto podujatí
bolo získanie nových
členov spomedzi
zúčastnených. Na
stretnutiach, ktoré
neboli prezentované
ako náborové akcie,
aby sa na hostí
nevytváral tlak, mali
potenciálni rotariáni
možnos získa
informácie
o aktivitách klubu
a jeho projektoch.
Tí, ktorí prejavili
záujem, boli
potom
pozvaní na
pravidelné
riadne zasadnutia klubu v čase obeda,
kde sa s činnos ou klubu oboznámili
podrobnejšie. Od februára 2008 klub
usporiadal šes takýchto podujatí
a získal 21 nových členov.
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Porody v nemocnicích
podle oblastí:
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7 BANGLADÉŠ

5 SÚDÁN

Vzh adom na to, že dištrikt 2450 zahŕňa tak ve a krajín – od
Arménska po Egypt a od Jordánska po Spojené arabské emiráty,
rotariáni v Libanone organizujú dištriktnú konferenciu len raz za
sedem či osem rokov. Rozhodli sa preto usporiada podujatie
„Spoločne v Libanone“, ktoré sa konalo v októbri. Pozvaní boli
rotariáni libanonského pôvodu a alší priatelia. Na podujatí sa
zúčastnilo viac ako 200 rotariánov zo 16 krajín, vrátane Austrálie,
Brazílie, Spojených štátov amerických a Venezuely. Ďalšie
stretnutie je naplánované na jeseň tohto roka, podrobnosti sú
uvedené na stránke .
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www.togetherinlebanon.org

Rotary klub Baridhara zajistil v únoru
2010 částku 10 tisíc dolarů jako
pomoc pro dětskou kliniku,
specializovanou na chirurgii rozštěpu
patra. Klub přitom spolupracoval
nejen s projektem „Operace
rozštěpu“, který zajiš uje RC Box Hill
Central (Distrikt 9810, Austrálie), ale
i s Centrem pro invaliditu při vývoji
dítěte, které je nevládní
organizací
v Bangladéši.
V této zemi
žije na 300
tisíc lidí,
trpící
neošetřeným
rozštěpem rtu a patra.

ť

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

Iniciativa pro výchovu učitelů v Jižním Súdánu nabízí výchovné
prostředky a pomoc těm, kteří uprchli před občanskou válkou
trvající po desetiletí. Pomohou tak při vzdělávání další generace
mládeže. V tomto roce se kvalifikované přípravy o výchovných
metodách dostane deseti učitelům, kteří pak nabyté zkušenosti
předají dalším učitelům. Koncem roku 2009 se díky této
iniciativě seznámili s nástroji pro hodnocení gramotnosti a se
základní výchovnou strategií. Tento projekt, na němž se podílí
RC Ellensburg Morning ve státě  Washington, USA, a Mezinárodní
čtenářská asociace, bude sloužit ku prospěchu více než 3000
žáků.

Rotary Australia World Community
Service – RAWCS (austrálska vetva RI)
inštalovala v roku 2003 kardiologické
katetrizačné laboratórium v ústrednej
nemocnici Shastin v Ulánbátare. V tom
čase však v Mongolsku neboli lekári
vyškolení na používanie tohto prístroja.
Tím lekárskych dobrovo níkov
z Austrálie a iných krajín pricestoval do
Mongolska, aby vyškolil lekárov

a poskytoval liečbu
pacientom.

V súčasnosti už osem
mongolských
špecialistov
poskytuje
odbornú
starostlivos viac
ako 1500
pacientom
ročne.
V septembri
RAWCS spolu

s Rotary klubom
v Ulánbátare

zabezpečili výmenu prístroja za novší
model. Od roku 1999 zrealizovala
RAWCS zriadenie siedmich
kardiologických katetrizačných
laboratórií v nemocniciach
v rozvojových krajinách.
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59,7 %
učiteľov
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škôl

SUDÁNE

2000

36%

2009

57.2%

Miera absolvovania
základného vzdelania
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Snažme se o jednoduchost
překlad z anglického originálu: Petr J. Pajas, PDG

Když jsem v roce 1961 vstupoval do Rotary, slýchával jsem od představitelů
Rotary heslo „Rotary má být jednoduché“. Ta fráze byla ostatně součástí RI
tématu na rok 1956-57! Ale s tím, jak za těch posledních 50 let Rotary rostlo
co do počtu členů i co do počtu programů, začínala se ta jednoduchost stávat
stále obtížnějším úkolem.

Revidovaný Strategický plán RI pro léta 2010-13 s osvěžující jednoduchostí
ukazuje cestu k zachování silného a životaschopného Rotary. Tři priority
plánu jsou jasné a stručná jsou i vybídnutí k: 1) podpoře a posilování našich
klubů, 2) zaměření se na naši humanitární službu a její posilování, a 3) zvý-
razňování a zlepšování našeho obrazu v očích veřejnosti.

Je to opravdový strategický plán, protože každou z těch tří priorit doprovází
seznam měřitelných cílů, k jichž dosažení je zase poskytnuta pomůcka usnad-
ňující sledovat, jak se k nim blížíme. Přizpůsobujeme te� rozpočet RI, aby
lépe odpovídal novým prioritám a snažíme se o vyrovnání priorit v rámci
všech aktivit RI. Dokonce i rozhodující setkání v průběhu Světového kongre-
su RI, který se v roce 2011 koná v New Orleansu, budou rozvržena s ohledem
na tyto tři priority. Nepřipustíme přece, aby na nový plán s tak jednoduše vy-
mezenými prioritami sedal někde na polici v kanceláři prach!

Prosím, povšimněte si vzájemné nezávislosti oněch tří priorit. Po mnoho let
již uznáváme skutečnost, že Rotary nemůže poskytovat příkladnou službu
bez silných klubů a také, že kluby nemohou získávat a udržet nové velmi kva-
litní členy bez významných projektů sloužících potřebným. Ona připojená
třetí priorita znamená přiznání toho, že v moderním světě se Rotary potře-
buje opírat o společnost, v níž působí, že potřebuje partnerské organizace
a někdy i podporu vlád, aby mohlo uskutečňovat větší projekty a tím i vytvá-
řet předpoklady pro vznik silnějších klubů.

Rotary se nyní pohybuje na světové scéně díky programu PolioPlus. Ale stále
jsme především organizací vyrůstající zdola a naše síla závisí na zdraví našich
klubů. Tři priority strategického plánu nám připomínají, že k úspěchu Rotary
vede jednoduchý předpis: silné kluby, významné projekty sloužící tam, kde je
třeba a příznivý obraz v očích veřejnosti. Díky Paulu Harrisovi a dalším pio-
nýrům Rotary je to právě tento jednoduchý předpis, který přináší výjimečné
výsledky – a s nimi také lepší svět!

Niečo staré, niečo nové
preklad z anglického originálu: Ivan Belan, PDG

Väčšina rotariánov vie, že Rotary nieko	ko desa
ročí fungovalo na princípe
štyroch klubových líniách služieb – služba na úrovni klubu, profesijná služba,
služba v prospech komunity a služba na medzinárodnej úrovni. Na zasadnutí
Legislatívnej rady v roku 2010 sa však stala nezvyčajná vec. Predložená legis-
latívna úprava navrhujúca prida
 piatu líniu služby bola radou schválená aj

napriek tomu, že na svojich predchádzajúcich zasadnutiach rada tento návrh
zamietla.

Nová línia sa nazýva služba novým generáciám. Zavedenie novej línie však
vyvoláva určité nejasnosti a obavy súvisiace s dopadom tejto zmeny. Predkla-
date	 tejto legislatívnej úpravy nepredložil podporné argumenty a preto ne-
máme písomné zdôvodnenie predloženého návrhu. Napriek tomu je zrejmé,
že cie	om a účinkom tejto zmeny má by
 sústredenie väčšej pozornosti na ro-
tariánske programy zamerané na mládež a mladých dospelých.

Rotariánske programy pre mladých 	udí akými sú Interact, RYLA, Rotaract
a mládežnícke výmeny Rotary Youth Exchange sú jedny z najlepších na sve-
te. Tieto programy doteraz boli rozdelené medzi službu komunite a medzi-
národnú službu na úrovni klubov a dištriktov, v dôsledku čoho bola ich
koordinácia náročnejšia. Na základe prijatia piatej línie služieb bude meno-
vaný jeden riadite	 alebo koordinátor pre každý klub a každý dištrikt, ktoré-
ho úlohou bude podporova
 a dohliada
 na rotariánske programy pre
mladých 	udí.

Naša práca s mládežou a mladými 	u�mi má dve užitočné výhody. Po prvé -
priaznivý vplyv na účastníkov, ktorí sa počas trvania programu oboznámia
s k	účovými hodnotami Rotary, akými sú priate	stvo, služba, čestnos
, roz-
dielnos
 a vodcovstvo. Po druhé - pozitívne spomienky na Rotary sú často
dôvodom, pre ktorý sa účastníci programov neskôr rozhodnú vstúpi
 do Ro-
tary. Musíme vyvíja
 väčšie úsilie pri oslovovaní bývalých účastníkov progra-
mov a ich získavaní za nových členov Rotary. Máme už rozpracovaný systém
zaznamenávania mien a e-mailových adries účastníkov mládežníckych pro-
gramov, aby sme s nimi zostali aj na�alej v kontakte.

Takže v skutočnosti Legislatívna rada na svojom zasadnutí v roku 2010 nevy-
tvorila žiadne nové programy. Pridaním piatej línie služby však dala zelenú
našej snahe, aby mládežnícke programy boli v budúcnosti ešte väčšie, lepšie
a odvážnejšie – a tiež ambícii pritiahnu
 ešte viac účastníkov týchto progra-
mov do Rotary ako plnohodnotných členov. Dokonalý príklad situácie, ktorá
je prínosom pre všetkých zúčastnených!

Ray Klinginsmith
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL
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Oficiální návštěvy v klubech, účast na klubových
i distriktních akcích i povinnosti vyplývající z po-
zice guvernéra na mezinárodní úrovni mi umož-
nily cestovat v takové míře, na niž je zvyklý
málokdo z nás. Jen stěží by se v uplynulém roce
našel týden, který jsem prožil naprosto celý ve
svém domovském městě, v Českých Budějovi-
cích. Jsem vděčný všem, kteří tyto moje cesty po-
máhali připravovat a kteří o mne v jejich
průběhu pečovali. V těch nemnohých pauzách
během programu návštěv, při čekání na oběd či
večeři v restauraci, před usnutím na hotelovém
pokoji nebo při rychlém občerstvení na benzino-
vé stanici během přejezdů se mi v mysli vynořo-
valy podněty a zážitky, které jsem načerpal
a utvářely souvislosti, o nichž jsem přemítal. Rád
bych se s vámi podělil o tři témata z těch, která
mne takto provázejí nejčastěji.

Rotary – reálná sociální sí�
Často si kladu otázku, jaký má to cestování po
Rotary klubech našeho distriktu smysl. Tuto
otázku si položme spolu v souvislosti s médii
a komunikací. Já jsem hluboce přesvědčen, že
osobní kontakt je základem rotariánské rodiny,
který nelze nahradit žádnou komunikační tech-
nologií. Mezilidské vztahy vznikají v reálném
čase a prostoru, nikoliv ve virtuálním světě. Mo-
derním komunikačním platformám se někdy
říká sociální sítě – tento název podle mne není
přesný, protože virtuální sociální sítě nemají
žádnou strukturu, žádnou pevnost ani žádné
hranice. Pro mne je skutečná sociální sí
 právě
Rotary: jasně definované vazby, lidé, které
mohu nazývat svými přáteli a na které se mohu
spolehnout. Lidé, kteří mají stejné cíle a vyzná-
vají stejné hodnoty. Lidé, kteří postupně přebí-
rají zodpovědnost za dění v klubech a zase ji po
roce předávají dále. Toto nemůže fungovat pou-
ze virtuálně.

Důraz Rotary na osobní vztahy ale neznamená,
že bychom se moderních metod komunikace
zříkali, ba právě naopak. Jsem rád, že se nám
všem daří využívat interaktivním způsobem, by

s obtížemi a pozvolna, ale přeci jen, náš interne-
tový portál www.rotary2240.org. Ožila sekce ka-
lendária, tedy přehledu událostí v klubech
i distriktu, postupně jsou aktualizovány sekce

jednotlivých výborů a komisí distriktu, už přes
dvě třetiny klubů informují o svých aktivitách
touto formou – některé jen v základní podobě,
jiné i důvtipněji. Také ta část portálu, která
slouží k usnadnění administrativních a organi-
začních záležitostí v rámci meziklubového živo-
ta, začíná plnit svoji funkci.

Děkuji vám všem, kteří pečujete v databázi o ak-
tuální stav svého osobního profilu i sekretářům
klubů, kteří se stejnou pozorností pečují o aktua-
lizaci klubových informací. Bu�te příkladem o-
statním. Při takovém přístupu všech by býval
mohl být už i nový členský seznam pro nadcháze-
jící rotariánský rok vydán automaticky bez kom-
plikací, které jsme v této souvislosti prožívali.
Děkuji všem, kteří projevili během dubna trpěli-
vost a ochotu při několikerých revizích a úpra-
vách těchto seznamů jak na straně klubů, tak
vydavatele, tak těch, kteří poskytují softwarové
řešení elektronické databáze distriktu. Jsem si
jist, že tato urputná cesta byla nezbytná a že po-
mohla odladit všechny neduhy, kterými tento sys-
tém v počáteční fázi trpěl. Při zavádění
jakéhokoli nového, originálního softwarového
systému, do něhož vstupují v našem případě stov-
ky uživatelů, je takovýto proces obvyklý. Jsem si
jist, že v příštím roce se na automatické vydání tiš-
těného členského seznamu distriktu budeme
moci již spolehnout.

V souvislosti s novými médii bych rád poděkoval
také členům RC Ostrava International a Prague
International, kteří začali systematičtěji využívat
pro popularizaci svých aktivit videozáznamy,
a členům RC Košice, kteří začali realizovat první
živé přenosy z akcí Rotary prostřednictvím inter-
netové televize.

Rád bych na tomto místě připomněl i náš tradiční
nástroj pro výměnu informací a zkušeností, časo-
pis ROTARY GOOD NEWS, díky kterému jsme
jedním z několika málo distriktů světa s vlastním
časopisem. Ostatní tři desítky regionálních časo-
pisů Rotary vycházejí pro větší regiony než jeden
distrikt. Je důkazem toho, že systematický přístup
a pozornost věnovaná jak těm, kteří informace
přinášejí, tak těm, kteří informace využívají, ve-
dou v každém sdělovacím prostředku k dobrému
výsledku.

Martin Timr, PHF, Cena TJB
guvernér Distriktu 2240 pro období 2010/2011
člen RC České Budějovice

Vážené rotariánky, vážení rotariáni, milí přátelé Rotary!
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Generační obměna
Podpora mladých lidí patří k tradičním aktivitám
Rotary na všech úrovních – klubové, distriktní
i mezinárodní. Zásluhou našich přátel z rakous-
kého distriktu 1920, kteří v devadesátých letech
pomáhali k návratu Rotary do našeho regionu,
jsme dostali do vínku mnoho praktických zkuše-
ností, jak službu mládeži rozvíjet. Dnes, po dva-
nácti letech existence našeho samostatného
distriktu, jsou naše kluby zapojeny do všech fo-
rem podpory mladých lidí, které Rotary nabízí,
kluby přicházejí i s vlastními nápady a podněty.
Při nejrůznějších mezinárodních setkáních nám
za to činovníci jiných distriktů i ústředí RI vyjad-
řují obdiv a uznání.

V zimě jsem strávil spolu se svou ženou Hanou
dva dny na Rotary Ski Campu v Jasné u Liptov-
ského Mikuláše v milé společnosti 29 zahranič-
ních studentů, kteří jsou letos v našem distriktu
na roční výměně. Studenti mají možnost strávit
spolu s ostatními týdenní lyžařský kurs, který však
není povinný. Celkem je letos v našem distriktu
na roční výměně 51 středoškoláků, tedy možnosti
lyžařského kursu využila více než polovina z nich.
Někteří ze studentů prvně viděli sníh. Byla radost
pozorovat studenty různých barev pleti, jak sjíž-
dějí sjezdovku a na hrudi přitom mají vlastní jmé-
no a jméno rodné země. Je povzbuzující sledovat
je i při jiných setkáních, jak se učí naši řeč, jak se
sžívají s naším prostředím, jak navazují trvalejší
kontakty, a v některý případech zjistit, že by u nás
chtěli zůstat natrvalo. Domnívám se, že stejně in-
tenzivně prožívají svůj rok života i naši studenti,
které jsme vyslali do zahraničí. Těším se na jejich
návrat, na zážitky, o něž se s námi podělí. Stejně
tak se těším na návrat našeho GSE týmu, který na
podzim navštíví brazilský distrikt 4600 nebo na
návrat těch skautů, jejichž účast podpoří naše Ro-
tary kluby na letošním letním jamboree ve Švéd-
sku.

Velkým zážitkem byla pro mne účast na konfe-
renci Rotaract klubů působících v našem distrik-
tu a jsem rád, že její účastníci přijali mé pozvání
na Distriktní konferenci v Českých Budějovicích.
Poprvé tak na ní byli zastoupeni nejen svým ofi-
ciálním delegátem, ale v širším měřítku řadovými
členy. Stejně tak povzbuzující pro mne bylo loň-
ské setkání s deseti našimi účastníky mezinárod-
ního semináře RYLA v Montrealu a později
letošního semináře RYLA, který distrikt organi-
zoval v Kopřivnici. Jsem rád, že Nadace Rotary
vysílá téměř každým rokem jednoho či dva vyso-
koškoláky na některou z našich univerzit v rámci
vyslaneckých stipendií (a mrzí mě, že my naopak
do tohoto programu studenty navrhujeme jen
sporadicky), jsem rád, že v našem distriktu máme
dva absolventy studijního programu Mírových
center Rotary, jsem rád, že i v našich klubech se
začíná rotariánská tradice přenášet z otce na syna
a že na přípravě a realizaci klubových projektů se
podílejí i rodinní příslušníci rotariánů.

Z těchto všech mých zážitků je evidentní, že
naše Rotary kluby jsou obklopeny množstvím

mladých lidí. Neubráním se proto otázce, proč
se nedaří přenášet zájmy těchto mladých lidí
přímo do klubového života, proč členové klubů
nehledají inspiraci pro klubové aktivity právě
zde, proč se nedaří klubový život přizpůsobit
zájmům dnešních třicátníků či čtyřicátníků,
proč absolventy programů pro mladé považují
rotariáni ve svých klubech stále jen za hosty.
Vždy
 například student, který byl na ročním
výměnném pobytu v zahraničí, strávil mezi ro-
tariány, a to nejen hostitelského klubu, velmi
mnoho času a měl možnost poznat Rotary tak,
jako možná málokterý z řádných členů kterého-
koli našeho klubu. Nezřídka se námi vyslaní
studenti vracejí i s uznáním a oceněním za svoji
aktivitu i v rámci hostitelského distriktu a to
třeba i s tak vysokým, jako je odznak Paul Har-
ris Fellow. Jistě, zatím nesplňují profesní kvali-
fikační předpoklad pro získání členství v klubu,
ale jsem přesvědčen, že během několika málo
let ho získají. Už jenom ten fakt, že námi byli
pro výměnný pobyt vybráni, je toho když ne zá-
rukou, tak alespoň příslibem. Vidím tu jeden
paradox. V roce předcházejícím jejich vyslání
jsme věnovali dostatečnou pozornost jejich vý-
běru, jejich přípravě, byli jsme s nimi v častém
kontaktu. Po jejich návratu, kdy by nám mohli
vloženou energii vrátit (a oni by to i chtěli) o ně
zájem ztrácíme.

Jsou to otázky, které mne znepokojují, které jsou
pro mne i osobní výzvou do budoucnosti. Proto
bych po skončení svého guvernérského mandátu
svou pozornost rád soustředil právě tímto smě-
rem. Z jednání delegátů na loňské Legislativní
radě RI je zřejmé, že jsou to otázky, které je třeba
řešit v širších souvislostech. Právě proto rozhodli
o koncentraci všech doposud samostatných pro-
gramů a projektů určených mládeži do nové, páté
služby Rotary, kterou nazvali službou novým ge-
neracím.

Gramotnost se týká i nás
V souvislosti s gramotností obracíme svoji pozor-
nost především na tu část světové populace, které
se nedostává základní vzdělání a neumí číst
a psát, čímž se vylučuje z globalizované ekonomi-
ky a zůstává v chudobě. V posledních dekádách
však bylo v této oblasti dosaženo znatelného po-
kroku. Zatímco ještě v roce 1970 byla více než tře-
tina světové populace negramotná, nyní je to již
„jen“ okolo patnácti procent. Zkrátka, ukazuje
se, že aktivity směřující do třetího světa, podporu-
jící vzdělání, mají svůj smysl. V naší staré Evropě
klesla úroveň negramotnosti za posledních čtyři-
cet let z 6 % na zanedbatelné 1 %. Evropa se tak
ve statistikách jeví jako nejvzdělanější mezi světo-
vými regiony. Můžeme být s tímto stavem spoko-
jeni?

Chápeme-li gramotnost jen jako schopnost pře-
číst, případně napsat text, pak možná ano. Měli
bychom se však daleko více zabývat funkční gra-
motností, to znamená schopností porozumět psa-
nému textu, respektive sestavit myšlenky do textu
tak, aby je pochopil i případný čtenář. V poslední

době často slyšíme o tom, jak se čeští školáci do-
stávají ve statistikách funkční gramotnosti pod
průměr vyspělých zemí. Ve zlepšování tohoto ne-
radostného stavu nelze spoléhat jen na stát, trou-
fám si tvrdit, že naše výměnné studentské
programy a podpora studentů vůbec jsou účin-
ným prostředkem, jak českému školství pomoci
zpět do sedla. Podpora studentů není samoúčel-
ná: každý z nás má zájem potkávat se u přijíma-
cích pohovorů do našich zaměstnání se
vzdělanými a inspirativními absolventy, kteří mají
zájem využít teoretické znalosti získané ve škole
v praxi. Nikdo neočekáváme, že ze školy přijde
hotový lékař, architekt, právník – měli bychom
však očekávat, že školy připraví lidi otevřené
a vnímavé, kteří dokáží pochopit, strukturovat
a vyřešit problém.

Funkční gramotnost je ale veskrze samoúčelná
bez etického rozměru. To se projevuje ve světě
dnešního byznysu koneckonců tak, že pro důle-
žité pozice jsou vybíráni kandidáti především na
základě tzv. soft skills, neboli osobnostních
předpokladů pro vedení lidí. My rotariáni zná-
me tento princip z relativně složité procedury
výběru funkcionářů. Jenom funkční gramotnost
a vzdělanost nestačí, důležité jsou cíle, pro které
se člověk vzdělává. Můžeme si připomenout
akademický slib, který téměř všichni z nás v bliž-
ší či vzdálenější minulosti skládali. Z mnohých
formulací mi dovolte citovat akademický slib ab-
solventa Univerzity Palackého v Olomouci: „….,
že budeš užívat nauku, kterou nyní ovládáš, ku
prospěchu lidí tak, abys nikdy neporušil zásady lid-
ské ušlechtilosti, a že ji budeš pilnou prací pěstovat
tak, aby se – nakolik to bude ve tvých možnostech –
šířila pravda a uchovávalo se její světlo, v němž
spočívá blaho lidského rodu.“

Věrnost vašim akademickým slibům vám přeje

Odpověď na tyto čtyři otázky pomáhá

ověřit, zda naše úmysly a činy skutečně

přispívají k naplnění rotariánských zásad,

k zachování a rozvíjení etických hodnot

v mezilidských vztazích.

1. Je to PRAVDA?

2. Je to ČESTNÉ vůči všem,

jichž se to týká?

3. Podpoří to PŘÁTELSTVÍ

a vzájemnou DŮVĚRU?

4. Přinese to PROSPĚCH všem

zúčastněným?
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Síť servisních
klubů pro mládež
a středoškoláky

Výměna studentů
u hostitelských
rodin k seznámení
s jiným kulturním
prostředím

Program pro
výchovu mladých
řídících osobností

Nejstarší program
Nadace Rotary,
zaměřený na
podporu
mezinárodního
porozumění

Studijní program
pro řídící pracovníky
v oblasti zachování
míru a řešení
mezinárodních
konfliktů

Síť servisních klubů
v obcích a při
univerzitách pro
dospívající

Věk 12–18 let

1962

Místní
i mezinárodní
servisní
a výdělečné
projekty

Věk 15–25 let

1929
(oficiálně
zaveden 1974)

Výlety, mezinárodní
tábory mládeže,
školní aktivity

Věk 18–30 let

1968

Servisní projekty
a aktivity odborného
rozvoje

Věk 14–30 let

1960
(oficiálně
zaveden 1971)

Semináře, kempy,
odborné dílny

Vysokoškolští
studenti
a absolventi,
mladí odborníci

1947

Prezentace na
Rotary klubech,
orientace na
kulturní oblast

Absolventi vysokých
škol a mladí
odborníci

1999

Mezinárodní
vrcholové konference
a semináře

V partnerství
s jinými kluby
distriktu organizují
akce Interactu

Vytvoření
celodistriktních
předpokladů pro
výměnu studentů
v dané oblasti

Koncipování
společného projektu
odborného rozvoje
s místním Rotaract
klubem

Uspořádání odborné
dílny při příštím
RYLA semináři
distriktu

Dobrovolníci jako
sponzoři a poradci
pro zahraničního
studenta

Uspořádání PR
kampaně pro získání
kvalifikovaných
kandidátů

Náplň
programu

Účastníci

300.000 členů
ve 13.000 klubech
a 140 zemích
a geografických
oblastech

8.000 studentů
v 80 zemích
a geografických
oblastech

194.000 členů
v 8.400 klubech
a 170 zemích
a geografických
oblastech

Každoročně
se mění *)

Každoročně 700
studentů ze 70 zemí
a geografických
oblastí

Každoročně až
100 účastníků
na 7 světových
univerzitách

Odhadovaný
počet
účastníků

Program
zahájen
v roce

Typické
aktivity

Jak se
mohou
zapojit
rotariáni

INTERACT VÝMĚNA
MLÁDEŽE

SEMINÁŘE
RYLA

VELVYSLANECKÁ
STIPENDIA

MÍROVÁ
CENTRA
ROTARY

ROTARACT

IL
US

TR
AC

E:
OT

TO
 S

TE
IN

IN
GE

R

ROTARIÁNSKÉ PROGRAMY PRO STUDENTY A MLÁDEŽ

*) Současný počet účastníků na seminářích RYLA nebyl ke dni této publikace k dispozici
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„ALUMNI“:BUDOUCÍ ROTARIÁNI?
3 %
rotariánů jsou bývalými účastníky
programů Rotary a stipendisty
(pro vysvětlení: z latiny alumnus = žák, mn.č. alumni)

90 %
z nich uvedlo, že navštívili

některou z pravidelných
schůzek Rotary klubů

66 %
z nich uvádí, že by

měli zájem o členství
v Rotary klubu

81 %
z těch, kteří se stali rotariány,
již zastávali některou vedoucí

funkci v klubu

80 %
z těch, kteří se stali rotariány,

uvádí, že je jejich klub
skutečně přizval

33 %
kvalifikovaných členů Rotaract klubů,

kteří mají zájem o členství v Rotary,
je přizváno za člena Rotary klubu

58 %
Rotary klubů však uvádí,

že program k jejich přijetí
za členy nechystají
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Snad vám to budeme moci prominout, když si myslíte,
že zájem mladých lidí o zapojení do Rotary je až to poslední. Že
tomu nevěnují žádnou pozornost. Že jsou materialističtí a zamě-
ření jen na sebe. Že jsou netrpěliví, hrubí a nevděční. A že jsou
snad tou nejvěrolomnější generací, kterou kdy svět poznal.

I když se takové senzační charakteristiky v novinách a časo-
pisech objevují, nejsou správné. Na rozdíl od tohoto negativního
hodnocení, jíž se mladé generaci, kterou označíme jako „Y“, od
tisku dostalo, představují ti, kteří se narodili v době od počátku 80.
do konce 90. let minulého století, pro společenství Rotary vý-
znamnou příležitost. Na rozdíl od předchozí generace s ozna-
čením „X“ (od poloviny 60. let do počátku let osmdesátých), chce
být generace „Y“ součástí něčeho významnějšího. Její vrstevníci
společně touží po vytváření určitých komunit, chtějí něco nového
dokázat a mají jak důvěru, tak i sebedůvěru, že se jim to také
podaří. Navíc jsou ambiciózní a aktivně vyhledávají příležitosti,
jak se navzájem propojit a navázat spojení s poradci, aby tak
dosáhli vhodné startovní čáry pro svou kariéru.

Společenství Rotary přitom představuje právě to, co je pro
generaci „Y“ tak důležité, ovšem mnoho mladých lidí – a to včetně
rotariánů – to ani neví. Existují tři myšlenky, které vám mohou
pomoci, jak je podchytit a vytvořit z nich novou generaci vašeho
klubu.

Nejčastější otázka, kterou mi rotariáni
kladou, chtějí-li získat mladší členy, zní: „Kde je můžeme najít?“
Moje odpověď zní: pravděpodobně vůbec nepotřebujete pátrat
po mladých lidech, chcete-li je získat za členy svého klubu – vždyť
je vlastně znáte!

Stejně jako podnikatelé předpovídají svůj obchodní vývoj
tím, že porovnávají své plány do budoucnosti, současné kontakty
i dosavadní činnost, mohou využít i Rotary kluby své perspektivy
k rozvoji členské základny. Teoreticky neexistuje nedostatek
mladých lidí jako potenciálních členů Rotary. Každoročně jsou
statisíce mladých lidí zapojeny do programů, uskutečňovaných
místním Rotary klubem nebo distriktem. Jen si vzpomeňte na

mladé lidi ve svém okolí, kteří se ať už jakkoliv podíleli na
aktivitách Rotary – ať to bylo na letní výměně mládeže, na
seminářích RYLA, v klubech Interact nebo Rotarct. Kde však jsou
dnes? Stali se už členy vašeho Rotary klubu? Proč ne? Bylo jim už
členství vůbec nabídnuto?

Chcete-li rozšířit členskou základnu svého klubu, bude vaší
správnou cestou vaše snaha spojit se s těmi mladými lidmi, kteří
vás již znají a kteří také využili výhod vašich předchozích aktivit.
Možná budete překvapeni, jak rádi by vám to oplatili – je třeba se
jich jen zeptat.

Všeobecně platí, že mladí lidé vždy
rozvažují, mají-li vstoupit do nějakého dlouhodobého závazku.
Bez ohledu na to, co je toho příčinou, snažte se – chcete-li získat
pro svůj klub mladé lidi – přizvat je spíše k účasti na některém
krátkodobém projektu, než abyste je lákali k dlouhodobému
členství v klubu. Pokud s vámi budou mladí lidé na těchto
menších projektech spolupracovat, začnou správně chápat vize
a cíle Rotary a naváží také vztahy s dalšími členy klubu. Tyto
dlouhodobé vztahy usnadní pak také jejich volbu.

Současní mladí lidé mají silně vyvinutý smysl
pro pomoc a službu. Na rozdíl od toho, že se o generaci „Y“ říká,

že se zabývá jen sama
sebou, vykonává až 70%
jejích příslušníků každý
týden, jak vyplývá ze
studie z roku 2005, dobro-
volné aktivity. Chce-li pak
váš klub přilákat tuto
interesovanou a společen-
sky aktivní část mladých,
musí také prokázat, jak
členství v Rotary umož-
ňuje právě mladým lidem
splnění jejich ambicí –
změnit tento svět.
Rotariáni však nedělají
příliš dobrou práci v pub-
licitě všeho toho zajímavé-
ho, co jejich klub vykoná-
vá. Není-li dostatečná pub-

licita, lidé mimo Rotary vnímají toto společenství jen jako
dobromyslnou společenskou skupinu lidí, kteří se každý týden
scházejí na oběd či na večeři. Buďte proto dostatečně odvážní,
abyste přilákali do svého klubu ambiciózní mladé lidi. Povězte
jim o inspirujícím příběhu armády 1,2 milionu těch, kteří se
zmobilizovali k tomu, aby dosáhli skutečného, udržitelného
rozvoje. Právě tato zpráva, toto poselství na ně nejvíce zapůsobí.

Příslušníci generace „Y“ jsou nadšení, talentovaní a motivova-
ní. Právě oni patří do řad Rotary, aby pokračovali v zajímavých
aktivitách tohoto společenství. Záleží jen na klubech a jejich
členech, aby se těmto mladým lidem dostalo pozvání – ovšem
i dostatečné inspirace k tomu, aby tak učinili.

1. Pohled zpět

2. Začněte jen s málem

3. Buďte odvážní

Michael McQueen je mluvčím a pracovníkem v oblasti společenského
výzkumu; je jedním z nejprodávanějších autorů v Sydney, Austrálie. Více se
o něm dozvíte na jeho webových stránkách www.thenexgengroup.com

ZRALÍ
K UTRHNUTÍ:
GENERACE
„Y“ SE RÁDA
ZAPOJUJE
Autor: Michael McQueen
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Pokud jste něco dostali, chtějte také sami něco dát.
Tak to chápal i Corbett Parker poté, co strávil díky Nadaci Rotary
jeden rok v Holandsku jako tzv. velvyslanecký stipendista. V roce
2008, tedy dva roky poté, co se z Holandska vrátil, vyhledal si
v americkém Texasu Rotary klub Houston Skyline, jehož členy
tvoří již několik bývalých stipendistů Nadace Rotary. Říká
k tomu: „Alumni i členové Rotaract klubu jsou dva hlavní zdroje
pro rozvoj členské základny našeho klubu. Jim už myšlenku
Rotary nemusíte nabízet.“
Kluby, které úspěšně získávají za své členy právě „alumni“, užívají
v zásadě dvojí taktiky. Začínají tím, že s nimi rozvíjejí přátelské
vztahy. Potom se snaží uspokojit jejich případné potřeby, i když je
jejich věk často nižší, než průměrný věk dosavadních členů klubu.
Parker doporučuje, aby byla založena aktivní místní pobočka
Asociace bývalých stipendistů Nadace Rotary, která udržuje jejich
stálé propojení. „Měli bychom vytvořit jakýsi střední stupeň mezi
těmi, kteří se na programech Rotary již podíleli, ale dosud nemají
k Rotary žádný vztah, a mezi plnohodnotnými členy. RC
Houston Skyline pravidelně zapojuje do servisních projektů
a společenských akcí členy této asociace, která nese označení
„Greater Houston Area Rotary Foundation Alumni Association“.
Grete Lavrenz, která byla jako členka Rotaract klubu vyslána
v roce 2003–04 jako stipendistka do Walesu, se přimlouvá za
včasné vytváření pozitivních vztahů k účastníkům těchto
programů Rotary. Její klub – RC of Twin Cities Nights (St. Paul),
Minnesota, USA – se do programů Rotary zapojuje tím, že
sponzoruje kandidáty, že do výběrových komisí navrhuje své
členy a že účastníky zve na přednášky při klubových setkáních.
Získal tak za své členy již několik takových „alumni“: je jich již 12
z celkového počtu dvaceti.
Je-li vytvořena pevné základna, z níž lze čerpat, musí kluby
zajistit,.aby byli tito stipendisté také vhodně přijati a ubytováni.
Pro Fonii Wongovou, bývalou členku Rotaract klubu a členku
GSE týmu, byl problémem termín pravidelných meetingů většiny
Rotary klubů v Hongkongu. „Mnoho z nich se schází v poledne
a pro mladé lidi je nemožné, aby své pracoviště opustili před 19.
hodinou“, říká Fonia. Proto společně s několika dalšími členy
RAC klubu založila RC Central, který se schází v 19.30 hod.
Jedenáct z jeho současných 33 členů jsou právě „alumni“.
Při získávání „alumni“ a vůbec i mladších osob za členy klubu, je
největší překážkou otázka finanční. Pauline Henderson-Ferguson,

zakládající prezidentka RC Sarnia-Lambton After-Hours, Onta-
rio, Canada, byla po řadu let členkou jiného klubu, ovšem roční
příspěvky ve výši 1.000 dolarů a 750 dolarů jako vstupní poplatek
byly pro ni závažnou překážkou. V jejím současném klubu činí
roční příspěvky jen 200 dolarů, protože si jídlo během meetingu
může objednat každý sám dle vlastního výběru. Říká: „Byla řada
lidí, kterým jsem během let nabídla členství v Rotary a vždy se
mne ptali na výši příspěvků. Teprve tento nový klub jim dal
příležitost ke členství bez přílišné finanční zátěže.“
RC Houston Skyline poskytuje svým členům do 35 let každo-
ročně slevu na členských poplatcích ve výši 200 dolarů. Corbett
Parker však mladší členy klubu nenechává bez pozornosti a říká
jim: „Připravujeme různé servisní „hands-on“ projekty – tedy
s vaším osobním zapojením. Nedostanu-li od vás peníze, žádám
vás o váš čas.“
„Alumni“ stejně tak jako mnozí mladší členové klubu mají
k dispozici obvykle více času než peněz, ovšem kluby mohou i tak
využít jejich ochoty angažovat se. Centrální RC v Hongkongu,
který byl založen v roce 2009, zařazuje nějaký servisní projekt

vždy na poslední týden
v měsíci. Po delší čas věnoval
pozornost tomu, jak pomáhat
migrujícím dětem, aby se
mohly přizpůsobit novému
prostředí. K tomu pozname-
nává: „K tomu není zapotřebí
mnoha peněz, spíše se osobně
angažovat“.
Přes takováto opatření však je
stále nesnadné získávat a udr-
žet si mladší členy. Nejdůle-
žitějším úkolem třicátníků
a čtyřicátníků – členů Rotary
klubu je vyrovnávat se
změnami, jimiž ve svém živo-
tě procházejí: žení a vdávají
se, mají děti. A právě v tom
spočívá hlavní úkol pro
mladší kluby – udržet si svou

členskou základnu,“ říká Lavrenz, jehož klub tvoří členové ve
věku od 30 do 50 let.
Rotary klubu Sarnia-Lambton After-Hours se podařilo přivítat na
svých schůzkách členy mladších rodin i s dětmi. Těm klub po-
skytuje pastelky i knihy s omalovánkami, a restaurace, kde se klub
schází, nabízí i dětská jídla. „Je to výborná příležitost pro rodiny,
aby jejich členové strávili svůj čas společně a současně naučili děti,
jak chápat rotariánské ústřední heslo „Service Above Self“, říká
Pauline Henderson-Ferguson. Výsledkem toho je, že dvě ze
starších dětí, které se zúčastňovaly meetingů klubu se svými
rodiči, se už staly členy Interact klubu.
Získávat „alumni“ za členy Rotary je stejně jednoduché jako
přizvat někoho ke členství v klubu – anebo stejně složité, jako
zakládat zcela nový klub, který bude odpovídat svými rysy
životnímu stylu mladé generace. Ovšem vezmeme-li v úvahu
programy Rotary, které každoročně vyprodukují na stotisíc
„alumni“, může tohoto námětu využít kterýkoliv klub.

Susie Ma je novinářkou žijící na volné noze v Chicagu a bývalou
přispěvatelkou do periodika Global Outlook.

JAK SE
Z „ALUMNI“
STANOU
ČLENOVÉ
ROTARY
KLUBŮ
Autorka: Susie Ma
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Alžírsko 9

Anglie 88

Anguilla 1

Antigua a Barbuda 1

Argentina 241

Arménie 2

Aruba 1

Austrálie 68

Azerbejdžán 2

Bahamy 4

Bahrain 1

Bangladeš 220

Barbados 1

Bělorusko 3

Benin 6

Bolivie 18

Bosna-Hercegovina 4

Botswana 2

Brazílie 680

Britské
Panenské ostrovy 1

Bulharsko 37

Burkina Fasso 7

Burundi 1

Cookovy ostrovy 1

Costa Rica 11

Čad 1

Čína 2

Česká republika 9

Dánsko 9

Dem. republika Kongo 10

Demokratická republika

Východní Timor Leste 1

Djibouti 1

Dominica 1

Dominikánská republika 27

Ekvádor 23

Egypt 44

El Salvador 4

Estonsko 2

Ethiopie 15

Fiji 3

Filipíny 589

Finsko 4

Francie 80

Francouzská Polynésie 1

Gabon 2

Ghana 18

Grenada 1

Guam 1

Guatemala 13

Guernsey-Channel Islands 1

Guinea 1

Guyana 6

Haiti 7

Honduras 12

Hong Kong 36

Chile 32

Island 1

Indie 2129

Indonésie 38

Irsko 5

Israel 12

Itálie 417

Jamajka 26

Japonsko 287

Jižní Afrika 41

Jordánsko 7

Jugoslávie republika 3

Kajmanské ostrovy  2

Kamerun  6

Kanada 72

Kapverdy 1

Kazachstán 1

Keňa 26

Kolumbie 74

Korea 140

Kosovo 2

Kyrgyzstan 1

Belgie 55

Curaçao 1
Chorvatsko 8

Kypr 9

Lesotho 1

Belize 5

Rotaract kluby představují svým počtem 8.440 klubů
v 516 distriktech a ve 170 zemích a geografických oblastech
jeden z nejrychleji se rozvíjejících programů Rotary.
Představujeme tu 28 zemí a geografických oblastí, které
mají více než 50 Rotaract klubů.

Rotaract kluby působí
na celém světě

Počet Rotaract klubů podle zemí a geografických oblastí (údaje k 29. prosinci 2010)
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Rozvržení
podle zemí:

50 až 100 klubů

101 až 300 klubů

301 až 1000 klubů

Více než 1000 klubů

Libanon 19

Litva 5

Lucembursko 1

Macao 6

Maďarsko 8

Makedonie 3

Malawi 3

Malajsie 47

Mali 5

Malta 1

Maroko 22

Mauretánie 2

Mauritius 11

Mayotte 1

Mexiko 205

Moldavsko 1

Monako 1

Mongolsko 5

Montenegro 1

Montserrat 1

Mozambik 3

Německo 170

Nepal 67

Niger 2

Nigérie 275

Nizozemsko 57

Norsko 12

Nový Zéland 13

Pákistán 56

Panama 7

Panenské ostrovy U.S. 2

Papua New Guinea 1

Paraguay 18

Peru 103

Pobřeží slonoviny 13

Polsko 20

Portugalsko 52

Puerto Rico 7

Rakousko 21

Republika Kongo  1

Réunion 5

Rumunsko 34

Rusko 34

Rwanda 1

Řecko 24

St. Kitts and Nevis 1

St. Lucia 2

St. Martin 1

St. Vincent and
the Grenadines 1

Samoa 1

San Marino 1

Senegal 2

Severní Irsko 5

Seychelly 1

Singapur 21

Sint Maarten 1

Skotsko 8

Slovensko 4

Slovinsko 6

Spojené arabské emiráty 2

Spojené státy americké 611

Srbsko 18

Sri Lanka 61

Středoafrická republika 1

Surinam 3

Swazijsko  4

Španělsko 34

Švédsko 16

Švýcasko 19

Tajvan 118

Tanzánie 16

Thajsko 63

Togo 3

Trinidad a Tobago 15

Tunisko 17

Turecko 140

Turks and Caicos Islands 2

Uganda 55

Ukrajina 16

Uruguay 27

Venezuela 30

Wales 1

Zambie 6

Zimbabwe 8

Lotyšsko 2

Madagaskar 10

Nikaragua 4

Rovníková Guinea 1

Východní Timor-Leste 1
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ČERVENEC

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

Jin si sestaví seznam mladých lidí, kteří se v uplynulých letech podíleli na
některém z programů Rotary pro mladé („alumni“). Na internetu si pak vyhledá jejich
potřebné kontaktní informace.

Bývalý účastník velvyslaneckého stipendia je pozván na pravidelnou schůzku
klubu k přednášce o svých dojmech. Jin si do svého seznamu doplní jeho kontaktní
údaje.

Jin vytvoří pro svůj klub internetovou společenskou stránku a spojí se s místní-
mi „alumni“.

Jin se zúčastní schůzky Rotaract klubu a pohovoří o jednom z posledních
servisních projektů svého klubu. Vyzve jeho členy, aby jí poskytli své kontaktní údaje
a aby si také sami vyhledali internetové stránky jejího klubu.

Jin zorganizuje schůzku všech členů svého klubu i s jejich rodinnými pří-
slušníky a přáteli. Podle svého seznamu kontaktních adres pozve na toto předvánoční
setkání všechny, i ty, kteří si internetové stránky jejího klubu sami vyhledali.

Předvánoční setkání celé rotariánské rodiny bylo úspěšné. Jin se ujistí, že má
k dispozici kontaktní údaje na všechny mladé, kteří se setkání zúčastnili.

Klub, jehož je Jin členkou, plánuje výlet za dobrým jídlem. Rozešle proto
pozvánku všem osobám, které má na seznamu, a vyzve je, aby se s ní spojili.

Rotariáni i všichni mladí účastníci si tohoto výletu moc hezky užili.

Rotary klub pořádá druhé setkání celé rotariánské rodiny a Jin si doplňuje do
svého seznamu nové kontaktní údaje jako přípravu pro příští rok.

Jeden z nich vyjádří svůj zájem o členství v Rotary a Jin jej/ji pozve k účasti na příští
schůzce klubu.

S bývalým čle-
nem Interact nebo Rotaract klubu se spojí jeho bývalý poradce a nabídne mu, aby se stal rotariánem.

Dvěma
mladým lidem je nabídnuto členství v Rotary klubu, jeden z nich je přijme.

Přehled úkolů v jednotlivých měsících
pro pracovníka, pečujícího o rozvoj členské základny

Jin je předsedkyní komise pro rozvoj členské základny v Rotary klubu, který chce
v nadcházejícím roce získat za členy mladé lidi. Naštěstí má již připravený svůj plán:
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Text: Mirek Barák (RC Třebíč), místopředseda DVSM
Foto: Mirka Žižková (RC Písek), Michal Koža (ROTEX), studenti

Distriktní výbor služby mládeži (DVSM) ve spolupráci s ROTEXem a RC
Třebíč uspořádal předposlední lednový víkend druhý Orientation Meeting
pro studenty z České republiky vyjíždějící do zahraničí na dlouhodobý vý-
měnný pobyt v rotariánském roce 2011/12 a pro jejich rodiče. Setkání se
zúčastnili i vedoucí Služby mládeži z klubů vysílajících studenty a zahranič-
ní studenti, pobývající v tomto rotariánském roce na výměně v českých klu-
bech.

Pro zahraniční studenty začala
celá akce již v pátek v podvečer.
Po ubytování v Travellers' Hos-
telu v třebíčské židovské čtvrti,
která je společně s křes
anskou
bazilikou a židovským hřbitovem
zapsána v seznamu památek
UNESCO, absolvovali tak jako
i při jiných „inbound víkendech“
jazykový test. Ve znalostech češ-
tiny vynikly především americké
studentky Evann Soltys-Gilbert
(RC Písek) a Denise Paarlberg
(RC Frýdek-Místek), jejichž
ústní projev nepostrádal za po-
užití bohaté slovní zásoby ani ta-
kové záludnosti našeho jazyka,
jako je skloňování a časování.

Sobotní program probíhal v prostorách třebíčské Západomoravské vysoké
školy. Prezident RC Třebíč Tibor Szabó přivítal v aule školy všech sedmnáct
českých studentů chystajících se na roční pobyt v zahraničí, jejich rodiče
a klubové funkcionáře. Následovalo vystoupení zahraničních studentů, kteří
předvedli svoje znalosti češtiny a tance a písně ve svých rodných jazycích.
Další program již probíhal odděleně ve skupinách. Zatímco rodiče studentů
seznamoval místopředseda DVSM Mirek Barák (RC Třebíč) s principy Ro-
tary a zásadami výměnného programu, zahraniční studenti za pomoci rotexá-
ků představovali studentům vyjíždějícím jednotlivé země, do kterých se čeští
studenti chystají a kluboví funkcionáři kompletovali přihlášky studentů a dal-
ší důležité dokumenty, které musí každý klub v souvislosti s výměnami při-
pravit. Dopolední program byl završen přednáškou rotexáků Michala Koži

O vzornou organizaci akce se jako obvykle postarali rotexáci, tentokrát pod vedením Lucky
Kubínyiové z Třebíče (vpravo), uprostřed Bára Sedláková a vlevo Maruška Beranová, obě
z Jihlavy.

Účastníky setkání přivítal prezident RC Třebíč Ti-
bor Szabó

Vyjíždějící studenti, jejich rodiče a kluboví funkcionáři s velkým nadšením sledovali vystoupení zahraničních studentů...
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o Japonsku a „kulturním šoku“, který každého
výměnného studenta čeká, a Báry Sedlákové o je-
jím výměnném pobytu v USA.

Odpoledne vyrazili zahraniční studenti spolu
s rotexáky na prohlídku pamětihodností Třebíče.
Vyjíždějící studenti, už společně se svými rodiči,
od Mirka Baráka obdrželi další podrobné infor-
mace o přípravě a průběhu výměnného pobytu.
Roman Sládek (RC Brno), inbound koordinátor
DVSM pro ČR, potom seznámil rodiče a klubové
funkcionáře s požadavky na dokumenty nutné
pro získání víz pro studenty, které budeme v příš-
tím roce hostit. Velkou odezvu sklidilo vystoupe-
ní zkušených třebíčských „host-maminek“ Lenky
Kubínyiové a Jarmily Telátníkové, které popiso-
valy svoje praktické zkušenosti s pobytem zahra-
ničních studentů ve svých rodinách. Závěrem
problematiku adaptace rodiny a zahraničního
studenta shrnuly ve své přednášce Blažena Mačá-
ková (RC Přerov) a Šárka Zabadalová (RC Kro-
měříž).

Letos se Orientation Meeting uskutečnil vůbec
poprvé za účasti rodičů vyjíždějících studentů.
Důvodem je snaha DVSM zvýšit informovanost
rodin o průběhu výměnného programu a jeho za-
členění do činností Rotary. Mnoho informací,
které v Třebíči zazněly, bylo pro většinu účastní-
ků nových a nepochybně přispějí jak k úspěšné
přípravě studentů na pobyt v zahraničí, tak i bez-

problémový pobyt zahraničních studentů v čes-
kých rodinách.

Další setkání, tedy Orientation Meeting III, se
uskuteční první květnový víkend. Studenti vysíla-
ní na výměnu z českých klubů se setkají se zahra-

ničními studenty trávícími letošní rotariánský rok
v Česku v některém rekreačním středisku na Vy-
sočině, kde se při zajímavých sportovních a spole-
čenských aktivitách budou vzájemně poznávat
a získávat další informace o studijním pobytu
v zahraničí. �

Prohlídku třebíčské židovské čtvrti, zapsanou v seznamu památek UNESCO, si nenechaly ujít ani „invalidní“ studentky Jenna Lerma z USA (RC Přerov), uprostřed s berlemi, a Mariel „Bo-
růvka“ Mora Urquidi z Mexika (RC Ostrava International) se slušivou bílou ortézou

...z nichž největší aplaus sklidily tance latinskoamerické skupiny - zleva Fernando (RC České Budějovice) a Mariel (RC Os-
trava Int.) z Mexika, Lady Katherine (RC Hradec Králové) z Kolumbie a Gustavo (RC Písek) z Brazílie.
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Po roku sme sa znovu stretli na Rotary víkende
v Banskej Bystrici. Piatok 28.1.2011 sa už rotexá-
ci nevedeli dočka
 nových výmenných študentov
a tak prišli na ubytovňu skôr a všetko pripravili
spolu s členmi Rotary klubu Banská Bystrica.
Z pôvodne očakávaných postupných príchodov
sa stal jeden hromadný, kedy 32 zahraničných
študentov z USA, Kanady a Taiwanu dorazilo do
Banskej Bystrice a tešili sa na program, ktorý sme
im pripravili. Potom, ako sa študenti ubytovali
a posilnili sa skvelou večerou, vybrali sme sa na
Konzervatórium Jána Levoslava Belu vypoču
 si
hudobné kvarteto rovnako mladých a talentova-
ných 	udí. Koncert sa naozaj vydaril a všetkým sa
ve	mi páčil. Po koncerte sme študentom pripra-
vili sú
až zameranú na zdokonalenie ich slovenči-
ny, kde tí najlepší boli aj sladko odmenení
darčekmi. Bol to naozaj krásny večer ako pre štu-
dentov, tak aj pre rotariánov a rotexákov.
Ďalší deň sa celá skupina vybrala na prechádzku
Banskou Bystricou, ktorú sme začali prehliadkou
novo zrekonštruovanej mestskej radnice, pokra-
čovali sme �alšími skvostami historického mesta
a po nádhernom dopoludní (jasnej oblohe a tep-
lote -10 °C) sme sa išli zohria
 a naplni
 si naše
prázdne žalúdky do Penziónu BOCA. Privítal nás
tam aj Vladimír Országh, majite	 podniku a je-
den z našich najlepších hokejistov (zlatý medai-
lista z MS), ktorý roky hrával aj v NHL. Nielenže
jedlo bolo naozaj výborné, ale študentov potešili
aj drobné darčeky od miestneho hokejového klu-
bu „HC 05“ a fotografovanie s našou hokejovou
hviezdou. Najlepší študenti poskytli rozhovor pre
Slovenský rozhlas a pani redaktorka bola príjem-
ne prekvapená ich dobrou slovenčinou. Po tomto
nabitom programe sme potrebovali aj trochu vo	-

ného času a tak si naši študenti mohli vychutna

nákupy v Europa Shopping Centre. Po návrate
na ubytovňu a chutnej večeri nám rotariáni zor-
ganizovali pingpongový turnaj, kde chlapci
a dievčatá predviedli svoj športový talent. Prvé tri
miesta v oboch kategóriách boli opä
 ocenené
darčekmi. Ke�že väčšina študentov bola ešte
plná energie, mali príležitos
 túto energiu vybi

na diskotéke s chutným občerstvením a výbornou
hudbou.
Ani tieto dva náročné dni neunavili výmenných
študentov a na �alší deň sa s nadšením vybrali na
exkurziu do Pamätníka SNP. Táto exkurzia bola
vyvrcholením Rotary víkendu v Banskej Bystrici.
Bolo vidie
, že víkend sa naozaj vydaril, dôkazom
čoho bola príjemná atmosféra, nespočetné množ-
stvo objatí pri lúčení a slová v�aky z každej stra-

ny. V mene výmenných študentov v dištrikte 2240
a „rotexáčiek“ z Banskej Bystrice sa týmto chce-
me po�akova
 Rotary klubu v Banskej Bystrici za
víkend plný nezabudnute	ných zážitkov a už te-
raz sa tešíme a dúfame, že budúci rok budeme
ma
 možnos
 si takýto víkend zopakova
.
Pôvodná reportáž pre RGN / text: �ubica Horvá-
thová, Rotex Banská Bystrica / Foto: Juraj Slota

V poradí už tretí ročník Rotex lyžovačky sa konal v dňoch 18.–20. februára.
Tradične sme sa stretli v hoteli Fuggerov dvor v blízkosti lyžiarskeho stredi-
ska Selce - Čachovo pri Banskej Bystrici. Počasie nám síce tento rok príliš ne-
prialo, ale každoročne stúpajúci počet účastníkov len zvýraznil popularitu
akcie, ktorá bola opä
 vskutku znamenitá.
Popri aktívnej účasti na organizácii stretnutí a výletov pre výmenných štu-
dentov hos
ovaných v našom dištrikte a vysielaných študentov sa radi stret-

neme aj sami, kedy máme možnos
 lepšie sa spozna
 a tiež prebra

pracovné záležitosti týkajúce sa našej organizácie. Na Slovensku sa rotexáci
stretajú dvakrát do roka, raz koncom leta a raz počas už spomínanej lyžo-
vačky v zime.
Vrátane neskorého príchodu dvoch posledných cestovate	ov sa celkovo
stretlo 25 aktívnych rotexákov. V diskusii vedenej naším prezidentom Iva-
nom Polákom bolo okrem zhodnotenia akcií uskutočnených počas tohto
školského roku na programe mnoho bodov oh	adom plánovanej činnosti
Rotexu. Medzi jednotlivých členov Rotexu boli rozdelené úlohy pre zabezpe-
čenie akcií počas zvyšku školského roka. Ďalej sme preberali rozpočet Rote-
xu, ako aj budúcu štruktúru vedenia tejto organizácie. Celkovo sa takmer
štvorhodinová diskusia plná hlasovania (za rôzne problémy i „neproblémy“)
dá označi
 za úspešnú.
Vo	na zábava, tvoriaca prevažnú čas
 stretnutia, sa taktiež inak ako úspeš-
nou nazva
 nedá. Okrem mokrej lyžovačky nám samotný Fuggerov dvor po-
núkol príjemný pobyt vo wellness centre, bowling, biliard či iné spoločenské
hry, typické i svojim slovenským charakterom.
V�aka výbornej organizácii naše po�akovanie patrí už tradičnému organizá-
torovi akcie Matejovi Auxtovi. Avšak špeciálna v�aka patrí tento rok Rotary
klubu Banská Bystrica, bez finančnej pomoci ktorého by uskutočnenie tejto
akcie bolo výrazne skomplikované. Ďalej �akujeme aj Rotary dištriktu 2240
a hotelu Fuggerov dvor. Pevne veríme, že naša tradícia potrvá, a opä
 sa
stretneme v hojnom počte aj na budúci rok, možno už aj za účasti aspoň jed-
ného brata Čecha.
Rudi VrábelZástupcovia Rotexu 2240 zo Slovenska



V týdnu před pololetními prázdninami mě oslo-
vil pan Ing. Oldřich Tesař, náš učitel angličtiny
s tím, že mě přihlásil do soutěže v anglickém ja-
zyce Junior Ambassador’s Day. Soutěž JAD
pro studenty předposledních ročníků gymnázií
pořádal již po šesté Rotary distrikt 2240, který
na našem okrese reprezentuje RC Valtice -
Břeclav.

O několik dnů později jsem se dozvěděl, že mezi
účastníky z gymnázií Břeclav, Hustopeče, Miku-
lov a Velké Pavlovice jsem naprosto nečekaně
obsadil první místo. Jako vítěz jsem byl pozván na
Velvyslanectví USA v Praze a jako doprovod mi
byl určen Ing. Jaroslav Benda, Ph.D., zástupce
RC Valtice - Břeclav. V rámci České republiky
nás bylo pozváno šestnáct účastníků.

Dne 25. února 2011 v devět hodin ráno jsme se se-
šli v Praze na Velvyslanectví USA. Prošli jsme dů-
kladnou bezpečnostní kontrolou a v 9.40 hod. nás
ve své kanceláři přivítala Jeho Excelence Norman
L. Eisen, velvyslanec USA v České republice. Ná-
sledovaly čtyři diskuse v angličtině zaměřené pře-
devším na vojenství, ekonomiku a vztahy obou
zemí. Snažil jsem se bedlivě poslouchat a rozu-
mět.

V poledne jsme se přemístili do Residence of The
Ambassador of The United States of America
(osobní residence pana N. L. Eisena). Je to krás-
ná barokní stavba, připadal jsem si jako na zám-
ku. Oběd byl skutečně vynikající a celé pohoštění
odpovídalo tomuto prostředí. Během návštěvy
jsem měl možnost diskutovat s panem Eisenem
na téma své práce - Státní maturity. Velmi oceňu-
ji jeho osobitý přístup a přátelské jednání.

Následovalo předávání certifikátů, kterým nám
byl udělen titul Junior Ambassador (mladý vel-
vyslanec). Akce se zúčastnil také český diplomat
zastupující ministra zahraničních věcí ČR, který
nás seznámil se svou prací, podělil se o své zážitky
a poradil, na co se máme zaměřit během studia,
pokud bychom měli v budoucnu zájem ucházet se
o práci v diplomatických službách.

Celá akce se nesla ve velmi přátelském duchu.
Poprvé jsem měl možnost důkladně otestovat
svou angličtinu, kterou se učím nejen ve škole.
Velmi si vážím tohoto krásného zážitku a životní
zkušenosti. Přesvědčil jsem se, jak je důležité roz-
víjet své jazykové znalosti, abych mohl diskutovat
s velvyslancem a osobním rádcem Baracka Oba-
my, prezidenta Spojených států amerických. Dě-
kuji všem náhodám i všem lidem, kteří mi to
umožnili.

Jiří Herzán, septima, Gymnázium Velké Pavlovice
(převzato ze serveru www.velke-pavlovice.cz)

Certifikát účastníka programu JAD

Zástupce velvyslance USA v ČR Joseph Pennington (uprostřed)
při setkání s Jaroslavem Bendou ze sponzorského RC Valtice-Břeclav

(vlevo) a Jiřím Herzánem, studentem velkopavlovického gymnázia.
(foto: archiv klubu)
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On the first February Saturday, the Hotel MaMaison
Imperial Ostrava hosted the sixth annual Fundraiser
Representative Ball of Rotary Club Ostrava
International and Rotary Club Opava International.
This time, the important social project was held under
the auspices of Moravian-Silesian Governor Jaroslav
Palas, Senator Antonín Maštalíř and Czech and
Slovak District Governor 2010/2011 Martin Timr.
There exists a proud tradition of representative balls
of high social and cultural standard and inimitable
atmosphere, and taking part has become a matter of
prestige for prominent figures not only from our
region, whose fundraising value exceeds all social
events, held in Ostrava to this date. The Sixth
Fundraiser Representative Ball was reminiscent of the
Swinging Sixties in its general style, including the
choreography of dance and musical performances by
leading entertainers, such as pop megastars Karel
Gott and Ilona Csáková, together with Alexander and
Katarina Vovk, making it a memorable evening and a
time well spent. The atmosphere was underscored by
the performances of the Proxima Dance Group, Elvis
Presley Revival Band and dulcimer ensemble Friš.
National and European Latin Dance champions
Marek and Renata Swětlík threw a presence. The
Rotary balls would be unthinkable without presenting
financial donations to those who need them. As
tradition dictates, the Ostrava Rotarians made a
significant donation to the Hippotherapy Centre of

the Hlučín Children's Ranch, the Institute for the
Handicapped in Hrabyně, the AVE ART Ostrava
private secondary art school, the DYS Centre of the
4th Primary School in Frýdek-Místek, the "KIDNEY
MACHINE FOR KIDS" foundation of the Ostrava
Teaching Hospital, and the "Magic Song" music
contest, totalling 650,000 CZK. The respectable sum
was significantly shouldered by the event's general
partner LR Health & Beauty Systems, main partners
Buksa & Partner, Hochtief CZ, Cemdesk, OKD
Foundation, and other partner companies to which
our big thanks goes.
Text: Eva Stýskalová, Photo: Club Archive

“Sharing positive energy. That’s what

unites my songs with the Rotarians.“

Karel Gott



222222

The week before midterm holidays, Mr Oldřich Tesař, our teacher of
English, told me I was registered for an English-language competition,
Junior Ambassador's Day. For a sixth year running, the YAD contest for
seventh-year students of grammar schools was organised by Rotary District
2240, represented in our area by RC Valtice-Břeclav.

A few days later I was told I had wholly unexpectedly took first place among
grammar school students from Břeclav, Hustopeče, Mikulov and Velké
Pavlovice. As a winner, I was invited to the U.S. Embassy in Prague, escorted
by Jaroslav Benda, Ph.D., from RC Valtice-Břeclav. There were sixteen of us
from all over the Czech Republic.
On 25 February 2011 at nine in the morning, we met at the United States
Embassy in Prague. After a thorough security check, U.S. Ambassador
Norman L. Eisen greeted us in his office at 9:40 AM. The reception was
followed by four discussion groups in English, focusing on defence issues,
economics and relations between the two countries respectively. I tried to
listen well and understand.

At noon we relocated to the Residence of the Ambassador of the United
States of America (personal residence of Mr N. L. Eisen). It is a splendid
baroque building which made me feel like in a chateau. The lunch was truly
excellent and the refreshments fitted the wonderful ambience. I had an
opportunity to discuss with the Ambassador the topic of my current paper –
state-supervised high school leaving exams. I greatly appreciate his informal
attitudes and friendly reception.
Each of us received a certificate naming the student a Junior Ambassador.
The ceremony was attended by a diplomat in lieu of the Czech Minister of
Foreign Affairs, who briefed us about his work, shared his experience with us
and adviced us on which fields of study to concentrate if we plan to apply for
diplomatic service in future.
The meeting proceeded in a very friendly atmosphere. I had a chance for the
first time in my life to test my English, which I study hard not only at school. I
sincerely appreciated the beautiful occasion, which furnished me with
considerable experience. I realised the importance of building my linguistic
skills so I could talk with the Ambassador – a personal advisor to Barack
Obama, the President of the United States of America. I am grateful for all
coincidences and to all those, who made mu dream come true.

Jiří Herzán, Seventh Year student of Velké Pavlovice Grammar School
(borrowed from on line server www.velke-pavlovice.cz)

Motor-Car Banská Bystrica s.r.o. has sponsored a sixth annual
Artwork Charity Auction. The company's CEO, Dr Peter
Kunkela, is a member of RC Banská Bystrica and all club
members regularly participate in this charitable project. This
year's gala evening passed under the keynote "Discover the Secret
of Progress", as Motor-Car s.r.o. presented a four-door coupé
designed in the spirit of the new class, CLS 350. Equally pleasant
and attractive was an encounter with the evening's master of
ceremonies, Josef "Pepa" Laufer. The evening's proceeds came in
the form of an auction of 21 works of art, conducted by
entertainer Štefan Skrúcaný. Raffle proceeds also went to charity.
A symbolic cheque for 1,300 euros was presented by two officials
of the "Dog to Man" civic association, which trains guide and
assistance dogs. Another part of the proceeds was traditionally
contributed to Slovak First Lady Silvia Gašparovičová’s
foundation, Education and Health for All. In the past five years
her foundation has received a total of 28,010 euros, and another
5,330 euros were added to the score on the third evening of March
2011 in a cheque presented to the First Lady. In "old money", the
total sum, presented to the Silvia Gašparovičová Foundation over
six years, has exceeded 1,004,440 Slovak crowns.
Text:  I. Belan, PDG, Photo: E. Genserek

Slovakia's First Lady personally received a symbolical, EUR 5,330 cheque, presented to her by Motor-Car
s.r.o Director and member of RC Banská Bystrica, Peter Kunkela.

New Junior Ambassador Jiří Herzán (left)
with U.S. Ambassador Norman L. Eisen (photo: archive).



No, dear reader, not that the members of Rotary Club Plzeň would suddenly
grow twenty-years-young: But in the middle of March they relived 20 years of
their modern history.
Right after its resurrection in spring 1991 (it was first chartered way back in
1927), the Club added three words to its name: "ad optima intenti". On its
inauguration day nine years later, our District 2240 prepositioned two other
words. Thus, "Dignitatis memores ad optima intenti" loosely translates as "Being
aware of our dignity we will do our best." (Next time you walk by Prague's
Astronomical Clock to Little Square, look at above the windows to the Grand
Room of the Old Town Hall – you will see the words that inspired us then.)
RC Plzeň remained true to its motto when, shortly before New Year's Eve, it
sent invitations to friends in all parts of the Rotary World to attend the 21st
Inter-Country Meeting, this time held under the keynote CULTURAL
GALA. The invitations were warmly accepted: on 17-20 March 2011, 58 dear
guests – true friends in Rotary – arrived to Plzeň from eight countries –
Austria and Germany, France, UK and Belgium, the United States, Ukraine
and even Australia. We were pleased to welcome our Governor Martin Timr
on the opening day.
Plzeň treated its guests to a rich and varied programme: On the day of their
arrival they attended an unscheduled concert of the Plzeň Philharmonic with
splendid young soloists. The next day all participants were received in the
ornate Renaissance Town Hall by Plzeň's Mayor Martin Baxa and his first
deputy for culture and tourism, Mrs Eva Herinková. On the second evening,
our guests appreciated a cute puppet show, "Three Musketeers" in Theatre

ALFA. Our guests visited memorable sites of Plzeň, including its mediaeval
basements, the West Bohemian Museum with a rich armory and an
exhibition of china, and of course also the world-renowned Pilsner
Breweries. As the proverbial cherry on the cake, some of the visitors
accepted an invitation to the exquisite Mariánská Týnice Monastery, built by
the famous architect Jan Blažej Santini.
We'd like to share with you at least a couple of photographs, capturing the
friendly atmosphere of the CULTURAL GALA. Among our guests were
e.g. Dr Rudolf Hörndler with his wife Margit, a member of RC
Nürnberg-Fürth, who was director of RI and the Rotary Trustee Foundation
in the 1990s, Roy Parsons with his wife Kay from Britain's RC
Keyworth-Ruddington and Past Governor of District 1220, and Acting
President of RC Regensburg Marc-Aurel, Dr Gerhard Ascher with spouse,
from the city which maintains twinning relations with Plzeň. Our Belgian
guests from RC Amay—Villers-le-Temple brought along two girl students
from the United States, who spend this academic year as Exchange Students.
Plzeň also welcomed guests from the East – Odessa and Lvov in Ukraine.
Doubtless the most distant participant of the CULTURAL GALA project
was Milan Rapp from RC Grange in faraway Australia, where he has lived
for decades. But his roots are in Plzeň and he is an honorary member,
celebrating his eightieth birthday at the opening concert.
A positive response from all participants, communicated to use immediately
after they returned home, amply convinced us about the value and
significance of meeting of this type.
Text: Dobroslav Zeman, PDG
Photos: City of Plzeň Press Service, Rostislav Chalupa, Dobroslav Zeman

Monika Deislerová-Wetzlerová, RC Plzeň Secretary, receives a gift certificate from the re-
presentative of the RC Regensburg Marc-Aurel

Martin Timr, DG 2240 (left) handing over a Rotary pennon to Martin Baxa, Lord Mayor of
the City of Plzeň

Promenade of all participants around the historical Pilsen City center.



RC OSTRAVA's book
release, "FROM THE
HISTORY OF ROTARY
CLUB OSTRAVA", has
78 pages, including
a 27-page supplement
with period documents
mapping the milestones of
development of Rotary in the city. Narration is
interspersed with 34 black-and-white and
colour photographs, amply illustrating the
contents. The book was written by Professor
Jan Folprecht, Ph.D., a member of the club.
The author attempts to piece together a
mosaic of history of one club, encompassing
almost eight decades. In addition to essential
facts and figures the book gives the reader an
insight on the general meaning of Rotary, its
roots and goals. Folprecht opens a theme that
is till too often a taboo to the general public.
Any closed society is viewed with mistrust and
suspicion by the public. Rotarians are no
exception, since in fact they really represent a
closed society in certain ways.
It is quite evident from this publication that
between the two world wars, Rotary was
important to Czechoslovakia and played its
role in the process of cultivating the nation's
society. In Northern Moravia, it was Ostrava to
first establish a Rotary Club. Even today it
goes beyond dispute that almost all its
members were quite exceptional.
We learn that Rotary was a "thorn in the flesh"
of totalitarian regimes. As soon as the Nazis
invaded our territory, Rotarians were among
the first to be blacklisted, imprisoned, tortured
and executed. A second post-WWII period
ended to briefly and with the same results. The
Communist regime spelled further bans,
reprisals and jail sentences. I believe this fact
alone speaks volumes about the Rotary, just

like any free thought, being dangerous to the
regimes that thrive on suppressing freedom.
A third period, evolving from the democratic
revolution of 1989, is essentially till going on;
it's been the longest in modern Czech history,
and hopefully it will go on for a long time. The
author maps this period from the vantage
point of development and activities of his Club.
Writing about now is the hardest task. In
comparison with the past, the present sounds
quite beautiful. Doubtlessly, a joint effort of a
small group of friends who meet every week to
mutually cultivate their concepts of humanity
and ethical rules is bringing out fruit in season.
A friendly club atmosphere is an indispensable
precondition, making the recruitment policy a
sensitive affair. This process is more than
meets the eye. I think it is clear that RC
Ostrava is successful in the effort.
I deem this book quite helpful to not only the
members of RC Ostrava but many other
Rotarians throughout our District. Here, an
inspiration can be drawn to help map one's
own past. It is not a "big book" and its author
never aspired to make it "big". But I am
convinced that it helped the club members
rediscover their roots, for which they owe
gratitude to the author of this publication.
Copies of the book are available from the Club
Secretary for CZK 300 plus postage. RC
Ostrava will provide copies to the leading
regional libraries and the Ostrava City Archive
in order to make its contents accessible to all
those, who look for information about club
activities in the Ostrava area. RC Ostrava has
been noted for its efforts to spread information
about the RI movement among the general
public. Late last year, the club staged another
in a series of exhibitions on Rotary in the
entrance hall of the Ostrava City Hall.
Report based on information provided by the
author of the book. Compiled by Jaromír Krišica,
Rotary Club Ostrava
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The District Youth Service Committee (DYSC) in conjunction with
ROTEX and RC Třebíč organized on the penultimate weekend in January a
second Orientation Meeting for Czech students, dispatched for long-term
student exchange programs abroad in Rotary 2011/12 and their parents. The
meeting was attended by heads of Youth Service of the sending clubs and
foreign students spending this Rotary Year in Czech clubs. For the first time
ever, the Orientation Meeting invited the parents of outgoing students. The
DYSC strives to keep families well posted on the course of the exchange
program and better involved in Rotarian activities. Much of the information
heard in Třebíč was new to most of the participants and will doubtless assist a
better preparation of students for international exchange programs, as well
as removing all hurdles to mutual rapport between foreign students and their
Czech host families.
Text: Mirek Barák (RC Třebíč), Vice Chairman, District Youth Service Committee
(DYSC) / Photo: Mirka Žižková (RC Písek), Michal Koža (ROTEX), students

Outgoing students, their parents and club officials warmly received performances by ex-
change students from abroad…

From Rotarian History

Friends come and go
Sometimes they return, sometimes their return is
not possible any more. Since late in May, Hanka
Zemanová from Plzeň has joined the ranks of
those we shall never meet again. She was not in
any Rotary Club, nor did she wish to join one. She
would often quip that one family member,
succumbing to the magic of Rotary, is enough.
And yet she had participated in countless meetings
and Rotarian events at home and abroad. Since
the early 1990s she had accompanied her
husband, Dobra, the first Governor of our District
and agile organizer of many Rotary activities, and
later she added to her charges her son-in-law, artist
Jaroslav Šindelář (both members of RC Plzeň). A
kind unobtrusive and witty companion, she
belonged to a wider circle of friends of Rotary. She
was a graphic example of the importance of
understanding and outgoing partners and a
conducive family environment for Rotarians and
their self-realization. In the last Rotarian year, we
started missing her at our meetings. Now we will
continue to miss her forever. She will be fondly
remembered. R.I.P.
Martin Timr, District Governor

Hanka and Dobra Zeman spent an unbelievable
fifty-four years together. (Photo: RGN Archive)
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Kalyani Banerjee sa stal členom Rotary klubu v indickom meste Vapi
roku 1972. Titul chemického inžiniera získal na Indickom technologic-
kom inštitúte v Kharagpure. V súčasnosti pôsobí vo funkcii riadite�a
spoločnosti United Phosporus Limited, patriacej k najväčším výrobcom
agrochemikálií v Indii. V roku 1980 sa K. Banerjee stal guvernérom vte-
dajšieho RI dištriktu 306. V rokoch 1995–97 pôsobil ako RI riadite�
a v rokoch 2001–05 ako správca Nadácie Rotary. Vo funkčnom období
2011–12 bude zastáva� pozíciu prezidenta RI.

Jeho manželka Binota sa venuje sociálnej práci a je tiež členkou klubu
Inner Wheel. Majú dve deti a štyri vnúčatá.

Šéfredaktor John Rezek sa s pánom Banerjee stretol v Evanstone v Illi-
nois a položil mu nieko�ko otázok. Zo správy Johna Rezeka: „Existuje
ve�a vecí, ktoré si na nastávajúcom RI prezidentovi Banerjeem na prvý
poh�ad všimnete. Po prvé – je to vždy ten najpokojnejší človek v miest-
nosti. Jeho verbálny prejav je ve�mi pokojný, ale zároveň priamy, jasne
sa drží svojej misie, o ktorej hovorí dôstojne a odhodlane. Ke
 moja
otázka smerovala k zložitým výzvam, ktorým bude musie� čeli� počas
svojho funkčného obdobia, podotkol, že „život je jednoduchý. Zložitým
ho robia �udia.“

The Rotarian: Ako sa človek stane prezidentom RI?
Banerjee: Rád by som to vedel. Myslím si, že treba vytrva
 v tom, čo robí-
te a venova
 svoj čas Rotary, samozrejme – pracova
 pre Rotary. Jedna
vec vás privedie k druhej. Nemusí to tak fungova
 v každom prípade
a sám ani neviem, ako tomu bolo v mojom prípade – ako sa takmer po 20
rokoch opä
 stal prezidentom niekto z Indie. Robil som len to, čo by ro-
bil každý dobrý človek, ktorý verí v prácu a poslanie Rotary a to bola tá
správna cesta. Neusiloval som o post prezidenta Rotary, snažil som sa
by
 dobrým rotariánom.

TR: Ke� ste sa dozvedeli, že budete kandidova
 na post prezidenta ako
President-Nominee, reagovali ste čisto pozitívne?
Banerjee: No, pamätám si, ke� si ma zavolal predseda nominačnej komi-
sie John Germ a povedal: „Vo	bou nominačnej komisie ste Vy. Súhlasíte
s tým? Prijímate to?“ Asi dvakrát som povedal: „Ó môj bože!“ John násto-
jil, aby som prestal opakova
 'Ó môj bože' a povedal len áno alebo nie. Na
túto úsmevnú príhodu sme v našich rozhovoroch už nieko	kokrát spomí-
nali. Teraz, ke� som sa zžil so skutočnos
ou, že budem zastáva
 tak vý-
znamný post, teším sa ve	mi na túto obrovskú príležitos
 a výzvu.

TR: Je pod	a Vás vykonávanie prezidentskej funkcie tou najlepšou prá-
cou v organizácii?
Banerjee: Takto som o tom nerozmýš	al. Musím poveda
, že funkciu
prezidenta klubu pred mnohými rokmi som vykonával ve	mi rád. To
bolo v roku 1975, tri roky po mojom vstupe do Rotary. V roku 1980 som
sa stal guvernérom dištriktu hne� pri mojej prvej kandidatúre. V Indii
totiž nie je pravidlom, že guvernérom sa stane kandidát, ktorý sa o tento
post uchádza prvýkrát. Ja som však uspel, mal som vtedy 38 rokov. Ro-
dák z Bengálska - východnej Indie, žijúci v západnej Indii v štáte Gujarat
– v Gandhiho štáte, ak ho smiem tak nazva
. Iný štát, iný jazyk, iná kultú-
ra. Bola to obrovská výzva a zároveň obrovská príležitos
. Funkciu gu-
vernéra dištriktu som skutočne vykonával s ve	kou rados
ou. Potom som
bol tréner školiaceho centra na Rotary inštitúte. Myslím, že som to zvlá-
dol celkom dobre. Boli tam viacerí významní rotariáni, ktorí sa neskôr
stali známymi – Cliff Dochterman, Royce Abbey, Jonathan Majiyagbe,
Bob Barth, Luis Giay – úžasní 	udia, ktorí sa zvidite	nili a niektorí sa do-
konca stali svetovými prezidentmi Rotary. Takže vtedy som sa prvýkrát
stretol s najvýraznejšími osobnos
ami z vedenia Rotary a odvtedy s nimi
udržiavam blízke priate	ské vz
ahy.
Ke� som sa stal riadite	om RI, bol to úžasný pocit. V Indii som mal ve	kú
podporu. Spolupracoval som s dvoma významnými prezidentmi – Her-
bom Brownom a Luisom Giayom. Následne som štyri roky pôsobil ako
správca Nadácie Rotary, moje funkčné obdobie ukončil rok stého výročia
Rotary a nezabudnute	né zhromaždenie RI v Chicagu v roku 2005.

Krištáľový Banerjee
Náš budúci prezident sa domnieva, že iba ľudia

robia život zložitejším ako vo skutočnosti je.

FOTO: ROTARY IMAGES / ALYCE HENSON
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Všetky nadobudnuté skúsenosti sú pre mňa ve	mi vzácne. Ale pochopite	ne,
ve	mi sa teším na budúci rok. Je to tá najzodpovednejšia úloha akú možno
v Rotary plni
, berúc do úvahy honor, ktorý sa s ňou spája a tiež príležitos

posunú
 celú organizáciu ešte viac vpred a zároveň udrža
 krok s tradíciami.
Je to obrovská príležitos
 zvláš
 teraz, ke� sme svedkami ve	kých zmien.
Spôsob, akým 	udia počúvajú, ako 	udia komunikujú, ako 	udia sprostredko-
vávajú svoje myšlienky – všetko sa v ostatných rokoch výrazne mení. Mladší
	udia využívajú moderné spôsoby komunikácie, nadväzovania a vytvárania si
vz
ahov. V období mojej mladosti nebolo takéto vytváranie vz
ahov vždy vní-
mané pozitívne. Dnes je. Takže ja sa teším na to, že dokážem prinies
 niečo
pozitívne aj do našej organizácie.

TR: Aké tri najdôležitejšie priority máte na Vašom zozname vecí, ktoré chce-
te dosiahnu
 počas svojho funkčného obdobia?
Banerjee: Nasmerova
 pozornos
 spä
 na jednotlivcov v Rotary. Rotary sa za-
čalo rozvíja
 v komunitách a komunity vytvárajú nielen dobrí 	udia, ale aj ro-
diny. Vnímanie rodiny sa v dnešnom svete úplne zmenilo. Rodičia nemajú
čas na svoje deti. Deti nemajú čas na svojich rodičov. Rodičia nemajú čas je-
den na druhého. A tak by som sa rád znovu zameral na rodinu.
Moja obhajoba tradičných rodinných hodnôt však neznamená, že by sme ne-
mali by
 najpokrokovejší. Naopak, musíme napredova
 v duchu 21. storočia.
Rád by som do Rotary pritiahol viac mladých 	udí. Facebook, YouTube –
dnešná generácia má svoju vlastnú sociálnu sie
 a to je oblas
, na ktorú som
sústredil svoju pozornos
. Ak budeme správne komunikova
 s mladými 	u�-
mi, môžu dospie
 k názoru, že členstvo v našej organizácii je tou správnou
vo	bou.
Musíme si mládež získa
 rýchlo. Oni milujú nadväzovanie kontaktov, ale svo-
je vz
ahy si budú vytvára
 niekde inde a iným spôsobom, pokia	 sa naše záuj-
my nestretnú a nevybudujeme si vz
ahy s nimi my. Musíme tiež posilni

Rotaract a výmenné programy mládeže.
Tre
ou oblas
ou, ktorej sa chcem venova
, je imidž Rotary. Zvyčajne sme
boli vnímaní ako malá komunitná organizácia, ktorej členovia sa schádzali
hlavne z dôvodu vlastného prospechu, riešenia vlastných záujmov a zábavy
a sem tam niečo urobili aj pre komunitu. Kedysi to bola pravda. Dnes je už
Rotary vnímané inak. Raz niekto povedal, že „Rotary má silu vlády a citlivos

rodiča“. Táto myšlienka jedinečným spôsobom vystihuje Rotary.

TR: Čo je pre Vás najväčšou osobnou výzvou počas Vášho funkčného obdo-
bia? Je rok príliš krátka doba?
Banerjee: V istom zmysle je rok príliš krátka doba. Ale Rotary Vám umožní
pripravi
 si plán pre svoj rok. Neustále som v kontakte s prezidentom Rayom
Klinginsmithom. Jemu sa podarilo zavies
 nejednu zmenu. Je na mne, aby
som tieto zmeny uchopil a vyhodnotil, ktoré sú osožné. Je zrejmé, že všetky
aspekty zmien nemusia perfektne fungova
. Pozriem sa na tie, ktoré možno
nefungujú celkom dobre a po konzultácii s prezidentom Rayom prijmem po-
trebné úpravy, ktoré nás zasa posunú �alej. V dnešnom svete aj mnohé iné
organizácie, či ide o Nadáciu Billa a Melindy Gatesových alebo WHO [Sve-
tová zdravotnícka organizácia], h	adajú kontinuitu. Nechcú veci rieši
 zakaž-
dým s inými 	u�mi. Takže musíme nájs
 rovnováhu, ktorá zabezpečí
kontinuitu uprostred všetkých zmien, ktorými prechádzame.
Napríklad - Rada riadite	ov prerokovávala potrebu vyhlasova
 každý rok
novú tému. Môže by
 vyhlásená ve	mi dobrá téma s krásnym logom a podpo-
rená atraktívnou literatúrou, ale čo si o tom myslí bežný rotarián? Rotary sa
musí zmeni
, aby vyhovovalo dnešným predstavám modernej organizácie.
V blízkej budúcnosti nás čaká premena z malej komunitnej organizácie na
ve	kú medzinárodnú organizáciu. Zaoberanie sa zmenou teda bude na den-
nom poriadku.

TR: Ako sa zrodila
téma pre Váš prezi-
dentský rok – Silou
ducha humanity ob-
jímte 	udstvo?
Banerjee: Domnie-
vam sa, že je v nej tro-
chu indickej, alebo
orientálnej duchovnej
filozofie. Začneme
tým, že sa najprv po-
zrieme sami na seba
a ak sa zmeníme, po-
tom sa zmení aj svet.
To je to, v čo veríme
my. Je príliš jednodu-
ché poveda
: „Ja som
dokonalý, ale môj sused nie je“. Musíme sa dlhšie zamyslie
 sami nad sebou,
prv než začneme napráva
 svet. Takže, najprv sa pozrieme na seba. A ke� to
urobíme, ke� pochopíme samých seba, svoje silné stránky, zistíme, že máme
obrovský potenciál. Žijeme pod	a toho? Ak človek pozná lepšie samého
seba, môže toho dosiahnu
 ove	a viac. Najprv sa však treba usilova
 o dosiah-
nutie vnútorného pokoja, až potom možno nastoli
 mier vo svete.

TR: Keby ste mohli niečo v Rotary okamžite zmeni
, čo by to bolo?
Banerjee: Pozrel by som sa na členstvo. Náš prístup k rastu členstva musí by

iný. A to je dôvod, prečo musíme zamera
 pozornos
 na dnešnú generáciu, jej
potreby, očakávania a musíme nájs
 spôsob, ako tieto aspekty prepojíme
s našimi cie	mi. Čo je na Rotary lákavé pre nových rotariánov? Aké očakáva-
nia majú? Čo nespĺňa ich očakávania? Je možné, že h	adajú iba spoločenský
klub, ale my sme ove	a viac. Myslím si, že 	udia potrebujú by
 informovaní
o všetkom čo robíme skôr, než prídu medzi nás. Možno práve propagácia na-
šich aktivít je oblas
, ktorú by sme mali skvalitni
.

TR: Čo odlišuje Rotary od iných servisných organizácií a ako by ste chceli do-
siahnu
, aby tieto rozdiely boli jasnejšie definované alebo lepšie vidite	né?
Banerjee: Myslím si, že to, čo nás odlišuje, je náš princíp klasifikácií a naše
odborné služby. Od prvopočiatku sme zoskupenie 	udí rôznych profesií a to
je jednou z našich najväčších predností. Predstavte si, že členmi vášho klubu
sú tí najšikovnejší podnikatelia a najuznávanejší odborníci vo vašej komuni-
te. Aký obrovský vplyv by ste mohli ma
!

TR: Aký je váš osobný odkaz jednotlivým rotariánom?
Banerjee: Rotary je v súčasnosti najväčšou organizáciou na svete. Rotary,
to nie je len priate	stvo, ale aj dynamika zmien, pokroku, služby iným 	u-
�om, starostlivos
 o druhých 	udí a mierotvorné úsilie. Využívame naplno
svoj potenciál pri napĺňaní týchto cie	ov? Ak nie, ako sa s tým chcete popa-
sova
 vy?

TR: Hovorí sa, že ste pokorný a skromný človek. Ke� tak uvažujete o sebe,
stotožňujete sa s týmto tvrdením?
Banerjee: Asi by ste sa najprv mali spýta
 mojej ženy. Ona je ten najpovola-
nejší človek, ktorý by Vám to vedel potvrdi
. Sú chvíle, ke� si myslím, že nie
som dostatočne pokorný. Pokora je pre mňa prejavom ve	kej sily. A len silný
človek môže by
 pokorný. Verím, že čím je človek silnejší, tým viac vie by
 po-
korný a Gandhi je toho najlepším príkladom. Martin Luther King Jr. je �alší
príklad. Títo 	udia sú pre mňa vzorom, a je vari možné ma
 lepšie vzory?
Gandhi bol muž, ktorý čelil celej britskej ríši v časoch jej najväčšej slávy svo-
jou pokorou. V žiadnom prípade to teda nebol slabý muž. Takže pre mňa po-
kora pramení z vnútornej sily. Skromnos
? Nemusíte vystavova
 na obdiv, čo
máte. Ak tak urobíte - nedosiahli ste svoj potenciál a to je dôvod, prečo sa po-
trebujete vystatova
 majetkom. Ja v skutočnosti neviem, či som pokorný
a skromný, ale dúfam, že takým budem.

Z anglicky písaných materiálov ústrednej redakcie RWMP
preložil Ivan Belan, PDG

SILOU DUCHA HUMANITY OBKLOP LIDSTVO
SILOU DUCHA HUMANITY OBKLOP ĽUDSTVO

Ak viete pozna� lepšie sami seba, môžete dosiahnu�

ove�a väčšie veci. Preto usilujte najskôr o váš vnútorný

k�ud, ten je predpokladom aj mieru vo svete.



CO
rozumíme pod pojmem 

„Vize do budoucnosti“?

Náš plán nazvaný Vize do 
budoucnosti je nový model 
Nadace Rotary, jak napo-
moci distriktům i klubům při 
realizaci jejich humanitárních 
a vzdělávacích projektů.

PROČ 
byl tento plán přijat?

Nadace Rotary pocítila stále 
rostoucí potřebu zaměřit své 
činnosti na dosažení vyšší 
efektivity a soustředit své úsilí 
k dosažení nejen výraznějšího 
dopadu, ale i veřejného uznání.

KDY
začne tento plán působit? 

Již v červenci 2010 začalo 
100 pilotních distriktů využívat 
tohoto plánu, aby jej během 
tříletého zkušebního období 
ověřily. Všechny distrikty RI 
zavedou pak tento nový model 
do vlastní praxe od července 
roku 2013.

JAK
bude tento plán působit?

Pokračujte ve čtení. Další 
stránky vám poskytnou in-
formace, které budou kluby 
i distrikty potřebovat k přípravě 
svého plánu „Vize do budouc-
nosti“ i ke svému zapojení do 
jeho realizace. 

Naše vize do budoucnosti 
Rychlý průvodce pro 

vysvětlení základních pojmů



SUBVENCE
V rámci naší vize do budoucnosti nabízí 

Nadace Rotary dva typy subvencí 

(grantů): distriktní subvence a globální 

subvence. 

DISTRIKTNÍ SUBVENCE

Jde o jednorázové subvence, které 

klubům i distriktům umožní využít jich 

k řešení bezprostředních potřeb v obcích 

jejich působnosti i v zahraničí. Distrik-

ty, které uvažují o využití až 50 % svých 

DDF, mohou každoročně požádat o jednu 

subvenci. Distrikty požadující méně než 

50 % mohou využít zbývající části svých 

DDF k podpoře programu PolioPlus nebo 

se podílet na globální subvenci. Distrikt 

spravuje a vyplácí fi nanční prostředky 

k podpoře aktivit, řízených distriktem 

nebo klubem a orientovaných např. na 

výchovu profesních skupin, na stipen-

dia, na projekty humanitární pomoci a to 

za předpokladu, že jsou v souladu s po-

sláním Nadace Rotary.

GLOBÁLNÍ SUBVENCE

Globální subvence umožní podílet se 

na strategicky zaměřených aktivitách 

s velkým dosahem a za podpory Na-

dace Rotary a to v hodnotách od 15 000 

do 200 000 US$.Těmito subvencemi se 

podporují rozsáhlé mezinárodní humani-

tární projekty, týmy zaměřené na pro-

fesní výchovu a stipendia, která mají 

trvalé a měřitelné výstupy v jedné či ve 

více zájmových oblastech. Tyto aktivity 

mohou být realizovány individuálně nebo 

v propojení – například jedna subvence 

může podporovat jeden tým zaměřený na 

profesní výchovu a na něj navazující hu-

manitární projekt. 

Kluby a distrikty mohou buď vytvořit 

svůj vlastní subvencovaný projekt, nebo 

se podílet na vícenásobné subvenci, 

připravené Nadací Rotary a jejími strate-

gickými partnery.

Globální subvence koncipované 

klubem nebo distriktem 

Tyto subvence nabízejí jako minimální 

částku ze Světového fondu ve výši 15 000 

US$ na projekt s minimálním rozpočtem ve 

výši 30 000 US$. Příspěvek ze Světového 

fondu tvoří 100 % částky odpovídající 

příspěvku z DDF nebo 50 % příspěvků 

z pokladní hotovosti. Globální subvence 

musejí být sponzorovány dvěma kluby 

nebo distrikty: buď partnerem ze země, 

kde se aktivity realizují, nebo zahraničním 

partnerem ze třetí země. 

Při přípravě takového projektu by měli 

sponzoři provést pečlivé vyhodnocení 

potřeb, přičemž se posoudí naléhavost 

potřeby v místě projektu a současně zjistí 

i fi nanční zdroje klubu či komunity, které 

budou k dispozici pro jejich krytí. 

Komplexní globální subvence

Tyto subvence koncipuje Nadace Ro-

tary a její strategičtí partneři – orga-

nizace působící v zájmové oblasti, 

které mohou poskytnout finanční po-

moc, technickou expertízu či právní 

pomoc. Světový fond a strategický 

partner zajistí 100 % finančního krytí 

a rotariáni takový projekt realizují.

ZÁJMOVÉ OBLASTI
Po posouzení řady humanitárních otázek, 

jimž se rotariáni věnují na celém světě, 

stanovili zmocněnci Nadace Rotary šest 

oblastí, v nichž mohou kluby a distrikty 

nejsnáze dosáhnout podstatných a kvan-

tifi kovatelných výsledků. Všechny projekty, 

stipendisté či členové týmů odborné výcho-

vy fi nancované globálními subvencemi by si 

měli stanovit specifi cké cíle v jedné z těchto 

zájmových oblastí či i ve více z nich:

Rezoluce podporující mír 

a předcházející konfl iktům

• Posilování místního mírového úsilí

• Výchova místních vedoucích činitelů 

k předcházení konfl iktům a k jejich 

řešení 

• Podpora dlouhodobého mírového úsilí 

v oblastech zasažených konfl iktem

• Pomoc zranitelné populaci zasažené 

konfl iktem, zejména dětem a mládeži

• Podpora studií, zabývajících se 

mírem a řešením konfl iktů  

Předcházení nemocem 

a jejich léčení

• Zlepšování schopností místních 

zdravotních pracovníků 

• Potírání šíření HIV/AIDS, malárie 

a jiných závažných nemocí 

• Zlepšování zdravotní infrastruktury 

v  jednotlivých obcích 

• Výchova a mobilizace místního oby-

vatelstva jako pomoc k prevenci proti 

šíření vážných nemocí

• Podpora studií týkajících se zdravot-

ní prevence a léčby nemocí

Pitná voda a sanitární zařízení

• Zvyšování spravedlivého přístupu 

všeho obyvatelstva ke zdravotně ne-

závadné pitné vodě a k sanitárním 

zařízením 

• Posilování schopnosti obyvatelstva 

při budování a údržbě zdrojů vody 

a sanitárních zařízení

• Výchova obyvatelstva k otázkám 

pitné vody, sanitárních zařízení a hy-

gieny

• Podpora studií zabývajících se pit-

nou vodou a sanitárním zařízením

Zdraví matky a dítěte

• Snižování mortality dětí ve věku do 

pěti let 

• Snižování úmrtnosti matek

• Zlepšování přístupu matek a dětí 

k základním zdravotním službám 

a ke kvalifi kovaným poskytovatelům 

zdravotní péče

• Podpora studií, týkajících se zdraví 

matky a dítěte

Základní vzdělání 

a gramotnost

• Zajištění přístupu dětí ke kvalitnímu 

základnímu vzdělání

• Snižování nerovnováhy pohlaví 

v otázkách vzdělání 

• Zvyšování vzdělanosti dospělých 

• Posilování schopností obcí zajišťují-

cích základní vzdělání a gramotnost 

• Podpora studií týkajících se základ-

ního vzdělávání a gramotnosti



Ekonomický 

a komunální rozvoj 

• Posilování rozvoje místních podnika-

telů a komunálních činitelů, mezi nimi 

zejména žen v chudých obcích 

• Rozvoj příležitostí zejména mládeže 

pro výkon slušné a produktivní práce 

• Budování kapacit místních organizací 

a komunálních sítí na podporu eko-

nomického rozvoje 

• Podpora studií, týkajících se eko-

nomického a komunálního rozvoje

PROVEDITELNOST
Aby mohl být projekt podpořen globál-

ní subvencí, musí být proveditelný – to 

znamená, že musí být zajištěno jeho 

další dotování i dlouho poté, co byly 

poskytnuty vstupní fi nanční prostředky 

a co skončilo zapojení rotariánů. Ta-

kové proveditelné projekty pomáhají 

co největšímu počtu lidí, respektují 

životní prostředí i místní kulturu, zapoju-

jí základní organizace jako např. místní 

sbory Rotary, snaží se o zapojení obyva-

telstva, jemuž slouží a předávají získané 

poznatky. Globální subvence připravují 

také stipendisty a jiné osoby k tomu, aby 

přispívali k uplatňování nových metod 

i v sousedních oblastech. Při navrhování 

nových projektů by měly kluby i distrik-

ty zdůrazňovat výchovu a výměnu infor-

mací tak, aby si místní komunita mohla 

získané poznatky udržet a řešit pak již 

sama své místní problémy.

STIPENDIA
Stipendia by měla být fi nancována buď 

distriktem nebo prostředky z globálních 

subvencí. Distriktní subvence nema-

jí žádná omezení co do jejich úrovně 

(studium na univerzitě, postgraduální), 

délky studia či odbornosti. Pro výběr 

kandidátů si mohou distrikty stanovit svá 

vlastní kritéria, rozhodnout o výši stipen-

dia či podporovat studenty navštěvující 

místní univerzity, protože tu neplatí žádná 

mezinárodní omezení.

Globální subvence podporují vysoko-

školské studium v zahraničí týkající se 

přímo zájmové oblasti v trvání 1 až 4 

roků. Při podání žádosti o udělení stipen-

dia s globální subvencí musí kluby a dis-

trikty prokázat, že potenciální stipendista 

může skutečně na univerzitě studovat.

TÝMY ODBORNÉ 

PŘÍPRAVY
Tyto týmy mohou být podporovány buď 

distriktem, nebo globálními subvence-

mi. Jsou-li podporovány distriktními sub-

vencemi, je jejich postavení obdobné 

GSE-týmům, ovšem nemají omezení co 

do věku účastníků ani co do doby jejich 

působení.

Globální subvence podporují týmy ces-

tující do zahraničí, aby se tam zabývaly 

výukou, jak řešit místní problémy v jed-

né či ve více zájmových oblastech. Tým 

má být složen z jednoho vedoucího ro-

tariána a alespoň ze tří dalších osob-

nerotariánů. Jeho velikost však není 

omezena ani počtem, ani věkem, ovšem 

všichni členové musí mít příslušné od-

borné znalosti a zkušenosti.

Týmy mohou poskytovat výchovu v různých 

oblastech a zařízeních, včetně univerzit, 

nemocnic či různých společností. Jejich 

členové mohou být ubytováni na různých 

místech, např. v rodinách rotariánů, v uni-

verzitních kolejích nebo v hotelích. Doba 

odborné výchovy může být stanovena dle 

konkrétní potřeby a na jednu subvenci 

může vycestovat i více týmů. Náklady na 

výchovný tým musí odpovídat min. částce 

30 000 US$ vynaložené díky globální 

subvenci na celý projekt, ovšem do této 

částky jsou zahrnuty náklady na členy 

týmu stejně tak jako na jakékoliv další ak-

tivity v rámci projektu.



KVALIFIKACE A VRCHNÍ 

DOZOR
Co musí zajistit distrikt 

Aby se mohl distrikt podílet na dis-

triktních nebo globálních subvencích, 

musí se každoročně podrobit on-line 

kvalifi kačnímu řízení a musí přislíbit, že 

bude dodržovat a uvádět v život směrnice 

pro fi nancování a pro vrchní dozor, uve-

dené v distriktním prohlášení „Memoran-

dum of Understanding“. Distrikt musí také 

zorganizovat pro kluby seminář na téma 

„Správa subvencí poskytovaných Nadací 

Rotary“, který je součástí kvalifi kačního 

procesu.

Distrikt odpovídá za to, že zajistí pečlivý 

vrchní dozor nad prostředky, poskytnutý-

mi Nadací. Předpokládá se, že příjemci 

• pečlivě připraví plán činností

• předloží podrobnou a přesnou doku-

mentaci pro využití prostředků

• zapojí rotariány přímo do realizace 

projektu 

• prokáží průhlednost všech fi nančních 

transakcí

• budou předkládat zprávy dle stano-

veného harmonogramu.

Co musí udělat kluby

Mají-li se kluby stát případnými nosite-

li globální subvence, musí se podrobit 

každoročnímu kvalifi kačnímu procesu. 

Musí proto vyslat jednoho či více svých 

členů na seminář, připravený distrik-

tem a zaměřený na řízení subvencí 

poskytovaných Nadací Rotary, pode-

psat „Memorandum of Understanding“ 

a řídit se jím, a splňovat jakékoliv další 

kvalifi kační předpoklady, předepsané 

distriktem. Také se předpokládá, že klu-

by budou vyhovovat požadavkům na 

vrchní dozor, předepsaným pro distrikty 

(viz výše).

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ 

ŽÁDOSTÍ O SUBVENCE 
Veškeré žádosti o poskytnutí distrikt-

ních nebo globálních subvencí musí být 

předloženy prostřednictvím www.rota-

ry.org. Distriktní subvence se musí řídit 

dvouletým obchodním modelem: v prvním 

roce probíhá plánování a přihlašování, 

během druhého roku se pak subvence 

přiděluje.

Žádostem o poskytnutí globální subvence 

předchází krátký návrh, předložený také 

on-line, který popisuje předpokládané ak-

tivity a výsledky. Nadace pak se sponzory 

úzce spolupracuje, aby posoudila, zda je 

návrh úplný a také proveditelný a pak jim 

sdělí, zda skutečně mohou podat kom-

pletní přihlášku na subvenci. Závazné 

žádosti pak musí být předloženy během 

šesti měsíců poté, co Nadace schválila 

jejich návrh. Návrhy i vlastní žádosti lze 

podat průběžně kdykoliv během roku.

PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV
Distrikt stejně tak jako všechny kluby 

v distriktu musí po vynaložení poskyt-

nutých fi nančních prostředků předložit 

zprávu Nadaci Rotary a to do 12 měsíců 

poté, co byla distriktní subvence přiznána. 

Sponzoři globální subvence musí 

předkládat zprávy o dalším vývoji projek-

tu každých 12 měsíců po dobu působnosti 

subvence a závěrečnou zprávu během 

dvou měsíců po skončení projektu.

VÝCHOVA A ZDROJE
V průběhu roku 2012/13 se dostane bu-

doucím guvernérům těch distriktů, které 

nebyly zapojeny do pilotního programu, 

stejně tak jako budoucím předsedům 

distriktních výborů pro Nadaci Rota-

ry školení, týkajícího se kvalifi kace, 

způsobu podávání přihlášek i požadavků 

na předkládání zpráv.

Z anglického originálu přeložil:

Dobroslav Zeman, PDG

Více se o subvencích poskytovaných v rámci „Vize 

do budoucnosti“ dozvíte na internetu na adrese 

www.rotary.org/futurevision. Tam se také přihlaste 

k měsíčnímu odběru Future Vision Pilot News.
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Propagujme vzdělávání pomocí
programů Vize do budoucnosti
překlad z anglického originálu: Petr J. Pajas, PDG

Vzdělávání – to byl první obor, v němž byla Nada-
ce Rotary aktivní, ještě dlouho před tím, než se na
konci 60-tých let a v 70-tých letech začalo s pod-
porou humanitárních programů. Vzdělávání je
nezbytné pro úspěšný život a Rotary v tom může
pomáhat.
Vize do budoucnosti nabízí velkou svobodu výbě-
ru, pokud jde o stipendia. Troufám si tvrdit, že
Vize do budoucnosti podstatně zlepšuje současný
program stipendií. Vize do budoucnosti umožňu-
je, aby byli studenti podporováni jak doma tak
v zahraničí na jakékoli úrovni, po jakkoli dlouhé
období, za účelem dosažení akademického titulu

či získání osvědčení nebo prostě jen po určitou
dobu studia.
Současná doba trvání vysokoškolských vyslanec-
kých stipendií je značná – jde o 18 měsíců. V rámci
Vize do budoucnosti získávají stipendia maximum
flexibility a jejich trvání může být i kratší. Distrikt
se může držet oné 18ti měsíční lhůty, pokud to vy-
hovuje, ale není to již nutné.
V rámci programu globálních grantů mohou klu-
by a distrikty použít vlastní prostředky, nebo ty,
které má distrikt v rámci DDF k dispozici k tomu,
aby získali stejnou částku od Světového fondu
Nadace Rotary na stipendium pro vysokoškoláky
studující v zahraničí jeden ze šesti oborů, na které
je program zaměřen. Distrikty si mohou vybrat,
zda budou studenta podporovat jen jeden rok,
nebo poskytnou prostředky na celé universitní
studium trvající až 4 roky. Minimální rozpočet
pro globální grant činí 30 000 US$, ale samotné
stipendium může být i vyšší, což umožní talento-
vaným jednotlivcům ukončit studijní program po-
žadovaný k dosažení titulu, a tím dosáhnout
opravdového efektu.
Takže pokračujme ve svém úsilí v podpoře
vzdělávání, nebo� tak tvoříme komunitu pře-
mos�ováním kontinentů konáním, které nás
přesahuje. �

Významnosť našich časopisov
preklad z anglického originálu: Ivan Belan, PDG

Nie je to tak dávno, čo sa na komunikáciu v me-
dzinárodnom meradle využíval telegram. Potom
sa používal �alekopis, ktorý neskôr nahradil fax.
V súčasnosti sa prostriedkom každodennej ko-
munikácie stal internet. Napriek tomu noviny,

knihy a časopisy majú aj v súčasnom svete stále
svoje miesto.
The Rotarian je náš oficiálny časopis a zároveň
dobrý zdroj informácií. Na jeho stránkach sa do-
čítame o rozhodnutiach Rady riadite	ov RI,
o nadchádzajúcich udalostiach, prípadných zme-
nách v spôsobe riadenia našej organizácie
a o projektoch realizovaných v rôznych kútoch
sveta. Pod	a našej príručky Manual of Procedure
účelom oficiálneho časopisu je slúži� ako médi-
um, ktoré pomáha Rade riadite	ov RI šíri� myš-
lienky RI a podporova� ciele Rotary.
Okrem oficiálneho časopisu existuje ešte 30 regi-
onálnych časopisov, od austrálskeho Rotary
Down Under po Rotary Norden, od čilského El
Rotario de Chile po japonský The
Rotary-No-Tomo. Všetky tieto časopisy na svo-
jich stránkach prinášajú okrem niektorých pre-
braných článkov z nášho oficiálneho časopisu na-
jmä preh	ad lokálneho diania. Táto pestros� prís-
pevkov je ve	mi dôležitá, lebo zvýrazňuje
medzinárodnos� našej organizácie.
Periodická tlač je dnes čoraz ohrozenejšia ne-
ustále rastúcou digitalizáciou – je to vývoj, ktorý
nemožno zvráti�. Hoci v súčasnosti čoraz viac vy-
užívame moderné formy komunikácie, akými sú
napríklad konferenčné rozhovory, tie však nikdy
celkom nenahradia osobné stretnutia. Verím
preto, že rovnakým spôsobom sa bude vyvíja� aj
osud printových médií – tlač nám teda bude slú-
ži� aj na�alej a digitálny svet ju bude úspešne do-
pĺňa�.
Ke� držíme v rukách knihu alebo časopis, spája
sa s tým ve	mi špecifický pocit, ktorý si radi vy-
chutnávame. Nedopus�me preto, aby rotariánske
časopisy nadobro zmizli v kybernetickom svete –
ve� tlačené slovo 	udstvo stále potrebuje, rovna-
ko ako tomu bolo v minulosti. �

Carl-Wilhelm Stenhammar, předseda Rady zmocněnců Nadace Rotary

Svého vystoupení na Světovém hospodářském fóru v Davosu využil britský ministerský předseda Vel-
ké Británie David Cameron k výzvě, adresované všem vládám v Evropě, aby učinily vše pro konečné
vymýcení dětské obrny. Vystoupení premiéra citoval list Guardian těmito slovy: „Jsem hluboce pře-
svědčen o tom, že máme jedinečnou šanci zvítězit nad poliem. Máme očkovací látku a máme k tomu i
potřebné prostředky. Ovšem zatím nám stále chybí důrazná a trvalá politická vůle prosadit tento úkol
až do jeho konečného splnění.“

V té souvislosti Cameron přislíbil, že se britské státní prostředky ve výši 20 milionů liber určené k boji
proti poliomyelitidě zvýší v příštích dvou letech na dvojnásobek. Peněz má být využito k očkování 45
milionů dětí v zemích, kde dosud virus polia přetrvává. Vedle toho premiér očekává, že se jeho podně-
tu chopí partneři, kteří přislíbí pomoc ve stejné výši.

K tomuto podnětu nechtěl zůstat hluchý ani Bill Gates a přislíbil pomoc Nadace Billa a Melindy Gate-
sových ve výši dalších 100 milionů amerických dolarů, určených ve prospěch nadace Global Polio Era-
dication Initiative (GPEI).

Z tiskoviny END POLIO NOW č. 02 / 11
přeložil Dobroslav Zeman, PDG

Carl-Wilhelm Stenhammar,
předseda Rady zmocněnců Nadace Rotary
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První únorovou sobotu se konal ve všech prostorách hotelu MaMaison Impe-
rial Ostrava 6. benefiční reprezentační ples Rotary klubu Ostrava Internatio-
nal a Rotary klubu Opava International. Tentokrát nad touto významnou
společenskou akcí převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Ja-
roslav Palas, senátor Ing. Antonín Maštalíř a guvernér česko-slovenského
distriktu pro rok 2010/2011 Ing. arch. Martin Timr. Tato společensky nepře-
hlédnutelná událost již vytvořila tradici reprezentačních plesů na vysoké spo-
lečenské a kulturní úrovni s neopakovatelnou atmosférou a účast na něm se
stala věcí prestiže pro přední osobnosti nejen našeho regionu a přesáhla
svým benefičním posláním význam dosud konaných společenských akcí v Os-
travě. Tento již 6. benefiční reprezentační ples se nesl v duchu 60. let, jakožto
i celkové aranžmá plesu včetně choreografie tanečních a pěveckých vystou-
pení, na kterém nechyběli přední protagonisté kvalitní zábavy jako mistr Ka-
rel Gott, Ilona Csáková, Alexandr a Katarina Vovk, a tak byl pro všechny
vytvořen nezapomenutelný příjemně strávený večer. Atmosféru dokreslova-
la také hudební skupina Proxima, Elvis Presley Revival a cimbálová kapela
Friš. Nechybělo také vystoupení mistrů Evropy a ČR v latinskoamerických
tancích Marka a Renaty Swětíkových. K již neodmyslitelné součásti těchto

rotariánských plesů patří předání finančních darů potřebným. Tradičně os-
travští rotariáni podpořili významnou částkou Hippo-terapeutické centrum
Dětského ranče v Hlučíně, Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hra-
byni, Soukromou střední uměleckou školu AVE ART Ostrava, DYS cen-
trum při 4. ZŠ ve Frýdku-Místku, Nadaci „UMĚLÁ LEDVINA PRO DĚTI“
při Fakultní nemocnici v Ostravě a hudební soutěž „Začarovaná písnička“
celkovou částkou ve výši 650 000 Kč. Na této úctyhodné finanční částce se vý-
znamně podílel generální partner plesu firma LR Health & Beauty Systems,
Buksa & Partner, hlavní partneři plesu, společnost Hochtief CZ, Cemdest,
Nadace OKD a řada dalších partnerských firem, za což jim patří velký dík.
Text: Eva Stýskalová, foto: archiv klubu

„Předávání pozitivní energie.
To je to, co spojuje mé písně s rotariány.“

Karel Gott

Ing. Aleš Buksa, jeden z nestorů ostravských plesů Rotary, převzal při této příležitosti nej-
vyšší distriktní ocenění, Cenu T.J.Bati.

Karel Gott zná prostředí Rotary ze svých zahraničních cest. I proto měl při svém vystoupení
na plese dobrý pocit.

Špičkovým provedením latinskoamerických tanců zaujal profesionální taneční pár Marek
a Renata Swětíkovi.

Část výtěžku z benefičního plesu připadla tradičně Ústavu sociální péče pro
tělesně postižené v Hrabyni.
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Více než tři a půl hodiny trval koncert „Děti dě-
tem“, uspořádaný třebíčským Rotary klubem za
koordinace agilního člena Franka Spekhorsta ve
spolupráci se ZUŠ Fórum a stovkami mladých
hudebníků z Třebíče a z norského Skien. Nadše-
né obecenstvo odměnilo vystoupení zaslouženým
potleskem.

Celkem se na pódiu vystřídalo více než 300 účin-
kujících. Děti pod vedením svých pedagogů hrá-
ly, tančily a zpívaly. Celým večerem provázel
Milan Ošmera se svým Velkým třebíčským cir-
kusem. Sám Ošmera je absolventem ZUŠ Tře-
bíč. „Jeho vystoupením se uzavřel osmiletý
cyklus našich koncertů,“ připomněl duchovní

otec akce Frank Spekhorst, rotarián a učitel hry
na kytaru.

Děti pozdravil hejtman Jiří Běhounek, senátor
Vítězslav Jonáš, starosta Pavel Heřman a dva
velvyslanci, Jan Henneman z Nizozemí a Jens
Eikaas z Norského království.

Během večera byly přímo na jevišti předány
i sponzorské dary: Základní umělecké škole Fó-
rum grafický lis pro výtvarný obor v ceně 3000
Euro, které daroval partnerský klub třebíčských
rotariánů z německého Rothenburgu ob der Tau-
ber, nemocnici v Třebíči pak přístroj na podporu
dýchání nedonošenců CPAP v ceně 420 tisíc ko-

run. Třebíčský Rotary klub přispěl částkou 240 ti-
síc, nadace skupiny ČEZ 120 tisíci a dodavatel
poskytl slevu ve výši 60 tisíc korun.

Příjemným zpestřením bylo vystoupení norského
souboru, zejména herecká etuda na texty spisova-
tele Ibsena. Na ni navázala zhudebněná pohádka
O dvanácti měsíčcích.

Na závěr všichni účinkující zahráli a zazpívali
skladbu Sailing. Netradičním způsobem nechal
Frank Spekhorst hlasovat malé umělce o tom,
zda i příští rok chtějí koncertovat pro ostatní děti.
Mladí vyjádřili souhlas ohlušujícím pískotem.
A tak je velká naděje, že se koncert Děti dětem
vrátí za rok na jeviště třebíčského divadla Pasáž.

Text: František Ryneš, PDG, foto: Jaroslav Šmarda

Rotaract klub Poděbrady se snaží přispívat nejen k rozvoji Poděbrad a okolí,
ale je aktivní i na mezinárodní úrovni.
V listopadu a prosinci minulého roku zorganizoval Rotaract klub Poděbrady
sbírku s názvem „Pomožme společně Senegalu“. Jejím cílem bylo vybrat
a posléze poslat různé drobné předměty senegalským dětem a dospělým.
Jednalo se především o věci, které jsou stále funkční, ale mnozí z nás je už vy-
měnili za nové (např. staré fotoaparáty, přehrávače, sluchátka, dioptrické
brýle nebo drobné kancelářské potřeby). Celkově se nám podařilo sesbírat
tolik předmětů, že zaplnily jedno velké zavazadlo. To naši členové studující
v Paříži dopravili francouzskému kamarádovi Ericovi, který jezdí pravidelně
do Senegalu a sám zde pomáhá (finančně podporuje několik chudých žáků,
vozí potřebné věci apod.). V lednu africkou zemi opět navštívil a předal naše
dárky, které udělaly tamějším lidem z komunity Pikine, předměstí Dakaru,
opravdu velkou radost. Dostali jsme od něj fotky a poděkování od příjemců
dárků. Výsledek nás potěšil natolik, že v současnosti plánujeme další sbírku.
text: Tomáš Holub, foto: archiv klubu Spřízněná duše poděbradského Rotaract klubu Francouz Eric se senegalským dětmi.
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Banskobystrický Rotary klub sa opätovne stal spoluorganizátorom v po-
radí už druhého charitatívneho plesu, ktorý sa konal 14. 1. 2011 v Euro-
pa Culture Center (bývalý Dom kultúry) pod názvom „Sen a fantázia
secesie“. Ples a celú plesovú sezónu v meste pod Urpínom otvoril pri-
mátor mesta Mgr. Peter Gogola spolu s prezidentom miestneho Rotary
klubu Ing. Bohumilom Kratochvílom. „Sme potešení, že aj v Banskej
Bystrici opätovne prispeli na charitatívne účely tí, ktorí môžu – tým, ktorí
to potrebujú“, uviedol v závere svojho príhovoru a po�akoval sa prítom-
ným úradujúci prezident Rotary klubu Banská Bystrica.
Vý�ažok z plesu vo výške 3000 Eur bol odovzdaný riadite	ovi Detskej fa-
kultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. MUDr. Ján Nosko,
riadite	 DFNsP uviedol, že financie pomôžu zakúpi� diagnostický prístroj,
ktorý pomôže urýchli� a spresni� diagnostiku niektorých závažných ocho-
rení malých pacientov a tým skvalitni� aj liečbu a upevni� ich zdravie.
Samotný ples sa niesol v duchu 20. a 30. rokov minulého storočia a tomu
zodpovedala výzdoba aj program. Hudobne plesom sprevádzali Hot Sere-
nades z Bratislavy s Editou Moravskou allias Edith Piaf, 	udová hudba Ju-
raja Pecníka, tanečníci, kúzelník, barmanská show a slovom sprevádzal
Dušan Cinkota.
Zabávajúci sa hostia vydržali do ranných hodín, čo svedčí o dobrom
programe, skvelom jedle a výbornej nálade takmer 250 plesajúcich hostí.
Pôvodná zpráva pre RGN / text: Bohumil Kratochvíl, RC Banská Bystrica
Foto: Juraj Slota

Primátor Banskej Bystrice Mgr. Peter Gogola odovzdáva symbolický šek v hodnote 3 000 Eur
riaditeľovi DFNsP Banská Bystrica MUDr. Jánovi Noskovi v mene mesta aj RC Banská Bystrica.

Spoločnos� Motor-Car Banská Bystrica s.r.o. zorganizovala 6. ročník charita-
tívnej aukcie umeleckých diel. Ke�že riadite	 spoločnosti, PaedDr. Peter
Kunkela, je členom RC Banská Bystrica, všetci členovia klubu sa už tradič-
ne  zúčastňujú tejto charitatívnej aukcie.
Aukcia sa uskutočňuje na slávnostnom spoločenskom podujatí. Slávnostný
večer sa tento rok niesol v duchu „Objavte tajomstvo pokroku“. Spoločnos�
Motor-Car s.r.o. totiž oficiálne privítala na slovenskom trhu a predstavila
v slovenskej premiére najnovší produkt firmy Mercedes – Benz, štvordvero-
vé kupé v expresívnom dizajne novej triedy CLS 350. V novom automobile je
zabudovaných množstvo „tajomných“ noviniek pokroku. Nejde teda len
o exkluzívnu štýlovú siluetu exteriéru, ale aj zabezpečenie vysokej bezpeč-
nosti a komfortu, ktoré autá tejto značky už tradične zaručujú. Novinky bez-
pečnostných technológií vystupňujú pôžitok jazdy a zvyšujú ochranu
pasažierov, ako napríklad balík „jazdných asistentov“ – aktívny asistent
mŕtveho uhla, udržiavania jazdného pruhu, povolenej rýchlosti, nočného vi-
denia, hroziacej kolízie, ale aj „attention assist“, ktorý analyzuje reakcie vo- diča a v prípade zistenia príznakov únavy, alebo zníženia koncentrácie na-

vrhne vodičovi prestávku.
Nemenej príjemné a atraktívne bolo aj stretnutie s konferencierom večera
a spevácke vystúpenie „Pepa“ Laufera. Benefícia večera sa získala z aukcie
21 umeleckých diel, ktorú viedol Štefan Skrúcaný. V aukcii boli ma	by od
Milana Laluhu, Jozefa Vilharda, Jiřího Anderleho, Rudolfa Krivoša a ume-
leckého skla od Gordany Turuk. Na charitatívne účely bol určený aj vý�ažok
z tomboly.
Symbolický šek v hodnote 1 300 Eur bol odovzdaný zástupcom občianskeho
združenia „Pes človeku“, členovia ktorého sa venujú výcviku vodiacich a asi-
stenčných psov. Tradične vý�ažok večera bol určený Slovenskej nadácii Silvie
Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Za uplynulých 5 roční-
kov bola tejto nadácii venovaná suma 28 010 Eur a tretí marcový večer 2011
k tejto sume pribudlo 5 330 Eur, ktoré si v podobe symbolického šeku osob-
ne prevzala prvá dáma SR Silvia Gašparovičová. Úhrnná suma odovzdaná
nadácii Silvie Gašparovičovej tak prekonala za 6 rokov v „starej mene“ sumu
1 004 440 Sk.
Výnimočnos� večera a slávnostnú atmosféru bežného pracovného dňa
umocnil aj výborný catering z kuchyne hotela Lux.
Text:  I. Belan, PDG / foto: E. Genserek

Pre Slovenskú nadáciu Silvie Gašparovičovej si prvá dáma SR osobne odniesla symbolický
šek v hodnote 5330 Eur, ktorý jej odovzdal riaditeľ Motor-Car s.r.o., člen RC Banská Bystri-
ca, Peter Kunkela.

Z charitatívnej aukcie dostalo občianskej združenie „ Pes človeku“ sumu 1300 Eur na vý-
chovu a výcvik vodiacich a asistentských psov
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Nákladnú liečbu bude môc� absolvova� �ažko chorý 7-ročný Dávid Marczin
z Borše. Podarí sa to v�aka vý�ažku z 2. benefičného plesu novo zakladaného
Rotary klubu Trebišov, ktorý 7. januára otvoril v hoteli Zemplín tunajší ple-
sovú sezónu. Na ples prišlo 53 slávnostne oblečených párov z Trebišova
a okolia. Vzácnym hos�om plesu bol guvernér česko-slovenského dištriktu

Rotary International pán Martin Timr s manželkou, ktorý prišiel až z Čes-
kých Budějovíc. Pozvanie prijala aj bývalá guvernérka diškrtiktu pani Jozefa
Poláková s manželom. Ples otvoril príhovorom a zazvonením na symbolický
zvon člen klubu, pán Tibor Czu	ba. Ten také prítomným vysvetlil, že Dávid-
ko Marczin má od narodenia vrodenú vývojovú chybu – jeho telesný rast ne-
ladí s rastom jeho orgánov, zároveň trpí atrofiou svalov a necitlivos�ou
nervov. Dôsledkom �ažkého ochorenia je, že musí by� na vozíčku. Zabráni�
tomu môže len nákladná liečba v Pieš�anoch. Tú ale neprepláca zdravotná
pois�ovňa. A musí ju absolvova� pravidelne.

„Práve preto si naši rotariáni tento rok vybrali ako adresáta svojej pomoci Dá-
vidka. Každý rok pred plesom urobíme zbierku, ktorá pokračuje aj pri samot-
nom slávnostnom večeru. Je to hlavný zmysel plesu,“ vysvetlil prezident Rotary
klubu Miroslav Vaško a dodáva: „Pochopili sme, že Dávidkova liečba je nad fi-
nančné pomery rodiny, ktorá už vyčerpala všetky svoje možnosti. Zbierka v čiast-
ke 2 000 eur mu umožní opä� absolvova� špeciálnu liečebnú kúru v Pieš�anoch,
v�aka čomu bude môc� opä� aspoň pár mesiacov chodi� a priblíži� sa k svojím
rovesníkom, ktorí sa od neho vz�a	ujú svojím zdravým vývojom mí	ovými krok-
mi. Na minuloročnom plese bola finančná zbierka venovaná zariadeniu Maják,
ktoré pomáha týraným ženám a pôsobí pri Červenom kríži.“

Pochopite	ne cie	om plesov ako spoločenského podujatia je príjemné
stretnutie priate	ov, tanec a dobré nápoje a chutné jedlo. V programe vy-
stúpili viacerí hostia, skupina klasických tancov z ma�arského Sátorajaujhé-
ly, skupina Duo Flamengo a do tanca hrala skupina Červená motorka. Ples
moderovala a program spevom aj tancom obohatila herečka Veronika Pau-
lovičová. Ples prebehol v príjemnej, priate	skej a noblesnej atmosfére a po-
slední hostia odchádzali až v sobotu ráno.

Z tlačovej správy klubu a informácie v denníku Zemplínský Korzár
(12. 1. 2011 autor: Lýdia Vereščakova),
pripravil Ivan Belan, PDG / foto: archív klubu

Rotariánsky ples patrí k vrcholom plesovej sezó-
ny v Žiline. Vyniká svojou priate	skou atmosfé-
rou, pestrým programom, príjemnou zábavou
a najmä svojim benefičným poslaním. Toho roku
sa ples uskutočnil v sobotu 5. februára v hoteli
Slovakia a niesol sa v sviatočnom duchu 10. výro-
čia svojho vzniku.
Jubilejného plesu sa zúčastnil aj predseda Ži-
linského samosprávneho kraja Ing. Juraj Bla-
nár, skupina martinských rotariánov, mnoho
vzácnych hostí a taktiež predstavitelia nosných
projektov žilinského Rotary klubu. Okrem vý-
znamných osobností boli tradične na plese aj
hendikepovaní mladí 	udia, pre ktorých je to
jedna z mála príležitostí navštívi� obdobné pod-
ujatie.
Benefičný ples otvoril zazvonením na rotariánsky
zvon súčasný prezident Jaroslav Hanzel. Hne�
v úvode pripomenul poslanie plesu, a to pomoc
postihnutým de�om v troch nosných projektoch
klubu: Jašidielni, ktorú organizuje Nadácia Kraji-
ny harmónie, Stružielke, kde tvoria postihnuté
deti pri Kysuckom osvetovom stredisku v Čadci
a taktiež aj de�om z Autistickej školy v Žiline.
Prítomným zástupcom týchto organizácii prezi-
dent klubu odovzdal symbolické šeky po 1000
Eur a deklaroval aj �alšiu podporu.

O dobrú náladu sa postaral televízny moderátor An-
drej Bičan, vystupovali známe Lentilky, tanečná
škola Petra Ciekera, do tanca hrala skupina Happy
Band, zaspievala speváčka Renáta Čonková a vystú-
pil aj populárny Pavol Hammel so svojimi šlágrami.

Neodmyslite	nou súčas�ou plesu bola aj výsta-
va obrazov a výtvarných diel postihnutých
detí. Tieto obrázky sa aj predávali a tie najlep-
šie boli zaradené do aukcie. Aj touto dražbou
bola možnos� prispie� na dobrú vec a všetkým
tým, ktorí si tieto obrázky kúpili, patrí ve	ká
v�aka.

Text: Karol Herian
Foto: Miroslav Štalmach

Zľava: Soňa Holúbková z Nadácie Krajina harmónie, moderátor Andrej Bičan a prezident RC Žilina Jaroslav Hanzel
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Rotary klub Poděbrady již pošesté zorganizoval
benefiční divadelní představení autorů Smoljaka,
Cimrmana a Svěráka (letos to byla hra AKT),
které v poděbradském zámeckém divadle Na Ko-
várně bez nároku na honorář odehrál začátkem
ledna Járův poděbradský ochotnický soubor. Di-
vadelní představení podpořili svou účastí také
členové Rotary klubu Praha City, Rotaract klubu
Poděbrady a členky Soroptimist Praha. Členům
Rotary klubu se podařilo naplnit divadelní sál
a získat částku 35 tisíc Kč.
Spolupráce Rotary klubu Poděbrady a Járova po-
děbradského ochotnického souboru již získala
dlouhodobější rozměr. Za šest let se s pomocí to-
hoto společného divadelního charitativního pro-
jektu podařilo získat částku převyšující 200 tisíc
Kč. Členové divadelního souboru po celou dobu
přistupují k této spolupráci velmi vstřícně a pře-

devším díky jim bylo možno takto získané finan-
ční prostředky věnovat na charitu. Za to jim patří
velký dík.
V minulých letech byly získané finanční prostřed-
ky věnovány například Speciální škole v Poděbra-
dech na zakoupení rehabilitačního zařízení
Terapi Master, určeného ke zkvalitnění aktivit
dětí s pohybovým a mentálním handicapem nebo
Handicap centru Srdce jako příspěvek na zakou-
pení profesionálního vyšívacího stroje.
V roce 2009 byl výtěžek představení věnován Na-
daci Rotary International na její program Polio-
Plus mající za cíl celosvětově odstranit dětskou
obrnu. V loňském roce byly finanční prostředky
věnovány postiženým zemětřesením na Haiti, a to
zakoupením dvou tzv. shelter-boxů, které umož-
ňují přežít období po katastrofě dvěma početným
rodinám. Část finančních prostředků jsme zaslali

také do Libereckého kraje jako pomoc obětem
záplav.
Letos zůstane výtěžek představení zase po dvou
letech v regionu a bude věnován Centru sociál-
ních a zdravotních služeb o.p.s. se sídlem v Podě-
bradech na rehabilitační zařízení a pomůcky pro
seniory.
Původní zpráva pro RGN / text: Ing. Jiří Haškovec,
prezident RC Poděbrady pro rok 2010-2011 / foto:
archiv klubu.

Street dance na plese – V letošním roce zvolili
členové RC Znojmo pro svůj tradiční benefiční
ples jako průvodní motiv vystoupení znojem-
ské taneční školy Mighty Shake, která se věnu-
je strreet dance (viz foto). Moderní taneční styl
příjemně kontrastoval s prostředím štukových
sálů Louckého kláštera, kde se plesy znojemských
rotariánů tradičně odehrávají. Tato část rozsáhlé-
ho areálu původního premonstrátského kláštera
(založeného v roce 1190 a zrušeného v roce 1784)
slouží dnes jako reprezentační prostory známé vi-
nařské společnosti Znovín Znojmo. Rotariáni
v rámci plesu mysleli nejen na pozvané hosty, ale
i na ty, kteří s nimi příjemný a přátelský večer
strávit nemohli, na klienty uzavřeného oddělení
Domova důchodců, který dlouhodobě podporují.
Našli si chvilku a navštívili je přímo na jejich po-
kojích, kde je potěšili nejen svojí přítomností
a vlídným slovem, ale i růžovými gerberami.
(Text: Lubor Veleba, foto: archiv klubu)

Sláva vítězům i poraženým! – Takto upravené
heslo bezesporu platí pro výsledek již tradičního
lítého klání v bowlingu mezi členy RC Ostrava
a jejich přátel z RC Frýdek-Místek. Tentokrát se
oba týmy v boji o putovní pohár sešly koncem led-
na v ostravské restauraci ORIO. Za vzájemného
špičkování a povzbuzování, při dobrém jídle
a pití, téměř tři hodiny pokoušely štěstí v poráže-
ní kuželek. Že byla bitva vyrovnaná, o tom svědčí
fakt, že konečný rozdíl mezi oběma týmy byl jen
doslova pár desítek bodů. A je zcela jedno, kdo
vyhrál, důležité je upevnění tradičního přátelství
mezi členy obou klubů. Přímo na místě se prodis-
kutovaly i různé rotariánské záležitosti (viz foto),
mezi nimiž zaujala zejména připravovaná společ-
ná plavba na plachetnicích po Jadranu. O plach-
taření je stále větší zájem a tak se letošní květnové
plavby patrně zúčastní i osádky z dalších klubů
našeho Rotary distriktu. (Text: Marian Dobiáš,
foto: archiv klubu)

Ředitelka centra Emilie Třísková přebírá symbolický šek od
prezidenta klubu.
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Ne, nelekej se milý čtenáři, že by se členové Rotary klubu Plzeň náhle omla-
dili na dvacetileté – oni si jen připomenuli v polovici března dvacet let své no-
vodobé existence, tedy znovuzaložení na jaře 1991 (poprvé klub vzniknul
v roce 1927). Když ještě před loňským Silvestrem rozesílali do celého rotari-
ánského světa pozvánku svým zahraničním přátelům, aby se zúčastnili v po-
řadí již XXI. Inter-Country Meetingu, tentokrát s názvem KULTURNÍ
GALA, netušili, jak velký ohlas toto pozvání vzbudí. Do Plzně tak na dny 17.
až 20. března 2011 přijelo 58 milých hostů, opravdových rotariánských přátel
dokonce z osmi zemí: Rakouska a Německa, Francie, Anglie a Belgie,
z USA, Ukrajiny a dokonce až z Austrálie. Velmi nás potěšila i přítomnost
našeho guvernéra Martina Timra v den zahájení.

Aspoň společnou fotografií účastníků chceme připomenout čtenářům naše-
ho časopisu přátelskou atmosféru tohoto setkání. Mezi našimi hosty byl na-
příklad dr. Rudolf Hörndler se svou paní Margit, člen RC Nürnberg-Fürth,
který v 90. letech působil jako ředitel RI a Trustee Nadace Rotary, nebo Roy
Parsons s manželkou Kay, člen anglického RC Keyworth-Ruddington a bý-
valý guvernér anglického distriktu 1220, nebo také úřadující prezident RC
Regensburg Marc-Aurel Dr. Gerhard Ascher s manželkou, tedy právě z mě-
sta, které udržuje s Plzní partnerské vztahy. Naši belgičtí hosté – členové RC
Amay–Villers-le-Temple přivezli s sebou dvě studentky z USA, které u nich
tráví tento školní rok jako Exchange Students. Do Plzně přijeli ovšem hosté
i z východu – z ukrajinské Oděsy a ze Lvova. A bezpochyby nejvzdálenějším
účastníkem našeho KULTURNÍHO GALA byl Milan Rapp, člen RC Gran-
ge až z daleké Austrálie, kde žije už řadu desetiletí. Jeho kořeny ovšem tkvějí
v Plzni a je i naším čestným členem a tak jsme s ním právě při zahajovacím
koncertu oslavili jeho 80. narozeniny.

V Plzni přivítal hosty bohatý program - hned v den příjezdu mimořádný kon-
cert Plzeňské filharmonie se skvělými mladými sólisty. Druhý den přijal
všechny účastníky v krásné renesanční radnici primátor Plzně Martin Baxa se
svou první náměstkyní pro oblast kultury a cestovního ruchu paní Evou He-

rinkovou. Druhý večer ocenili naši hosté v divadle ALFA půvabnou maňásko-
vou grotesku „Tři mušketýři“. Při pobytu v Plzni se seznámili s pamětihodnost-
mi města, se středověkým podzemím, se Západočeským muzeem s bohatou
zbrojnicí a s expozici porcelánu až samozřejmě po prohlídku světoznámých Pl-
zeňských pivovarů. A jako kulturní lahůdku na závěr přijala část našich hostů
ještě naši pozvánku k nedělní návštěvě krásného kláštera v Mariánské Týnici
od slavného architekta Jana Blažeje Santiniho.

Pro nás, členy hostitelského klubu, bylo největší radostí, že ještě několik dnů
po odjezdu našich zahraničních přátel nám od nich přicházely pozdravy z je-
jich domovů plné vzpomínek a dojmů.

Text: Dobroslav Zeman, PDG
Foto: Tisková služba MMP, Rostislav Chalupa

Zahraniční účastníci KULTURNíHO GALA si prohlédli historické jádro města Plzně

Martin Baxa, primátor Plzně, přejímá vlaječku Rotary z rukou Martina Timra, DG 2240



38

Potvrdením odhodlania pracova� a ži� v súlade s cie	mi a poslaním rotarián-
skych princípov sa po dvoch rokoch príprav zaradil levický Rotary klub ako
67. v poradí do česko-slovenského dištriktu 2240 a tým aj do svetovej rodiny
Rotary International.

Na slávnostnom zasadnutí vo štvrtok 24. marca 2011 v reštaurácii Tília sa
zúčastnili najvyšší predstavitelia česko-slovenského dištriktu na čele s guver-
nérom Martinom Timrom, budúcim guvernérom Tomášom Langom, čle-
nom dištriktového výboru pre vznik nových klubov Ivanom Belanom, PDG
a mimoriadnym zmocnencom pre založenie Rotary klubu Levice Róbertom
Bečicom, ADG. Štartovacie rokovanie levických rotariánov pozdravili tiež
štatutárne zástupkyne sponzorského Rotary klubu Nitra – Harmony: prezi-
dentka Anna Havranová a past-prezidentka Danica Šimková. Rotariánom sa
prihovorila aj zástupkyňa primátora mesta Levice Beáta Vrábelová.

Silu Rotary dokumentoval DG Martin Timr ( RC České Budějovice) nielen
počtom 212 štátov a území, v ktorých Rotary kluby pôsobia (dva kluby do-
konca fungujú v Antarktíde), ale aj na cie	och rotariánskeho hnutia: pestova-
nie dobrej vôle, utužovanie priate	stva a porozumenia a tým aj podpory
mieru na celom svete. Zdôraznil rozhodujúcu humanitárnu iniciatívu Rotary
International, ktorou je program END POLIO NOW – vymazanie detskej
obrny z dejín. Na tento cie	 ročne prispieva každý rotarián na svete, čo umož-
ňuje nákup vakcín proti vírusu Polio. Výsledkom tejto iniciatívy je fakt, že
detská obrna sa na svete vyskytuje už iba v štyroch štátoch: v Nigérii, Indii,
Afganistane a Pakistane. Guvernér podčiarkol aj význam výmenných štu-
dentských a rodinných pobytov medzi rotariánmi na celom svete, čím sa zná-
sobuje praktický dosah priate	stva medzi národmi.

Slávnostný s	ub pomocou potvrdenia štyroch rotariánskych otázok prednie-
sol člen dištriktného výboru pre vznik nových klubov a rozširovanie členskej
základne Ivan Belan (RC Banská Bystrica). Akceptovanie rotariánskych
princípov etických hodnôt v medzi	udských vz�ahoch v súlade so štyrmi otáz-
kami levickí rotariáni potvrdili slovami: ,,Tak s	ubujem“. Ako Ivan Belan,
PDG poznamenal, levický Rotary klub je 21. v Slovenskej republike.

Nastupujúci guvernér Tomáš Lang (RC Nové Zámky), ktorý oficiálne od-
štartuje svoju misiu v júli, ocenil prvú verejnú a mediálnu iniciatívu levic-
kých rotariánov v minulom roku, ke� ešte Rotary klub Levice - v zakladaní,
spolu s regionálnym týždenníkom POHRONIE vyhlásil a uskutočnil ve	kú
tvorivú sú�až žiakov ZŠ a SŠ v okrese Levice na tému: „Píš o mieri a priate	-
stve, kresli mier a priate	stvo“. Bola to podporná akcia na šírenie osvety
o poslaní a cie	och Rotary, ktorá dala šancu viacerým literárnym a výtvar-
ným talentom.

Ďalším ve	kým projektom levických rotariánov je súčasná séria osvetových,
výchovných a tvorivých protidrogových akcií pod názvom „ Prečo nepodpo-
rujem drogy“. Projekt zahájili dialógmi odborníkov z oblasti zdravotníctva,
justície, väzenstva a resocializácie so školskou mládežou okresu Levice a pro-
jekt pokračuje ve	kou umeleckou sú�ažou žiakov ZŠ a SŠ. Žiaci sa môžu
k protidrogovej téme vyjadrova� literárne aj výtvarne. Sú�až, ktorá prebieha
v týždenníku Pohronie, sa vyhodnotí pred ukončením školského roku, aby
žiaci odchádzali na prázdniny poučení o negatívnych dôsledkoch drogových
závislostí a aby sa počas prázdnin venovali činnostiam, ktoré podporujú zdra-
vý životný štýl.

Uvedenie Rotary klubu Levice do života odštartoval v druhej časti zasadnu-
tia slávnostný prípitok DG Martina Timra a neformálna diskusia počas pra-
covnej večere.

Text : O�ga Prekopová / Foto : I. Belan, PDG

DG M. Timr pozdravil členov nového RC. V strede prezident levického klubu Ladislav Va-
lach, vpravo členka RC Levice – Oľga Prekopová, moderátorka večera.Spoločná fotografia členov RC Levice s DG M. Timrom, DGE T. Langom a ADG R. Bečicom

Pamätná plaketa RC Levice k príležitosti zakladajúcej schôdze klubu
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RC Uherský Brod se stal platným členem celo-
světové organizace Rotary International v roce
2005. V současné době má 25 členů, z toho 5 žen.
Historicky prvním prezidentem byl ing. Jiří Ro-
senfeld, generální ředitel Slováckých strojíren a.s.
Díky obětavosti a snaze některých jednotlivců,
kteří stáli u zrodu RC v našem městě, se nám daří
stanovené úkoly plnit, a právě tyto osobnosti jsou
hnacím motorem i dnešních činností. Je potěšují-
cí, že také současný, v pořadí již pátý prezident,
Petr Bilavčík pokračuje v nastoupené činnosti
svých předchůdců.

Práce v našem klubu je velmi různorodá a klíčo-
vým pilířem našich aktivit zůstala služba dětem
a mládeži. Lze zmínit alespoň některé z pořáda-
ných akcí. Podporu minulých ročníků literární
soutěže „Jaro v regionu“ pro žáky osmých a devá-
tých tříd ZŠ Uherskobrodska a studentů nižších
ročníků gymnázia. Nejlepší práce byly oceněny
a vydány ve zvláštním sborníku. V letošním roce
získala na Velvyslanectví USA za náš klub čestný
titul Junior Ambassador (mladý velvyslanec)
Adéla Bilavčíková, jedna ze studentek SPŠ Uher-
ský Brod. Podporujeme studenty politologie na
Cambridge University, kteří pocházejí z našeho
regionu. Pořádáme akce pro žáky ZŠ, zajiš�ujeme
výměnné pobyty středoškoláků, např. celoroční
pobyt studenta Tima Sauberse z USA, který na-
vštěvoval uherskobrodské gymnázium. Podpořili
jsme vybudování školícího centra na Vyškovci
(zakoupení učebnic, internetové připojení – čle-
nové RC, ing. Ivan Chrástek, ing. Jiří Rosenfeld).
Dne 8. 4. 2011 se uskutečnilo předání finančního
daru Davidu Fibichrovi, malému chlapci, který
trpí vzácným a nevyléčitelným onemocněním
kůže. RC UB přispěl alespoň malým dílem na ná-
kup ošetřovacího materiálu, který nehradí pojiš-
�ovny. RC UB se svým dopisem obrátil na
pojiš�ovny s apelem, aby se začaly zabývat touto
nemocí a začaly vnímat život z pohledu potřeb
pacientů a nikoli od stolu, z pozice arogance.

K našim významným činnostem také patří spolu-
práce s ústavem pro zdravotně postižené. Ke Dni

dětí bylo uspořádáno pro klienty ÚSP v Nivnici
sportovní odpoledne s opékáním (8. 6. 2011). Do-
mov pro osoby se zdravotním postižením uspořá-
dal spolu s RC Hry bez hranic (6. 10. 2010).
V průběhu roku byly pořádány i další akce, např.
Oblastní pěvecká soutěž v Opavě (19. 4. 2010)
pod názvem Začarovaná písnička – účast klientů
ÚSP, Mikulášská besídka s nadílkou, zábavné
soutěže včetně hudebního doprovodu a další. Za
velmi úspěšný lze hodnotit basketbalový turnaj
Mgr. M. Lásky každoročně pořádaný sdružením
Uherskobrodska společně s RC, charitativní kon-
cert RC svému městu (11. 12. 2010), Kateřinský
jarmark a společenský ples.

Pěknou tradicí v rámci přátelských vztahů s okol-
ními RC Kroměříž, Zlín, Přerov je organizování
společných akcí za účasti významných osobností,
jako byl p. Ba�a a další. Velmi dobrá je spoluprá-
ce i na mezinárodní úrovni. RC Uherský Brod
a RC Trenčín společně každoročně pořádají vý-
šlap na Sokolí kameň i otvírání rozhledny na Vel-

kém Lopeníku, účast na akcích v Trenčíně, Vá-
noční punč (19. 12. 2010), výtěžek byl věnován
postiženým dětem. Dobré výsledky dosahujeme
s dalšími RC, např. v Itálii a v Rakousku.

Koncem ledna 2011 navštívil náš klub guvernér
distriktu 2240 pro Českou a Slovenkou republiku,
ing. Martin Timr, který si se zájmem prohlédl pa-
mětihodnosti města a mimo jiné navštívil i společ-
nost současného prezidenta Petra Bilavčíka,
PRIMA Bilavčík, s.r.o., Městskou nemocnici
s poliklinikou, kde se zúčastnil předání kardiosti-
mulátoru pořízeného z výtěžku Benefičního kon-
certu uspořádaného RC Uherský Brod. Po přijetí
na městské radnici, starostou města Patrikem
Kunčarem, se zúčastnil schůzky členů zdejšího
RC. Na závěr se loučil se slovy díků a plný dojmů
z našeho města. „Jsem přesvědčený, že ctíte stejné
zásady jako já: pomáhat druhým.“

Text: Kateřina Kubínová
Foto: E.Sladká

Předání kardiostimulátoru uherskobrodské nemocnici.

Připomínka historického výročí
Největší nálet amerických letadel na Znojmo, která přiletěla z ital-
ské základny, aby bombardovala znojemské nádraží, se uskutečnil
20. dubna 1945. U příležitosti 66. výročí položili zástupci znojem-
ských rotariánů kytici u památníku 108 obětí všech náletů na Znoj-
mo. Na snímku zleva: prezident klubu Lubor Veleba, Ivan
Ivaniškin a Jiří Výmola.
(Text: Lubor Veleba, foto:archiv klubu)
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Smutná zpráva nám přišla na počátku února od
našeho přítele dr. Thomase Watzenböcka, býva-
lého guvernéra rakouského distriktu 1920 pro
rok 1998/99. Týkala se jeho bezprostředního
předchůdce v této funkci – ing. Franze-Xavera
Otto, který v našem rotariánském společenství
působil po 41 let a který po dlouhé těžké nemoci
zemřel 7. února 2011. Moc nás tato zpráva za-
rmoutila.

V průběhu roku 1997/98, když jsme pod rakouský
distrikt 1920 ještě spadali, měli všichni naši (teh-
dejší) rotariáni dobrou příležitost setkat se osob-
ně s Franzem-Xaverem při jeho návštěvách všech
českých a slovenských Rotary klubů, jistě si na
něho rádi vzpomenou. Jako jeho tehdejší asistent
jsem měl to potěšení doprovázet ho na některých
jeho cestách do klubů v západních Čechách a tyto
návštěvy byly tehdy pro mne také cenným pouče-

ním, když jsem pak o rok později tuto čestnou
funkci v našem nově inaugurovaném mezinárod-
ním  distriktu 2240 sám přejímal.

K úmrtnímu oznámení byl přiložen ještě vzpo-
mínkový dopis od dr. Petra Morawka, PDG 1920,
kterého si velmi dobře pomatujeme právě my –
zakládající členové našeho RC Plzeň. To proto,
že jako tehdejší prezident RC Linz byl v roce
1991 spolupatronem našeho znovuzaložení. Ve
své vzpomínce na 81letého Franze-Xavera Otto
uvádí Peter mj.: „Ing. Otto působil po 45 let u firmy
Siemens AG v Horních Rakousích, v posledních le-
tech ve funkci technického rady. Poté, co odešel
v roce 1995 do důchodu, stal se poradcem hornora-
kouské zemské vlády. Jako vhodnou kompenzaci
své náročné profese si Franz-Xaver zvolil horolezec-
tví a vysokohorskou turistiku. Za svůj život vystou-
pal na 45 čtyřtisícovek a deset pětitisícovek. A v roce
svého penzionování slezl během jediného měsíce
dokonce sedm třítisícovek ve Švýcarsku. Společen-
ství Rotary v něm ztratilo svého angažovaného pří-
tele, s nímž jsme prožili mnoho radostných hodin
a jemuž máme opravdu za co děkovat.“

Na zesnulého rád vzpomíná i náš PDG Roman
Gronský: „S Franzem-Xaverem jsem v 90. letech
poprvé zažil doslova křest ohněm, kdy jsem mu na
společném zasedání tří středomoravských klubů si-
multánně překládal. Již tehdy zdůrazňoval potřebu
ženského elementu v Rotary klubech. Tehdy také
prosadil velkou pomoc rakouských rotariánů v olo-
moucké oblasti po povodních v r. 1997, kterou jsem
koordinoval – a právě díky této finanční injekci
byla opravena zničená tělocvična v Moravském
gymnáziu v Olomouci (nyní francouzská sekce).
Franz-Xaver zůstane v mých vzpomínkách velmi
výrazným PDG.“

I my všichni – čeští a slovenští rotariáni se připo-
jujeme s upřímnou vzpomínkou na našeho býva-
lého guvernéra a dobrého přítele Franze-Xavera.

Dobroslav Zeman, PDG

Přátelé přicházejí a odcházejí,
někdy se vracejí, jindy už jejich návrat možný není. Mezi ty,
s nimiž se už nikdy nesetkáme, patří od konce května i Hanka
Zemanová z Plzně. Nebyla členkou žádného Rotary klubu
a ani se jí stát nikdy nechtěla. Jak žertem říkávala, stačí, když
kouzlu Rotary podlehne jen jeden z rodiny. Přesto byla účastni-
cí bezpočtu tuzemských i zahraničních setkání a akcí Rotary.
Od počátku devadesátých let na nich doprovázela svého man-
žela Dobru, prvního guvernéra našeho distriktu a činorodého
iniciátora a realizátora mnoha rotariánských aktivit, později
pak i svého zetě, výtvarníka Jaroslava Šindeláře (oba členové
RC Plzeň). Jako milá, nenápadná a duchaplná společnice
patřila k širšímu okruhu oblíbených rotariánských přátel. Byla
příkladem toho, jak je důležité, když rotariáni mají pro sebere-
alizaci chápavé a vstřícné partnery a dobré rodinné zázemí.
V uplynulém rotariánském roce jsme ji na naších setkáních za-
čali postrádat. Bude nám však chybět už navždy. Rádi na ni
budeme vzpomínat. Čest její památce!
Martin Timr, guvernér distriktu Hanka a Dobra Zemanovi prožili společně neuvěřitelných čtyřiapadesát let. (foto: archiv redakce RGN)

PDG Franz-Xaver Otto (uprostřed) spolu s PDG Kurtem Wildem (vlevo) a dalším rotariánem při významné mezinárodní konferenci
„Rakousko očima jeho sousedů“, pořádané v roce 2005 Rotary distrikty 1920 a 2240 na zámku Steyregg nedaleko Lince.



RC Ostrava vydal publikaci s názvem „Z HISTO-
RIE ROTARY CLUBU OSTRAVA“. Má 78
stran, z čehož 27 stran jsou přílohy obsahující lis-
tinné dokumenty z významných momentů ve vývo-
ji ostravských rotariánů. Text je průběžně
doplněn 34 černobílými barevnými fotografiemi,
ilustrujícími obsah publikace. Autorem je Doc.
Ing. Jan Folprecht, Ph.D., člen klubu.
V publikaci se autor pokusil sesbírat střípky historie jednoho z klubů a zachy-
tit tak časový úsek zhruba 80 let. Kromě nezbytné dávky faktografie, kniha
v úvodu obsahuje i pohled do obecné roviny toho, co je to rotariánství, kde se
vzalo a jaké má cíle. Folprecht otevřel téma, které je pro veřejnost mnohdy
dosud tabu. Každá uzavřená společnost je totiž z hlediska veřejnosti a priori
podezřelá. Nejinak je tomu proto s rotariány, nebo� uzavřenou společností
vskutku v jistém smyslu jsou.
Z publikace je dobře čitelné, jak velkou součástí veřejného života rotarián-
ské hnutí v meziválečném Československu bylo a jak mnoho se podílelo na
kultivaci české společnosti. Na severní Moravě to byla právě Ostrava, která
jako první zde ustavila svůj klub. I z dnešního pohledu je nesporné, že jeho
členové byli téměř bez výjimky skutečnými osobnostmi.
Najdeme zde, jak bylo totalitním systémům Rotary „trnem v oku“. Jakmile k nám
vtrhli fašisté, byli rotariáni mezi prvními, kteří byli nejen zakázáni, ale i vězněni,
mučeni a popravováni. Druhá poválečná perioda byla krátká a skončila stejně.
Nástup komunismu znamenal opět ukončení činnosti, perzekuce a věznění. Již to
samo je, myslím, velmi vypovídající o tom, jak pro režimy pěstující nesvobodu je
rotariánství, tak jako každá svobodná myšlenka, nebezpečné.
Třetí perioda odvíjející se od převratu v roce 1989 trvá dodnes, je vlastně nej-
delší za celou minulost a lze doufat, že přetrvá. Autor i tuto časovou etapu
zmapoval z hlediska vývoje klubu i náplně činnosti. Popsat současnost je úkol
nejobtížnější. V konfrontaci s minulostí současnost nevyznívá nijak špatně, na-
opak! Je nepochybné, že společné úsilí malé skupiny přátel, pravidelně se kaž-

dý týden scházejících a kultivujících si navzájem svá pojetí humanity a etických
pravidel, nese své plody. Přátelská atmosféra v klubu je proto nezbytným
předpokladem a tak je výběr členské základny citlivou záležitostí. To je to, co
se za tím vším skrývá. Myslím, že je zřejmé, že ostravákům se to daří.
Považuji tuto publikaci za velmi přínosnou nejen pro členy RC Ostrava, ale i pro
mnohé další rotariány v celém distriktu. Když už pro nic jiného, tak jako inspira-
ce ke zmapování vlastní minulosti. Publikace není určitě „velkou knihou“ v tom
pravém slova smyslu, to si ani autor nekladl za cíl. Jsem však přesvědčen, že po-
mohla členům klubu najít své kořeny a za to patří autorovi obrovský dík.
Uvedená publikace je pro případné zájemce k dispozici na adrese sekretáře
klubu za cenu 300 Kč + poštovné. Klub se také rozhodnul, že publikaci bude
distribuovat v rámci důležitých knihoven v regionu, včetně Archivu města Os-
travy, aby byly vědomosti v ní obsažené přístupné všem občanům hledajícím
informace o spolkové činnosti Ostravska. Aktivitami ke zlepšení informova-
nosti o hnutí RI mezi veřejností je ostravský klub pověstný. V závěru minulého
roku se konala například další výstava o Rotary ve foyer ostravské radnice.
Na základě informací autora publikace Jaromír Krišica, Rotary klub Ostrava

Pro autora publikace Jana Folprechta je historie celoživotní zálibou stejně tak jako obdiv
k zapomenutým hudebním nástrojům, citerám. Na snímku v tzv. citeráriu, Českém citero-
vém kulturním centru, které v roce 2002 zřídil v prostorách svého domu na ostravském
Masarykově náměstí. Jeho součástí je i stálá expozice věnovaná historii hry na citery v na-
šich zemích. (foto: Svatopluk K. Jedlička)
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Rotary kluby jsou samostatnými právními sub-
jekty založenými na základě českých nebo slo-
venských právních norem v souladu s jednotný-
mi zásadami ROTARY INTERNATIONAL (RI), a to
většinou ve formě občanských sdružení. Jejich
členy jsou muži i ženy. Své různorodé humani-
tární, vzdělávací a kulturně-společenské aktivity
rozvíjejí v rámci územního celku zvaného dis-
trikt. V našem případě má distrikt evidenční
označení 2240. Právní subjektivitu získal podle
zákona ČR číslo 116/1985 Sb., a to ve formě me-
zinárodní nevládní organizace s působností na
území České republiky a Slovenské republiky.
Členy Rotary distriktu jsou výhradně Rotary klu-
by, a to všechny, které byly v obou státech přija-
ty za členy společenství ROTARY INTERNATIO-
NAL (členem distriktu nemůže být jednotlivec).
Rotary kluby se na vedení organizace (distriktu)
podílejí prostřednictvím svých zástupců. V čele
distriktu stojí jako statutární zástupce a předsta-
vitel RI guvernér, který plní úlohu koordinátora
činností jednotlivých klubů a zprostředkovatele
kontaktu s vyššími organizačními složkami
a společenstvím RI. Při plnění jeho úkolů mu na-
pomáhá řídící výbor distriktu, regionální asisten-
ti a členové tématicky zaměřených distriktních
výborů a komisí. Pod patronátem jednotlivých
Rotary klubů rozvíjejí svoji činnost mladí lidé
v ROTARACT klubech, absolventi studentských
výměnných pobytů se sdružují v klubu ROTEX.
Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu
má roční cyklus – rotariánský rok začíná 1. čer-
vence a končí 30. června.

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

ROTARY KLUBY SLOVENSKO
• Banská Bystrica • Bratislava
• Bratislava Danube • Bratislava International
• Humenné • Košice • Košice Classic
• Košice Country • Levice – v zakl.
• Liptovský Mikuláš • Martin • Nitra
• Nitra Harmony • Nové Zámky • Piešťany
• Poprad • Rožňava • Spišská Nová Ves
• Trebišov – v zakl. • Trenčín • Zvolen • Žilina

ROTARACT – ČESKO
• Brno • Hradec Králové • Ostrava
• Ostrava International • Plzeň • Poděbrady
• Praha • Říčany

ROTARACT – SLOVENSKO
• Bratislava–Danube • Liptovský Mikuláš
• Nitra • Trenčín • Žilina

INTERACT – ČESKO
• Praha

ROTEX (společně pro ČR a SR)

Dignitatis memores ad optima intenti

svět
celkem

členů 983 543 1 526 1 227 563

Rotary klubů 47 22 69 34 103

RAC klubů 8 5 13 8 440

ROTEX 1 neznáme

Interact 1 1 12 865

distriktů 1 531

zemí/regionů 2 200

(Celosvětové údaje k datu 1. 10. 2010)
goodnews@rotary2240.org

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

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

webmaster@rotary2240.org

časopis vyznamenaný Cenou T. J. Bati

aktuální informace na
www.rotary2240.org
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