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Rodiče drogově závislí
Umístěn v SOS Sluníčku
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ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

POMOZTE MU
PROŽÍT
ŠŤASTNÉ
DĚTSTVÍ
Díky vaší pravidelné podpoře
můžeme ohroženým dětem pomoci,
kdykoli to potřebují.

120 777 711 / 0300
WWW.SOS-VESNICKY.CZ
Láskyplný domov pro každé dítě

GLOSÁR

Vá ž e n í č i tat e l i a ,
svet dnešných ľudí sa zmenšuje, informačné prostriedky dávajú informácie z najvzdialenejších
kútov sveta, čo umožňuje aj spoluprácu medzi geograficky najvzdialenejšími Rotary klubmi
alebo dištriktami.
Spolupráca je vždy založená ale na osobných kontaktoch jednotlivých rotariánov, hoci sú
vzdialení tisícky kilometrov od seba. Pretože to, ako je ďaleko od jedného Rotary klubu alebo
dištriktu k inému nikdy neovplyvní technika – ktorá síce napomáha komunikácii – ale tú
vzdialenosť či blízkosť vždy určuje priateľstvo, jeho kvalita a sila. Niekedy ma udivuje, že sú
mestá, v ktorých je viac než jeden Rotary klub a predsa sú tak vzdialené od seba. Na druhej
strane spolupracujeme s klubmi a dištriktami v Indii, na Srí Lanke, v Južnej Amerike či Afrike
a využívame k tejto spolupráci všetky formy, ktoré nám poskytuje naša nadácia – The Rotary
Foundation. Spolupráca s priateľmi bezprostredne za hranicami má charakter nielen pomoci,
ale aj vzájomného obohacovania kultúrneho a spoločenského života – je to spolupráca bez
hraníc, pretože Rotary hranice nepozná.
Každý rotarián v našom dištrikte, ale aj v celom svete má toľko možností spolupráce s inými
klubmi a dištriktami, koľko priateľstva, času a energie do partnerskej spolupráce vloží a tak sa
dostáva ku nevyčerpateľnej studnice poznania.
Spolupráca rotariánska má aj iný rozmer – cítime bolesť, aj keď je od nás veľmi vzdialená.
Preukázali sme to naposledy bezprostredne po ničivom zemetrasení a Rotary dištriktu v Nepále
sme ponúkli okamžitú spoluprácu jednak zakúpením Shelter Boxov, ale aj finančným
príspevkom na obnovu zničenej infraštruktúry.
Rotariánska spolupráca je založená na priateľstve a na službe iným nad vlastné záujmy – taká
vždy bola a taká zostane.

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

m i l í p ř át e l é ,

Gary C. K. Huang,
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Viac o aktivitách
prezidenta RI Garyho
C. K. Huanga nájdete na:
www.rotary.org
/office-president

květen ����

Jednou z mých oblíbených částí Kongresu Rotary je
návštěva Domu přátelství – House of Friendship.V čínštině říkáme a píšeme: 有朋自遠方來, 不亦樂乎. Což
znamená: „Je skvělé, když se sejdou přátelé z mnoha
vzdálených míst.“
Na 106. Kongresu Rotary International ve dnech
6.–9. června bude Dům přátelství odrážet vzrušující
atmosféru a mísení nejrůznějších kultur hostitelského
města Sa�o Paulo.
Mezi plenárními zasedáními si můžete zajít odpočinout a užít si všeho, co Brazílie nabízí – ochutnávat kulinářské výrobky, toulat se mezi krámky s dárky a zúčastnit
se zábavy na nejvyšší úrovni.Také vás třeba napadne, čím
byste mohli někde přispět, a najdete si pro to partnery ve
stáncích prezentujících projekty Rotary a akčních skupin
Rotary. A co je ze všeho nejlepší – budete mít příležitost
strávit čas se starými známými přáteli a navázat mnoho
nových přátelství. Dům přátelství je skvělé místo, kam
můžete zavést své kongresové hosty – své příbuzné, přátele z domova. Když se moje rodina účastní kongresu
spolu se mnou, zažívá naplno onu skutečnou mezinárodnost Rotary. Ostatně, moje žena Corinna a všechny tři
moje děti jsou již členy Rotary klubů.

Měli byste jak vy, tak vaši hosté přijít včas na 7. světové
setkání pečovatelů o vodu – World Water Summit 7, které
se bude konat 4. června pod záštitou Rotary akční skupiny
pro vodu a hygienu, nebo na Mírové sympozium Rotary,
konané ve dnech 4. a 5. června. Letos je nám prokázána
velká čest, neboť hlavním řečníkem Mírového sympozia
Rotary bude Dr. Oscar Arias Sánchez, bývalý prezident
státu Kostarika. Dr. Sánchez je nositelem Nobelovy ceny
míru za zásluhy o dojednání mírové dohody, která ukončila brutální občanské války ve Střední Americe.
Dalšími událostmi, které Kongresu ve dnech
4. a 5. června předcházejí, jsou předkongresová setkání
Rotaractu, Mezinárodní Institut RI a předkongresové
setkání činovníků výměny mládeže.
I po skončení Kongresu neopomeňte využít čas
k prozkoumání všeho, co Brazílie nabízí – nádherné
pláže jen pár hodin vzdálené, vzrušující atmosféru slavného Rio de Janeira nebo zázraky tropického deštného
pralesa Amazonie.
Každý rok, když se vracím z Kongresu Rotary, jsem
naplněn nápady, co by šlo dělat dál a lépe, co více
mohu věnovat během dalšího roku službě Rotary.
Těším se, že se potkáme v Sa�o Paulu!

Na začátku tohoto rotariánského roku, kdy začala moje
služba jako vašeho prezidenta, mi šlo především
o naplnění hesla Ať Rotary září – Light Up Rotary. Přál
jsem si, abychom se všemi na světě sdíleli zprávu
o tom, jaká skvělá přátelství a jaké zajímavé zkušenosti
jsme získali díky Rotary a jak Rotary naše životy proměnilo a obohatilo.Věděl jsem, že představením Rotary
dalším přátelům přispějeme k růstu počtu našich
členů, k posílení klubů a ke zlepšení našich schopností
pomáhat lidem v nouzi.
Teď, když se blíží konec rotariánského roku 2014-15,
je pro mne ctí přijímat vaše hodnocení a budu i nadále
vděčen za sdělení, jak se vám tuto výzvu dařilo naplňovat. Vaší odpovědí na moji výzvu Ať Rotary září –
Light Up Rotary bylo pořádání mnoha úspěšných Dnů
Rotary ve vašich obcích; svými příspěvky jste projevili
přízeň naší Nadaci Rotary a přispěli jste k dalšímu rozvoji Rotary přijetím nových členů a založením nových
klubů.
Když jsem vybíral svoje tématické heslo pro rok
mého prezidentství, inspirovala mne Konfuciova slova
„Je lépe zažehnout jedinou svíci, než sedět a nadávat
na tmu“.
Během tohoto roku zažehlo svíčku Rotary v desítkách tisíců svých komunit více než 1,2 milionu rotari-

ánů spolu se členy Interactu, Rotaractu a s účastníky
výměny mládeže pod záštitou Rotary. Tak jsme společně vytvořili zář, která svítí všem na světě.
Vám všem děkuji za příležitost sloužit tento rok jako
váš prezident. A také děkuji za odvedenou práci a za
odhodlání těm, kdo se dobrovolně podíleli na vedení
našeho hnutí nebo sloužili jako jeho zaměstnanci. Oslovil
jsem je s velkými očekáváními – a oni svoji práci odvedli.
Jsem vděčen za to, kolik nových přátel jsem získal
během tohoto rotariánského roku a za ty mnohé skvělé
návštěvy na mnoha místech. Nikdy nezapomenu a budu
s dojetím vzpomínat na jízdu s flotilou Rotary v Růžovém
průvodu, na děti radující se z pochodu japonských bubeníků při příležitosti dne otevřených dveří našeho RI Centra v Evanstonu, ani na cestu na kolech ulicemi nočního
Colomba při Jízdě k zažehnutí pochodně Rotary, kterou
na Srí Lance oslavovali úplné vytěsnění viru polio z ostrova.Tento rok jsem byl svědkem působení nové energie
Rotary; byl to pro mne velmi vzrušující zážitek. K Rotary
se připojuje stále více a více žen a mladých lidí – a to
včetně mé manželky Corinny a našich tří dětí.
Doufám, že v příštích letech budete pokračovat ve
své skvělé práci, aby Rotary zářilo – a že se i vy stanete
skutečným darem světu ve smyslu hesla Be a Gift to
the World.

červen ����
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NA DAC E ROTA RY
�������: Ivan Belan, PDG

O s t á va u ž l e n m e s i a c !
Ešte mesiac máte na to, aby ste sa ubezpečili, že ste
poukázaním príspevku do našej Nadácie Rotary podporili charitu. Ešte stále je čas na to, aby sme výškou
tohtoročného príspevku na podporu charity prekonali sumu zozbieranú minulý rok. Cieľová suma nášho
výročného fondu je 123 mil. USD – teda najvyššia
v histórii.
E š t e s tá l e j e č a s
na dosiahnutie tohto cieľa

John Kenny,
��������
������� ����
������ ������

Ešte stále je čas, aby ste aj svojím príspevkom umožnili
našej nadácii aj naďalej vykonávať záslužnú činnosť vo
svete a nadobudli tak osobnú satisfakciu za to, že sa
zmysluplným spôsobom podieľate na veľkej veci.
Myslite na to, že dobro, ktoré môžeme realizovať, je
obmedzené iba výškou finančnej podpory, ktorú získame.Tento rok tak na kongrese RI ako aj na Mierovom
sympóziu, ktoré bezprostredne predchádza samotnému
kongresu, vystúpia vynikajúci rečníci s príhovormi
s nadačnou tematikou.
K osobnostiam, ktoré sa na spomínaných podujatiach predstavia, patria nositeľ Nobelovej ceny za mier
Dr. Oscar Arias Sanchez, austrálsky podnikateľ Steve

Killelea, Rotary Peace Fellow Katia de Mello Dantas
a laureát ocenenia Global Alumni Awards Dr. Geeth
Jayaram.
Dr. Sanchez bol prezident Kostariky v rokoch 1986–
1990 a 2006–2010. Nobelovu cenu za mier získal
v roku 1987 ako mierotvorca a sprostredkovateľ mieru,
ktorý sa významne pričinil k ukončeniu konfliktov
v Strednej Amerike. Dr. Arias pôsobí prostredníctvom
Nadácie Arias za mier a pokrok ľudstva a svojich osobných aktivít využíva na medzinárodnom poli ako
významná osobnosť v oblasti budovania mieru.
Steve Killelea je austrálsky podnikateľ a filantrop.
Medzinárodne známy sa stal ako zakladateľ indexu
globálneho mieru. Steve v roku 2007 založil Inštitút
pre ekonomiku a mier ako prostriedok na budovanie
hlbšieho chápania prepojenia medzi obchodom,
mierom a ekonomikou.
Katia Dantas získala v roku 2009 magisterský titul
na Duke University v oblasti medzinárodnej rozvojovej
politiky. Z postu riaditeľky pre Latinskú Ameriku
a Karibik v rámci Medzinárodného centra pre
nezvestné a zneužívané deti sa neúnavne angažuje
v prospech zraniteľných detí.
Teším sa na stretnutie s vami v Sa�o Paule.

Další rozvoj grantového modelu
Každý mesiac som sa snažil vyzdvihnúť do popredia
rôzne priority našej najväčšej charitatívnej organizácie
– Nadácie Rotary. Prezentoval som svoje vlastné myš
lienky, no dúfam, že boli podnetné a prospešné aj pre vás.
Naším hlavným cieľom je odstránenie detskej obrny.
Niektorí z vás si možno kladú otázku, prečo sa stále
zaoberáme problematikou detskej obrny, veď vo vašich
krajinách sa už roky nevyskytol nový prípad obrny.
Musíme si však uvedomiť, že sme sa zaviazali k odstráneniu detskej obrny, a toto úsilie ešte nie je zavŕšené.
Nesmieme poľaviť, až pokým nedosiahneme vytýčený
cieľ – pokým žiadne dieťa na svete nebude musieť
čeliť tejto obávanej chorobe.
Prianím nás všetkých určite je, aby bol v našom
svete mier. Nadácia Rotary vynakladá nemalé úsilie aj
v tomto smere – v rámci príslušného programu preto
v týchto ťažkých časoch zriaďuje v rôznych častiach
sveta Mierové centrá Rotary. Cieľ získať sumu 123 mil.
USD do Výročného fondu ešte stále možno dosiahnuť.
Stačí, ak naša finančná podpora bude aj naďalej rovnako veľkorysá. Každý rotarián by mal prispieť do
nadácie, každý v rámci svojich možností.
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V mojom poslednom príhovore by som chcel vyjadriť svoje poďakovanie tým zanieteným rotariánom,
ktorí v priebehu roka podporovali našu nadáciu prostredníctvom svojej obetavej práce v prospech dobrej
veci. Stále si uvedomujem, že Rotary je dobrovoľnícka
organizácia. Dôležitú prácu našej organizácie vykonávajú rotariáni, ktorí pomáhajú tým menej šťastným
v ich vlastných komunitách a tiež v komunitách po
celom svete, o ktorých možno nikdy nebudú ani
počuť.
Vždy som považoval za česť, že som mohol zastávať
funkciu prezidenta a predsedu nadácie. Ďakujem vám
za toto privilégium.
Pamätajte na to, že budúcnosť Rotary je vo vašich
rukách.

Z E S V Ě TA

V roku 2014
v dôsledku
vojnového
konfliktu
ostalo v Gaze
bez domova
viac ako
108 000 ľudí,
z toho
polovicu
tvoria deti

TALIANSKO
Štúdie ukazujú, že hudobná výchova
v rannom veku prináša deťom množstvo
výhod. Výučba hry na hudobný nástroj
zlepšuje kognitívny rozvoj a sebaúctu,
hra v kolektíve podporuje empatiu. Deti
sú vystavené hudbe, a to im môže pomôcť vyrovnať sa s traumou.Talianske
Rotary kluby v spolupráci s jeruzalemskou pobočkou oficiálnej rozvojovej organizácie katolíckej cirkvi Caritas Internationalis vytvorili hudobný vzdelávací
program vo farskej škole v Gaze, aby tak
pomáhali študentom zvládať stres z prebiehajúceho vojnového konfliktu. Štvrť,
v ktorej sa škola pre moslimské a kresťanské deti nachádza, bola bombardovaná vlani v lete počas 50 dní trvajúcich
intenzívnych bojov.
Guvernér dištriktu 2032 (časť Talianska) Giorgio Groppo už počas prvých
mesiacov výkonu svojej funkcie navštívil kluby vo svojom dištrikte a vyzbieral
takmer 28 000 USD na projekt, v rámci
ktorého dodali hudobné nástroje, nábytok, školské potreby a zabezpečili učiteľa
hudby. Caritas v decembri obstaral hudobné nástroje v Jeruzaleme a koordinoval prepravu gitár, huslí, lutien, bubnov
a gájd cez hranicu. Hudobný vzdelávací
program je k dispozícii 450 študentom
vo veku od 4 do 15 rokov. Groppo plánuje ďalšie projekty v danom regióne aj
v budúcnosti v spolupráci s výborom
pre taliansko-izraelské vzťahy. Vo výbore
majú zastúpenie viaceré Rotary dištrikty, ktoré sa združili s cieľom podporiť
posilnenie väzieb medzi rotariáni
z oboch krajín.

WORLD GOOD NEWS

LETEM
SVĚTEM
Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP
do češtiny přeložil Dobroslav Zeman, PDG,
do slovenštiny Ivan Belan, PDG
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Z E S V Ě TA

USA

V ENEZUELA

Zaparkujete-li své auto uprostřed zimy
někde na zamrzlém jezeře, víte, kdy se
vám tím ledem propadne? Na počátku
tohoto roku se na to zeptali rotariáni
v severním Michiganu svých spoluobčanů a vybírali sázky po 5 dolarech. Šlo jim
o oživení tradice udržované v horní polovině tohoto poloostrova po několik desítek let. Místní Rotary klub Iron Mountain-Kingsford tak získal cenu Donald 1998
Saturn* a jedna místní společnost přispěla navíc zařízením, které mohlo zaznamenat přesný čas potopení auta. Místní stu-

denti vypustili z auta veškeré tekutiny,
demontovali z něho motor a převodovku
a auto přivázali řetězem k blízkému stromu, aby je pak mohli snadněji vytáhnout.
Klub se postaral také o pojištění odpovědnosti za případně způsobenou škodu
a o povolení od michiganského Odboru
pro ochranu životního prostředí. Penězi,
které klub takto získal, uhradí své klubové projekty a stipendia.

MADA G ASKAR

CHOR V ÁTSKO

Členové Rotaract klubů na Madagaskaru
se starají o zvýšení životní úrovně místních dětí. V hlavním městě ostrova Antananarivo ocenil Rotaract klub Ankoay
pět žáků místní základní školy třídenním výletem do Foulpointe, lázeňského
místa na březích Indického oceánu. Ve
spolupráci s místními firmami tam RTC
pořídil 160 hygienických balíčků obsahujících kartáček na zuby, zubní pastu,
mýdlo a hřeben a postaral se o zdravotní výchovu dětí v jedné z SOS dětských
vesniček v této zemi.

Rehabilitačné centrum Fortica nachádza
júce sa v pobrežnom meste Kraljevica využíva 50 detí s ťažkým zdravotným postihnutím z celej krajiny.V rámci Globálneho
grantového projektu Nadácie Rotary sa
centru poskytli nové zdravotnícke prístroje a pomôcky, vďaka ktorým bude možné
riešiť čoraz viac medicínskych záležitostí
priamo na mieste, a znížiť tak počet návštev v nemocniciach. Rotary kluby v oblasti Gorizia v Taliansku a RC Rijeka
v Chorvátsku vyvinuli úsilie a v roku 2014
pre novú kliniku zadovážili potrebné lekárske vybavenie – šesť lôžok – a zabezpečili tiež vyškolenie zamestnancov a rodičov. RC Rijeka spolu s talianskymi klubmi
podporovali centrum od roku 1991, kedy
sa tu liečilo dieťa miestneho rotariána.
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* Udílení ceny SATURN založil v r. 1972 Dr. Donald
A. Reed jako ocenění pro vědecko-fantastické filmy,
jejichž fantazie nebyla do té doby nikým oceňována.
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Moskytiéry – tedy sítě ošetřené insekticidy a umísťované nad postel – jsou nejúčinnějším způsobem, jak v tropických
oblastech bránit šíření malárie přenášené komáry. V rámci projektu Rotary klubů Puerto Ordaz, Venezuela a Key Bis
cayne, Florida podpořeného globálním
grantem Nadace Rotary bylo možné pořídit tyto moskytiéry v roce 2014 pro
6000 místních obyvatel ve státu Bolívar.
Sítě jsou řešeny tak, aby bylo možné použít jich jak pro pravoúhlé postele, tak
i na visutá lůžka, běžná v této oblasti.
V rámci projektu navštíví rotariáni v letech 2015 a 2016 tuto oblast několikrát,
aby uživatele sítí informovali o příčinách malárie i o způsobu, jak sítí užívat
a jak o ně pečovat. Podobný projekt realizovaly tyto kluby již v letech 2011–12
a založily tak dobře fungující vztahy
mezi staršími osobami těchto obcí a odborem malariologie tamního ministerstva zdravotnictví, které řídí boj proti
této chorobě.

Ve

106

zemích
a v teritoriích,
kde se šíří
malárie, žijí více
než tři miliardy
lidí ohrožených
přenosem této
choroby

ZE SVĚTA

na významné
setkání
rotariánů
přijal pozvání
také prezident
RI Gary Huang
8
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ZE SVĚTA

Konference
v Grazu byla
příležitostí
k setkání se
starými přáteli
a výzvou
vybudovat
nové vztahy

GRAZ

Rakousko, vřelý dík!
V sobotu 25. dubna 2015 proběhlo v rakouském Grazu
výjimečné setkání, při kterém jsme slavili 25 let znovuzrození
Rotary po éře komunismu.
����: IPDG Irena Brichta

S

myšlenkou Prezidentské konference Rotary
International přišel náš přítel Peter Krön (past
ředitel RI), který pozval světového prezidenta RI
Garyho Huanga na toto významné setkáni rotariánů, které organizovaly rakouské distrikty 1920 a 1921.
Před druhou světovou válkou pomohl Distrikt
66 – Československo (1927–1938), třetí největší distrikt po Velké Británii a Francii, etablovat Rotary
v Rakousku. Na oplátku naši sousedé a přátelé
z Rakouska, rotariáni z Distriktu 1920, nám pomohli
ihned po pádu komunismu obnovit Rotary v našich
rotary good news 3/2015

zemích. A na tomto základě se v roce 1999 zrodil náš
Distrikt 2240. Konference v Grazu byla příležitostí
k setkání se starými přáteli a výzvou vybudovat nové
vztahy. Hlavně však příležitostí veřejně poděkovat
rakouským rotariánům před auditoriem tří set rotariánů z Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Maďarska
a samozřejmě z České republiky a Slovenska za jejich
pomoc při znovuzrození hnutí Rotary ve východní
Evropě. Právě rotariáni z bývalých postkomunistických zemí dostali příležitost krátce představit, co
všechno dokázali za uplynulé čtvrtstoletí. Jeden rota9

ZE SVĚTA

rotariáni
z postkomunistických
zemí krátce
představili
výsledky
práce za
uplynulé
čtvrtstoletí

rián z každého distriktu představil činnost jedné
z pěti cest služby, Avenues of Service. IPDG Irena
Brichta vystoupila za náš distrikt. Měla za úkol představit klubovou aktivitu, což také znamenalo soustředit se na členství a diverzitu. Poté Marta Turk (PDG
Distriktu 1912 Slovinsko) hovořila o službě povolání.
Sunčica Bulat Wursching (Distrikt 1913 Chorvatsko)
představila stručný přehled projektů ve všech krajích.
Paul Jankowitsch (PDG Distriktu 1910 východní a jižní část Rakouska plus Bosna a Hercegovina) vystoupil
s prezentací o mezinárodní službě. Anne Maria Tari
(DVVM, Distrikt 1911 Maďarsko) představila službu
mládeži a nakonec I. Plaween a H. Kubik (Distrikt
10

1920 Rakousko západ) uvedli svou přednášku o projektu POLIO. Hlavní inspirativní slovo na konci přednesl prezident RI Gary Huang. Každý distrikt měl také
možnost prezentovat své aktivity v sále, kde byly
umístěny bannery a stolní displeje. Pozorně si je prohlédl i prezident RI Gary Huang.
Toto vše se odehrávalo ve velkém sále Univerzity
Karla Franzense v Grazu. Slavnostní večer byl krásný
i zábavný. Zaujal benefiční koncert, kdy každý z účastníků daroval 20 euro. Tak se nasbíralo přes osm tisíc
euro na projekt End Polio Now. Konference se zúčastnila i Elizabeth z kanceláře RI v Curychu, která je koordinátorkou tohoto projektu.
rotary good news 3/2015

Téma
����: František Ryneš, PDG

PARTNERSTVÍ
Partnerská spolupráce je jedním z pilířů rotariánského života. „Společně
dokážeme víc,“ znělo motto jednoho z našich past guvernérů, Petra Pajase.
A platí univerzálně.
Bez partnerství se zahraničním klubem bychom nedokázali dosáhnout na
globální účelové dotace (Matching Granty), těžko bychom uskutečnili i menší
lokální projekty. Právě tyto místní aktivity jsou nejlepším doporučením při
oslovování potenciálních členů Rotary klubů.
V poslední době se rozvíjí také spolupráce se subjekty mimo Rotary. Dobře se
rozvíjí partnerství se skauty, s katolickou Charitou, evangelickou Diakonií nebo
s organizátory Ceny Ď.
Velmi perspektivní je spolupráce regionů v rámci Evropské unie. První
vlaštovkou je partnerství v rámci Euroregionu Vltava – Dunaj. Iniciativy se ujal
bavorský klub RC Bayerwald-Zwiesel spolu s RC Klatovy na české straně.
Prostředky, které EU vyčlenila na příhraniční projekty, jsou omračující. Téměř
půl miliardy korun! Bylo by škoda nevyužít tuto možnost. Nejen že podpoříme
velké množství potřebných. Starých lidí, dětí, znevýhodněných. Při realizaci
projektů vznikají nová přátelství. A to je stejně cenné jako samotná pomoc.

rotary good news 3/2015
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Donau

Vltava
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rc k l atov y

Setkání rotariánů
z Evropského regionu
Dunaj -Vltava
RC Bayerwald-Zwiesel a RC Klatovy spolu s RC Plzeň
zorganizoval v Plzni setkání rotariánů z ERDV
(Evropský region Dunaj–Vltava).
����: Martin Kovář

S

Rozšíření projektu TfK (Technik für
Kinder – Technika pro děti) do české
části ERDV

etkání bylo zahájeno společným setkáním v pátek 17. 4.
2014 večer v hotelu Angelo
v Plzni za účasti rotariánů
z Plzně, Klatov, Písku, Českého Krumlova a Třebíče z české
strany a Bayerwald-Zwiesel, Cham,
Deggendorf a Freyung-Grafenau. Rádi
jsme přivítali také budoucího guvernéra distriktu 2240 V. Adámka a pastguvernéra F. Ryneše. Mezi vzácnými
hosty nechyběl ani starosta města
Plzně pan Martin Zrzavecký a vícestarosta města Viechtachu pan Ch. Zeit
höfer. Celkem se sešlo kolem 50 rotariánů a hostů.
Cílem setkání bylo kromě navázání
na setkání v Klatovech v minulém
roce a dalšího prohloubení nových
známostí a přátelství diskuze na téma
připravovaného EU-projektu pro
tento region a s ním souvisejícího
nového pětiletého programovacího
období dotačních titulů EU. Podrobně
o možnostech informoval pan K. Sammer, jednatel EUREGIO kanceláře
z Freyungu.
Již během večera padaly i návrhy na
okruhy projektů, které budou v následujících týdnech společně diskutovány s cílem vybrat a zrealizovat ty
nejlepší. Rád bych zmínil alespoň
některé z nápadů pátečního večera:
rotary good news 3/2015

Periodický RYLA seminář na Velkém
Javoru pro mladistvé z gymnázií,
odborných škol a učilišť na téma
Globální výzvy – regionální rozvoj
Podpora Startup firem v regionu
Program Řemesla – podpora rozvoje
výuky řemesel, výměnné stáže ve
firmách

Na pracovní páteční setkání navázal
sobotní program, který zahrnoval společnou návštěvu loveckého zámku
Kozel u Plzně, prohlídku Plzeňského
Prazdroje a samozřejmě i procházku
po Plzni, Evropském hlavním městě
kultury 2015, zakončenou návštěvou
plzeňských divadel – Nové scény
(Muzikál Cats) a Velkého divadla J. K.
Tyla (Prodaná nevěsta). Němečtí přátelé se pak s Plzní rozloučili v neděli
a vlakem odjeli zpět přes Klatovy
a Železnou Rudu do Německa.
Z následných reakcí účastníků
můžeme říci, že společný víkend byl
příjemně stráveným časem s vyhlídkou na další setkávání a realizaci
nových společných myšlenek.
13
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Rotary,
Mirandie
a víno
Dvě slova z nadpisu jsou ctěnému čtenáři jistě dobře známa, to třetí – Mirandie – není
jméno žádné tanečnice, ale název objektu chráněného bydlení v jihomoravských
Brumovicích, který by bez nadšení a práce rotariánů možná nikdy nevznikl.
����: Martin Saitl

A

protože naši rotariánští
přátelé a mezi nimi
zejména brumovický
rodák Kamil Ševela z RC
Brno City odvedli práci
fantastickou, mohli jsme si 28. března
2015 prohlédnout nádhernou stavbu,
která nabídne celoroční ubytování
a péči 12 dospělým lidem se středním
až těžkým mentálním a případně
i kombinovaným postižením.
Inter-Country-Meetingu pořádaného rakouským a nizozemským ICC
se zúčastnila kromě rotariánů z na
šeho distriktu a Rakouska i DG Jozefa
Poláková a past guvernéři Paul Jankowitsch (D 1910), Otakar Veselý
a František Ryneš. Na radnici nás
pěkně po jihomoravsku přivítal starosta Brumovic, pan Antonín Košulič,
a místní mladí v nádherných krojích,
celý projekt poté představil pan Petr
Hejl, ředitel střediska Betlém Diakonie
Českobratrské církve evangelické,
která Mirandii provozuje.
Aby bylo možné projekt Chráněného bydlení Mirandie dovést do fáze
připravenosti k úspěšnému podání
žádosti o dotaci ROP Jihovýchod, bylo
potřeba uhradit náklady na nákup stavebního pozemku v Brumovicích
(650 tis. Kč) a dále různé odborné
služby, expertizy, posudky a počáteční

studie architektů. Za to, že se to podařilo, vděčíme především přátelům
z nizozemského Rotary klubu Noord
wijk en Omstreken (D 1600), kteří
poskytli první dar (217 tis.Kč), dále
přátelům z RC Brno City, kteří až
dosud poskytli nejvíce (834 tis.Kč),
dále přátelům RC Brno a RC Valtice-Břeclav. Až dosud činí celková podpora rotariánů z D 1600 a D 2240
úctyhodných 1,257 mil. Kč!
Z podařeného díla jsme se potom
radovali i za libých tónů cimbálu ve
sklepě vinařství „Pod Kumstátem“ až
do pozdních hodin.
Výtěžek z našeho setkání jsme
věnovali na vybavení objektu Mirandie, která byla 3. května 2015, opět za
účasti rotariánů, ale hlavně za velkého
zájmu veřejnosti slavnostně otevřena.

http://www.mirandie.cz/aktivity-veprospech-chraneneho-bydleni-mirandie/
mirandie-se-otevrela-verejnosti/
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městská kola
v podání
Rotary klubů
Po loňském pilotním městském kole ceny Ď
v Poděbradech se v letošním roce zapojilo do pořádání
městských kol dalších 5 Rotary klubů.
����: Jan Michálek

P

OLOMOUC
Do Olomouce cena Ď zavítala 31. 3.
Příjemné setkání v salónku hotelu Arigone organizoval RC Olomouc-City
a moderování si vyzkoušel Jan Krejčí.

oděkovali jsme místním
mecenášům a dobrodincům za podporování kultury a charity. Chtělo by se
představit jednotlivé vítěze
městských kol. Já tak ale neučiním, protože vítězové byli všichni. Svojí prací
do puntíku naplňují naše heslo.

JIČÍN
Poslední setkání proběhlo v Jičíně
14. dubna. Místní RC společně s vedením města uspořádaly setkání v Porotním sále na místním zámku.

BEROUN
Letošní ročník městských kol ceny Ď
začal v Berouně. Setkání proběhlo 12. 2.
v Hotelu Na Ostrově v Modrém salónku pod záštitou starostky města.

Všichni se sejdeme na celostátním
finále 15. června od 17.00 hod. ve
Státní opeře v Praze, kde bude všem
ještě jednou poděkováno a kde bude
předáno 18 cen pro nejlepší nominace. Ta 18., poslední, bude cena
Rotary. Vítěze vybere celostátní Kolegium z pěti nominací doporučených
zástupcem distriktu. Cenu za Distrikt
2240 v rámci České republiky předá
PDG paní Irena Brichta s producentem ceny Ď panem Richardem Langrem. Všem, kteří se zapojili do pořádání městských kol ceny Ď, velké Ď.

ZNOJMO
Ve Znojmě se děkovalo 9. března. Vojtěch Jaroš, prezident klubu, byl trochu
nervozní, ale vše dopadlo výborně. I zde
převzal záštitu nad akcí starosta města.
MOST
RC Most má členy také z Litvínova, a tak
setkání proběhlo 18. března na neutrální
půdě na hradě Hněvín pod záštitou primátora Mostu a místostarosty Litvínova.
PODĚBRADY
V Poděbradech jsme se sešli 19. 3.
opět u starosty v obřadní síni MÚ.
Poprvé v historii ceny Ď vše moderoval Jakub Charvát, současný člen GSE
týmu 2015.
rotary good news 2/2015

Více o ceně Ď na
www.cena-d.cz
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CHILE

H

ned na letišti nás místní dámy
ozdobily náhrdelníky z květin
a my se vydali k hotelu. Majitelka
nás mile přivítala, ubytovala a pak
jsme se prošli po okolí.Tak jsme uviděli první moais a zůstali zírat v úžasu. Pět moais
v řadě s krásně čirým mořem v zádech.
Další den jsme se s průvodkyní vydali na celodenní výlet po ostrově. První zastávka – 15
moais v řadě, opět s mořem za zády. Po nekonečném focení a pózování jsme pokračovali
v cestě k dalším moais.Tentokrát jich bylo skoro čtyři sta, různě rozházené, některým bylo
vidět celé tělo, některé už skoro zmizely pod
zemí.V úterý jsme vyrazili k vulkánu. Nyní je
v jeho kráteru jezero, ale stejně to je nádherný
pohled. Po večeři jsme se jeli podívat na typické rapa nui tance.Tanečníci si vždy někoho vytáhli na pódium a chvíli s ním tancovali. Po
skončení jsme se chtěli vyfotit s pohlednými vysokými tanečníky. Při focení mě mezi sebe přimáčkli a jeden se mě hned zeptal: „Máš kluka?“
Ve středu jsme se podívali do centra zdejšího města. Našli jsme jedno tržiště a nakoupili
tu nějaké suvenýry. Ostrov je celkově hodně
drahý, ale když člověk začne smlouvat, tak se
většinou na nižší cenu dostane. Odpoledne
nás zavezli na úžasnou pláž. Po dvou hodi-

RAPA NUI,
Velikonoční
ostrovy
Rotary výlet na Velikonoční
ostrovy byl bezkonkurenční
a nezapomenutelný!
����: Anežka Zajícová,
studentka vyslaná RC Jindřichův Hradec
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nách koupání jsme v okolí objevili svatbu -malý obřad v duchu Velikonočních ostrovů.
O náhody není nouze, protože nevěsta byla
Češka a ženich Chilan, co spolu žijí v Česku.
Samozřejmě jsme se zapovídali a zjistila jsem,
že nevěstin tatínek je také člen Rotary.
Na čtvrtek jsme se nejprve vydali na kolech po okolí. Po obědě ovšem přišel zlatý
bod dne – potápění.Ano, s bombou na zádech a do hloubky až osm metrů. Byla jsem
šíleně nervózní, ale každý jsme s sebou měli
svého instruktora. Naším úkolem bylo jenom
dýchat, ale zezačátku jsem měla tak strašnou
trému a dýchala jsem tak rychle, až se zalykala nebo přestávala dýchat úplně.Trvalo mi
dlouho, než jsem se uklidnila, ale nakonec to
bylo něco neuvěřitelného! Spousty korálů,
barevných ryb, malých, velkých – prostě nádhera. Po večeři jsme se jeli podívat na typické
tance ostrovanů, ale tentokrát maličko jinak
podané. Opět to byl super zážitek, ale tanečníci už naštěstí nebyli tak kontaktní.
Pátek byl ve znamení odjezdu.Vždy je moc
těžké se rozloučit s naší skvělou Rotary rodinou a ještě k tomu s tak krásným ostrovem,
který je sice malinký, ale má mnoho co nabídnout…Teď, když se koukám na všechny fotky,
nemůžu uvěřit, že jsem tam byla.
rotary good news 3/2015
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BRAZÍLIE

B

yl to můj první výlet, takže společnost dalších 50 výměnných studentů z celého světa rozmístěných po Brazílii mi byla více než
příjemná.Věděla jsem, že se tu potkám s Lindou Rafajovou ze Slovenska, ale že nebudu
schopná říct ani „ahoj“ a ona bude mluvit
česky lépe než já, to jsem tak trochu nečekala. Hned první den jsme potkali další skupinku výměnných studentů z Argentiny, kde
byla další Češka, která si s námi česky taky
moc nepopovídala. Je to nezvyk mluvit anglicky, když už byste konečně mohli použít
svůj rodný jazyk, ale po osmi měsících v cizině s tím nic nenaděláte. Na vodopádech
bylo velmi slunné a dusné počasí a všichni
se nemohli dočkat, až se dostaneme blíže té
mase padající vody, která by nás osvěžila. Po
třech kilometrech chůze a focení se nám to
podařilo a my plni úžasu pochopili, proč
jsou vodopády Iguac�u zahrnuty mezi 7 divů
světa! Když pod nimi stojíte a díváte se na ty
spousty vody, které každou sekundu padají
téměř k vašim nohám, na duhy v každém
koutě, kam se podíváte, a tolik druhů motýlů, co kolem vás poletují, bere vám to dech.
Chce se vám křičet, ale nejde to, protože jste
ohromeni krásou, které člověkem vyrobené
rotary good news 3/2015

vodopády
Iguaçu
Součástí výletu po jihu Brazílie
byla i návštěva vodopádů
Iguac�u, jak z brazilské, tak
i argentinské strany.
����: Dorotea Meisnerová,
studentka vyslaná RC Trutnov
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památky nesahají ani po kolena.Takový byl
můj pocit. Nejradši bych tam zůstala déle,
ale čekalo nás další dobrodružství, tentokrát
na lodi, abychom byli vodě ještě blíže než
předtím. Oznámili nám, že budeme mokří,
ale nikdo si nepředstavoval, že nás doslova
vymáchají pod jedním vodopádem, jako by
si všichni potřebovali dát sprchu.
Další den nás čekala jízda vláčkem
z argentinské části až k Ďáblovu chřtánu,
který se vyznačuje ohromným kaňonem ve
tvaru U. Hukot padající vody vám nedovolí
povídat si s ostatními, takže můžete mlčky
vychutnávat každou kapku, která se po
dopadu mění v páru, kvůli níž nikdy nedohlédnete až dolů. Když se procházíte národními parky (z každé strany jeden), ve kterých se celý komplex nachází, doprovázejí
vás taková malá zvířátka podobající se
jezevci (nejdřív je to roztomilé, pak už ani
ne, protože chtějí vaše jídlo, o které můžete
v mžiku přijít).
Ačkoliv už jsem okouzlující vodopády
navštívila, stále zůstávají na mém listě místa,
kam se chci v budoucnu podívat. Určitě to
stojí za to.Tak neváhej a vydej se do Brazílie, užít si spoustu dobrodružství s těmi nejpřátelštějšími lidmi.

N O VÁ G E N E R A C E

japonsko

P

rehliadka Hiroshima Heiwa
Kinen Koen – Mierového parku
v Hirošime náš čakala posledný
deň. Práve tam sa nachádza Genbaku Dome (Atomový dom), ktorý navrhol
český architekt Jan Letzel a ktorý ako jeden
z mála budov prežil ničivú silu atómovej
bomby. Dodnes ho ponechali v pôvodnom
stave, aby každému pripomínal hrôzu,
ktorú mesto zažilo.
Samotný park je prekrásny. Ako sme sa
prechádzali, stretli sme mnoho ľudí, najmä
exkurzie z japonských škôl a zahraničných
turistov. Nachádzajú sa tam viaceré pamätníky – medzi nimi aj pamätník venovaný
deťom, ktoré trpeli v dôsledku atómovej
bomby. O jeho vybudovanie sa zaslúžili
spolužiaci Sadako Sasaki, dievčatka, ktoré
umrelo na leukémiu, keď mala 12 rokov.
Nasledovala návšteva múzea atómovej
bomby. Je to silný zážitok. S ostatnými
výmennými študentmi sme sa počas pre
hliadky nezmohli ani na slovo. Vystavené

ostrov
Honšú
Bol to jeden z prvých výletov
s Rotary. Za tri dni sme prešli
prefektúry Šimane a Hirošima.

predmety, výklad a slovo dobrovoľníkov,
ktorí vedia obstojne po anglicky, nám daly
dobrý obraz o tom, čo sa v Hirošime stalo
6. augusta 1945 o 8.15 ráno, a niekoľko
nasledujúcich rokov. Hirošima bola zrovnaná zo zemou, všade sa rozmáhal strach
a smrť.
Všade sa povrávalo, že v Hirošime nebude žiadna zeleň aspoň ďalších 100 rokov,
no hneď na nasledujúcu jar sa objavili
výhonky trávy a podobne aj nádeje. Dnes
je Hirošima rušným, moderným veľkomestom, kde žije viac ako milión obyvateľov.
A to je niečo, čo dokonale vystihuje japonskú mentalitu. Jednotní a pracovití zvládnu
naozaj všetko, či už sú to následky vojny,
alebo ničivého zemetrasenia. Je to jedna
z mnoho vecí, ktoré na nich obdivujem,
a z ktorých by si mohli brať príklad všetci
ľudia.

����: Petra Šufliarská, študentka vyslaná
RC Martin
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N O VÁ G E N E R A C E
P R O G R A M Y R O TA ry pro
m l a d é ř í d í c í pra c o v n í k y

SYSTÉM ZNaČENÍ
PROGRAMŮ ROTARY
Abychom usnadnili mladým řídícím pracovníkům přístup
k informacím o programech Rotary, bylo navrženo několik
emblémů odpovídajících aktualizovaným vizuálním pravidlům
prezentace našeho společenství RI. Tento níže uvedený krátký
průvodce vám napomůže ke správnému porozumění nové
vizuální podoby pojmů jako Interact a Rotaract i programů RYE
a RYLA. V blízkých měsících bude na internetu k dispozici ještě
více informačních zdrojů. Podívejte se na nové nástroje
a šablony, které můžete použít při vydávání svých nových
brožur, při sestavování PP-prezentací, webových stránek či
dalších, ať tištěných, či digitálních informačních nástrojů.
�������: Dobroslav Zeman, PDG

R o tara c t
Emblém Rotaract tvoří jeho
slovní název (toto slovo je
umístěno nad řádkem
zvýrazňujícím Rotary)
a ozubené kolo Rotary jako
znak znamenitosti.

I n t e ra c t
Emblém Interact tvoří jeho
slovní název (toto slovo
je umístěno nad řádkem
zvýrazňujícím Rotary)
a ozubené kolo Rotary
jako znak znamenitosti
v modrém poli.

peru

Výlet do Kordiller
Na začátku května jsme jeli s rodinou do hor, do města
Huaraz, které se nachází ve středním Peru v pohoří
Kordiller zhruba ve 3200 m n. m.

rye a ryla
Pro programy RYE (Rotary
Youth Exchange) a RYLA
(Rotary Youth Leadership
Award) si můžete vytvořit
svůj vlastní emblém dle potřeby vašeho klubu, distriktu
nebo multidistriktu. Bude jej
tvořit jméno vašeho klubu
nebo distriktu a jeho grafické nebo textové doplnění.

����: Eliška Kojanová, studentka vyslaná RC České Budějovice

P

rvní den jsme jeli navštívit lagunu Llanganuco, která se skrývá v soutěsce zasněžených Kordiller. Další den jsme vyrazili
znovu do hor. Hlavním cílem byl ledovec Pastoruri ve výšce
5240 metrů, který díky globálnímu oteplování do sedmi let
zmizí.V národním parku Huascarán, který je zahrnut do seznamu
Unesco, roste vzácná rostlina Puya Raimundi, která dosahuje výšky
až 15 m a kvete jen jednou za život. K ledovci jsme se dostali za pomoci koní, výšlap v 5200 metrech je vážně náročný. Pastoruri je kouzelné
místo a ještě k tomu, když poprvé za moji výměnu sněžilo. Byli jsme
obklopení plno barvami, bílou a modrou od ledovce, a červenou od
blízkých skal, které získaly tuto barvu díky vysokému obsahu železa ve
vodě. Blízko Huarazu se nacházejí ruiny kultury Chavín, která zde byla
přibližně v letech 900 př. n. l. Bohužel víkend skončil rychle a nám
nezbývalo nic jiného, než se vrátit zpátky do Limy.
rotary good news 3/2015

Spojovací prvky pak vyjadřují
vztah mezi pojmem Rotary
a výměnou mládeže nebo
programem RYLA, tedy názvem klubu nebo distriktu
a názvem tohoto programu.
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JA S NÁ P O D C H O P KO M

s

etkání se uskutečnilo tentokrát
pod názvem Skiweek a ne, jak
jsme byli zvyklí na Rotary, Ski
Camp. Celkem 36 studentů
lyžovalo na svazích Chopku. Někteří úplně poprvé, ale někteří se ukázali jako velmi zdatní lyžaři či snowborďáci. Letošní
ročník organizačně zajišťovala CK LIPTOUR bývalého rotariána RC Liptovský
Mikuláš JUDr. Bohuše Paloviče. Jeho stálý
tým tvoří MUDr. Jano Drobčo, lékař traumatologie v Liptovském Mikuláši, a Ing.
Jano Novotný v roli ekonoma. Vedoucím
Skiweeku byl přítel Vladimír Petránek
z RC Praha City, který zároveň zastupoval
službu mládeži. Jeho pravou rukou pak
byla přítelkyně Anna Havranová z RC Nitra a také naši mladí přátelé z ROTEXU,
Katka Jandíková, Michal Kukučka a Karel
Růžička.

SKIWEEK
Ve dnech 22.–28. 3. 2015 proběhlo
již 14. setkání studentů, kteří jsou
v našem distriktu na ročním
výměnném pobytu.

Studenti byli rozděleni do několika
družstev a pod vedením instruktorů se
zdokonalovali v lyžařském umění. Ve volný
den měli možnost navštívit také jeskyni
Svobody a vykoupat se v největším termálním koupališti na Slovensku – Tatralandii.
Rovněž si prohlédli město Liptovský Mikuláš a seznámili se s historií Liptova. Příjemným zpestřením byla návštěva rotariánů
z RC Liptovský Mikuláš, kteří si pro studenty připravili praktické dárky – čepice
s logem RI.
Nechyběly ani tradiční závody v maskách a závěrečná diskotéka v Happy End
Jasná. Studenti si z Jasné odváželi nezapomenutelné zážitky na největší lyžařské
středisko na Slovensku a na chvíle strávené na svazích Chopku.

����: Libor Ferda, RC Jihlava
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����: František Ryneš, PDG

Partnership

P

artner-like cooperation
is one of the pillars of
Rotarian life. “Together
we can do more” was
the motto of our Past
Governor, Petr Pajas. It is universal.
Without partnership with a foreign
club we would hardly reach for global
matching grants or implement even
small local projects. Local activities
are the best recommendation when
addressing potential members of
Rotary Clubs.We have recently intensified interaction with non-Rotary
entities. Good partner ties have been
lately fostered with the Scouts, Catholic Charity, Evangelical Deaconry, and
the organizers of Prize Ď.

rotary good news 3/2015

Cooperation of regions within the
European Union is a very promising
concept. Its first swallow is the
Vltava-Danube Euroregion partnership. The idea was coined by Bava
ria’s RC Baywerwald-Zwiesel with
RC Klatovy in the Czech Republic.
The EU has allocated truly magnanimous funds for cross-border projects, amounting to almost half a billion crowns! It would be a shame if
these funds remain untapped. Not
only would we support the needy–
senior citizens, children and unprivileged people, but new friendships
are established during the implementation of the projects. This is
just as valuable as the help proper.

21

ROTA RY G O O D N E W S
ENGLISH SUPPLEMENT

GLOSSARY

Dear readers,
The modern man’s world is shrinking in size as information channels introduce us to
events in the remotest parts of the globe, assisting interaction with even
geographically the most outlay Rotary Clubs and Districts.

EXHIBITION

Earth Reborn
However, interaction always depends on personal Rotary contacts, even though the
partners live thousands of miles apart. Although the distance between two Rotary
Clubs or Districts cannot be abridged by technologies—which certainly help the
communication—its size, nearness or distance, is always determined by friendship,

On Thursday 2 April 2015, President
Miloš Zeman opened an exhibition of
works of our friend Štýs in the Theresian
Wing of the Old Royal Palace at Prague
Castle, entitled EARTH REBORN.

and its quality and strength. Sometimes I am bewildered to see that the Rotary Clubs
in one and the same city are so apart. But still, we work with clubs and districts in
India, Sri Lanka, South America and Africa and make use of all forms provided by the
Rotary Foundation. Cooperation with our friends in the immediate neighbourhood
bears the character of not only help, but also mutual enrichment of the cultural and
social life: it is interaction without borders, because Rotary knows no frontiers.
Any Rotarian in our district, and indeed around the world, has as many opportunities
to interact with other clubs or districts as much friendship, time and energy he invests
in such partnerships and that enables them to tap the inexhaustible font of human
knowledge.

But cooperation in Rotary has yet another dimension: we feel pain although it is very
distant from us. We have quite recently shown it in the wake of the devastating
earthquake in Nepal, and offered instant help to their Rotary District by purchasing
Shelter Boxes and sending money to help restore the destroyed infrastructure.
Rotarian cooperation is based on friendship and service above ourselves. It has always
been so, and so it will stay.

A

lso present were Industry and Trade
Minister Jan Mládek, Ústí Region
Governor Oldřich Bubeníček, Presi
dent of the Ústí Region Economic and
Social Council Richard Falbr and other
distinguished guests.This display of photo
graphic documents comprises 250 largesize documentary photo images (dubbed
“twins”) that capture in an unique way
a landscape before the mining process and
its subsequent reclamation.The photos
were taken from the same location over
dozens of years, enabling the visitor to
carefully discern the results of long-term
land restoration efforts in the regions
concerned.The unique slant and importance
of the exhibition is in the documentary
capital amassed by our photographer
friend Štýs over 60 years.The opening
was attended by more than 300 visitors
including those from the leading media
outlets.

Yours Ever,
Jozefa Poláková, DG
����: Stanislav Srnka, RC Most
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GRAZ

KLATOVY

Meetings

Danube-Vltava

On Saturday 25th April, 2015, some 300
rotarians met in the presence of RI
President Gary Huang for the RI
President’s Conference in Graz, Austria.

T

hey celebrated 25 years of Rotary
renaissance in the former communist
countries of Czech Republic &
Slovakia (D2240), Slovenia (D1912), Croatia
(D1913) and Hungary (D1911) together
with the two Austrian Districts (D1910 and
D1920) who helped them to re-establish
Rotary. Our District 66, Czechoslovakia,

established in 1927 had 47 clubs and 1,400
Rotarians in 1938 with 3 RI Directors on
the Rotary International Board, was the 3rd
largest and strongest Rotary country after
the UK and France! Since our District was
re-born in 1999, we have in those 16 years
reached a total of 70 clubs and the same
number of Rotarians as then and continue
to grow. So Graz was a wonderful way to
celebrate with our Rotarian friends the
fellowship of Rotary and our achievements
to date, and to thank our Austrian Rotary
friends from District 1920.
����: Irena Brichta, PDG

třebíč

Intercity Meeting
at Brumovice

T

he Polish Committee boasted tried and
proven projects—The Magic Song,
Stružielka, and a charity golf tournament.
The Austrian Committee sponsors annual trips
to Mt Dreisesselberg/Třístoličník, the Dutch
give auspices to the Mirandie sheltered
housing project at Brumovice; the U. S. Com
mittee with the U.S. Embassy will stage a fresh
round of Junior Ambassador Day, the Israeli

rotary good news 3/2015

Committee has completed a third round of
curative stays at the Dead Sea, the agile Ger
man Committee is working to promote a book
by a Czech survivor of Auschwitz, alongside
the Saved Heritage travelling exhibition, and
maybe also an extension of the Path of Under
standing. Similar projects are being pursued by
other Committees.
����: František Ryneš, PDG
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The meeting of Rotarians from the
ERDV (European Region DanubeVltava) opened with a community
evening at the Hotel Angelo in
Plzeň in the presence of Rotarians
from Plzeň, Klatovy, Písek, Český
Krumlov and Třebíč on the Czech
side, and Baywerwald-Zwiesel,
Cham, Deggendorf and FreyungGrafenau.

W

e gladly welcomed also the
future Governor of District
2240, V. Adámek, and Past
Governor F. Ryneš, not forgetting
Mayor of Plzeň Martin Zrzavecký
and Deputy Mayor of Viechtach
C. Zeithöfer. Our objective was to
discuss the preparation of an EU
project for this region and the ensuing
new five-year programme period for
EU subsidies.The meeting also con
sidered the project areas to be jointly
debated in the coming weeks in
order to choose and implement the
best of them. We spent quality time
together at the weekend and looked
forward to bringing new joint ideas
to life.

		
����: Martin Kovář, RC Klatovy
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N E W G E N E R AT I O N

Dear Readers,

PRAGUE

90 years of Rotary
Club Praha

R

otarians from the Czech Republic,
Slovakia and many other countries
met at the traditional Spring Ball in
the Congress Hall of Prague’s Ambassador
Hotel. Chief among them were officials of
Rotary Clubs from several countries along
side respected public figures.The ball was
staged in celebration of the 90th anni
versary of the founding of the first Czech
Rotary Club. Among its founders were
many well-known public figures, including

Jan Masaryk, the son of Czechoslovakia’s
first president, Miloš Havel, or Václav Havel,
the father of the first Czech head of state.
RC Praha marked the jubilee with a publi
cation mapping the history of the Rotarian
movement here and the club itself. As
always, the proceeds went to the humani
tarian projects pursued by our Club.

����: A. Fojtík, J. Hladký, Z. Neckář

By courtesy of the Rotary Hilfe sti
pends programme of District 1830
e. V., I spent last Academic Year at the
Faculty of Law in the ancient univer
sity city of Tübingen, in Germany.
There I could take the same courses
as in the Czech Republic. The fields in
which I majored were taught, during
the semester, by way of lectures with
frequent case studies. Upon their
completion, save for European Law,
the courses were followed by oral
examinations. I also took language
courses in grammar and style that
greatly enhanced my writing and
speech communication skills. Studies
at a European-format university, such
as Tübingen, will help one to meet
people from other continents and with
different cultural and personal histo
ries. You will get an insight and global
perspective that makes you realize
that in spite of the differences bet
ween us we are the same people with
the same joys and concerns. Thank
you for helping me improve my
language skills, make new friends,
and indeed open my eyes wider.

Adéla Bosáková

JASNÁ POD CHOPKOM

Skiweek

T

he Mt. Chopok slopes attracted 36
skiing students. Some of them were
beginners, but some proved to be
grade skiers or snowboard champs.
Students in several achievement groups
honed their craft under the guidance of
skiing instructors. On their day off they
could inspect the Freedom Cave and take
a dip in Slovakia’s largest thermal swimming-pool called Tatralandia.They were sight
seeing in Liptovský Mikuláš and learning

the history of the Liptov area. Members
of RC Liptovský Mikuláš presented their
guests with practical gifts in the form of
baseball caps sporting the RI logo.The
programme went complete with traditional
masquerade races and a traditional disco
theque at Happy End Jasná. Students took
away from Jasná unforgettable memories
of Slovakia’s biggest skiing centre and
moments spent on the Chopok hillsides.

These four pages contain
English-language highlights
of the content
of the Czech and Slovak
magazine
ROTARY GOOD NEWS
3 | 2015
T R A N S L AT I O N
Libor Trejdl
EDITORIAL BOARD
+420 776 540 656
goodnews@rotary2240.org

����: Libor Ferda, RC Jihlava
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HISTORIE

RC TŘEBÍČ

Jak se myšlenka hnutí Rotary
dostala do Třebíče
Z archivních materiálů víme, že na základě návštěvy brněnských rotariánů,
ředitele Rotary International doktora Karla Neuwirta a přítele Touška se klub
sešel k informativní schůzce 2. března 1937.
����: František Ryneš, zakládající prezident RC Třebíč ����: archiv

zůstali, však nestihli znovu činnost klubu obnovit. Přišel únorový puč. Všechny československé
kluby byly opět zrušeny.

Obnovení činnosti
R o ta r y k l u b u T ř e b í č
Myšlenka Rotary se znovu objevila v Třebíči
v roce 1993.Tehdy se 19. ledna sešla v restauraci
Na hradbách malá skupinka nadšenců, kterým
přítel past-prezident Karel Tumlíř z RC Praha
vyprávěl o tom, co je to klub. Přítomné tehdy
zásady klubové činnosti tak nadchly, že se okamžitě rozhodli založit klub i v Třebíči. K realizaci
však byla dlouhá cesta, více než dva roky usilovné
práce a příprav. Pravidelné týdenní schůzky se
staly místem vzájemného myšlenkového obohacování, přátelského uvolnění i uzavírání nových
přátelství. Povedla se řada pěkných akcí. Za
všechny první ročník dražby uměleckých děl
před Vánocemi 1994 ve prospěch mladých alergiků.Tradice drží dodnes.
Ustavující schůze se konala v Náměšti nad
Oslavou 29. dubna 1995. Při zakládání klubu Třebíčanům znovu významně pomohl Rotary klub
Brno, zejména jeho tehdejší prezident Karel Cidlinský a lékař Richard Kania. Hosty této významné
události byli Dr. Viktor Straberger, pověřený
guvernérem založit náš klub, a guvernér distriktu
1920, přítel Peter Krön.
Slavnost předání Charty Rotary International
našeho klubu se uskutečnila 25. září 1995. Proběhla v Kamenném sále třebíčského zámku za
účasti mnoha významných hostů z domova i ze
zahraničí. Blahopřát k významnému dni přijeli
zástupci devatenácti klubů z Rakouska, Švýcarska,
Německa, Slovenska, Kanady, USA a ze všech koutů
naší vlasti. Listinu, potvrzující členství v této mezinárodní organizaci, předal guvernér distriktu 1920
Willibald Egger do rukou zakládajícího prezidenta
třebíčského Rotary klubu Františka Ryneše.

a to vzpomíná zakládající
prezident klubu MUDr. Otmar Šádek: „Informační přednáška rotariána Neuwirta byla
vpravdě direktorská. Upoutala nás všechny
a s bystrými doplňky rotariána dr.Touška rozptýlila všechny pochybnosti a získala nás pro
Rotary.“ Rotary klub se začal scházet nejprve na
zkoušku. Často bývali návštěvou brněnští přátelé,
kteří zasvětili kolegy do klubového života a organizace. Otmar Šádek pokračuje. „Mezi rotariány
brněnskými měli jsme poprvé možnost poznat
upřímnost, srdečnost a nezištnost rotariánského
přátelství.“
Už záhy, 23. května 1937, byl klub založen. Slavnostní inauguraci provedl guvernér distriktu dr.
Hýža. „Otcovsky napomenul“ prezidenta nového
klubu, jak vládnout prezidentským kladivem,
a vybavil ho informacemi, jak zakládat a udržovat
rotariánskou tradici. Přijetí do rodiny Rotary
International pak proběhlo 2. července 1937.
Slavnost předání charty se uskutečnila 9. a 10.
října 1937. Třebíčský Rotary klub se tehdy scházel v Hotelu Podlipný naproti vlakovému nádraží.
Týdenní schůzky se konaly v úterý. Prezident
Otmar Šádek si atmosféru pochvaloval. „S radostí
mohu dnes po půlroční zkušenosti říci, že
v našem třebíčském prostředí se vyvíjí příjemný
přátelský poměr, že se členové těší na úterky,
jinými slovy, že to jde a že to půjde.“
Zánik ČSR a nacistická okupace znamenají
úřední zrušení všech Rotary klubů, a tudíž i toho
třebíčského. Druhá světová válka rozprášila třebíčské rotariány po celém světě.Ti, kteří v Třebíči
rotary good news 3/2015
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Dobří lidé
na dosah ruky
Náš rozhovor s PDG Otakarem Veselým, předsedou distriktní komise pro
rozšiřování členské základny, probíhal právě poté, co se svým letadlem
dosedl na tarmac českobudějovického letiště. Musím říci, že názory tohoto
rotariánského aviatika jsou právě tak srozumitelné jako vizionářské.
����: František Ryneš, ����: archiv

obré odpoledne, Otakare. Prá
vě jsi přiletěl zpět z kon
ference o rozšiřování členské
základny, kterou tentokráte
hostil slovinský guvernér
v podhorském městečku
Bled. Jak se ti tam líbilo?

Bled je nádherné místo, u překrásného jezera s hradem, co se nad ním tyčí. Opravdu
úchvatný pohled. Škoda jen, že počasí moc
nepřálo. To ale vůbec nevadilo konferenci,
která byla kromě rozšiřování členské základny zaměřena i na image Rotary v jednotlivých distriktech. Náš distrikt zastupoval
George Podzimek, jako tzv. ARPIC, tedy assistant regional public image coordinator.
No to aby si člověk vzal dovolenou, než něco
tak dlouhého vysloví, proto asi ta zkratka,
že? A jakou máš zkratku ty?

Já jsem předseda distriktního výboru pro
rozšiřování členské základny.Asi bych si taky
měl pořídit zkratku, ale PDVRČZ není tak
sexy jako ta, co má George. (smích)
Přinášíš si z konference nějaké nové poznatky?

Myslím, že je dobře, že můžeme s kolegy po-

rovnat naše zkušenosti a uvědomit si, že
máme podobné problémy.

Čím to podle tebe je? To je tak málo lidí při
pravených dělat dobrou věc?

Bylo něco, co tě tam vyloženě dostalo?

Ne, to tak není. Základním problémem je, že
úbytek členů je skoro tak stejně veliký jako
příliv nových. Jeden aspekt je vytíženost lidí
v profesní sféře, a tím pádem i pokles na dobrovolnických aktivitách a odchod z klubu,
a druhým je přechod do čestných členství
i úmrtnost. U prvního je nutné zajistit takové
podmínky pro profesně nasazené přátele, aby
z klubu nemuseli odcházet kvůli špatnému
pocitu, že by měli dělat více. U druhého je
logické, že 25 let po znovuobnovení Rotary
u nás jsou někteří dříve aktivní přátelé již připraveni spíše radit z pozic čestných členů.
Takže naším cílem je určitě omlazení Rotary.

No, prezentace rakouského přítele se opravdu vymykla běžnému standardu. On za pomoci dat o členské základně v našem regionu a nasazení integrálů, matic a rovnic
o několika neznámých hledal souvztažnost
mezi jednotlivými zeměmi a velikostí členské základny. Některé grafy a výpočty měl
rukou psané na několik listů. No a prokázal,
že v těch zemích, kde jsou vyšší tzv. volné
příjmy (tzn. vyšší potenciál na útratu), tam je
i větší poměr rotariánů vůči populaci. Myslím, že jsem to věděl i bez jeho výpočtů, ty
ale byly opravdu impozantní (smích).
No a co je tedy podle tebe další společný
trend v našem regionu?

Je to fakt, že členská základna Rotary roste
jenom pozvolna. Setkávali jsme se s tím v zásadě u všech starších distriktů. Ty distrikty,
které vznikly relativně nedávno, jako třeba
právě Slovinsko nebo Chorvatsko, jsou ještě
na strmé křivce růstu. U těch starších je ale
ten trend zcela jasně zřetelný.
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Protože jim přijde, že by měli dělat více, tak
odcházejí a nebudou dělat nic? To zní poně
kud zvláštně.

Možná ano, ale je to tak.Ten pocit, že nedávají klubu to, co si myslí, že by dávat měli, nutí
čestné lidi raději odcházet. Je naším úkolem
vysvětlit jim, že doba, kdy docházka do klubu
byla základním kritériem, je už dávno pryč.
Nová pravidla spíše ukazují, že i když nemůrotary good news 3/2015
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žeš být na všech schůzkách, tak máš možnost
udělat jinou aktivitu a být i přes absenci řádným členem klubu.Takže někdo může třeba
pořádat mezinárodní kemp mládeže, charitativní koncert či turnaj anebo něco úplně jiného a tím si v podstatě odpracovat svou
neúčast. Myslím si, že pro klub je přínosnější
někdo, kdo je ochoten udělat něco pro ostatní a nebýt na schůzkách, než ten, kdo má
100% účast, ale do ničeho se nezapojí.
Aha, tak to chápu. No a ta druhá skupina? To
hledáš pramen mládí?

Pramen mládí již máme, jenom si ho asi úplně neuvědomujeme.Asi se mi nepodaří najít
Svatý grál, který vrací mládí, ale vrátit mládí
do Rotary je naším základním posláním. No
a občas si neuvědomujeme, že máme kolem
sebe mladé lidi, kteří mají již Rotary myšlenky v srdci. Samozřejmě hovořím o absolventech Rotariánských programů a těch, kterým
jsme pomohli v minulosti. Vždyť první výměnní studenti jsou nyní již ve věku kolem
40 let. A za těch 25 let prošly všemi mládežnickými programy, jako jsou výměny, kempy,
RYLA, GSE atd., stovky a stovky mladých lidí,
rotary good news 3/2015

členská základna
Rotary roste jenom
pozvolna. naším
cílem je určitě
omlazení Rotary.
kteří poznali Rotary zblízka. Myslím, že málokterý klub má vůbec přehled o všech absolventech svých aktivit. A to, že je klub zve
na svoje akce a na slavnostní setkání, jsou
opravdové výjimky. A to je škoda. Tito lidé
znají Rotary a často jsou připraveni pracovat,
jen kdyby je někdo oslovil.
Nevidíš to moc optimisticky?

Tak si pojďme udělat ten výpočet společně.
Budeme brát, že za prvních 10 let výměn studentů se vyslalo ven průměrně 42 dětí ročně.To znamená 420 lidí, které můžeme oslovit. No, a kdyby ano řekl jenom každý
dvacátý, tak máme 21 nových členů.To už je
v podstatě jeden nový klub. A to jsem zatím
27

mluvil jenom o dlouhodobých výměnách.
Když připočteme všechny ostatní programy
Rotary, tak to číslo roste.
To zní úžasně, ale neztratily kluby kontakty?
Vždyť kdo si to má pamatovat?

Právě proto jsou vedeny distriktní záznamy.
Již jsem požádal vedoucí jednotlivých programů, aby mi připravili seznamy absolventů
programů. Tyto pak předáme klubům. Představenstvo klubů společně s Asistenty guvernéra budou hledat nejúčinnější způsob, jak
tyto skvělé lidi oslovit. Jsem přesvědčený, že
dobří lidé na takovouto nabídku v podstatě
čekají. Prostě jim nabídneme ruku a řekneme: příteli, už na tebe čekáme.
Takže toto je recept na věčné mládí?

Určitě.Vždyť naše programy jsou větší a důležitější než jednotlivci. A když dostanou nové
podněty a nové myšlenky, tak se zcela jistě
budou vyvíjet dál do ještě lepších programů.
Je to spojená nádoba. My žijeme v naší mládeži a naše mládež oživuje naše programy.
Hodně štěstí při implementaci tohoto pro
gramu a díky za rozhovor.
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Pokora
představuje
sílu, která
dokáže dát
i evidentním
protikladům
harmonii
p r o f. P e t e r M i c h a l i c a ,
houslový virtuóz,
r o ta r i á n o d r o k u 1 9 9 0

Konferenci organizačně
zajistili členové RC Košice
ve spolupráci několika členů
RC Spišská Nová Ves, RC
Martin a ROTEX za podpory
Košického samosprávného
kraje, města Košice a firem
U.S. Steel Košice, Kámen
a Písek, Hi-reklama a MeToo.
Všem patří dík!
Více na

www.metoo.cz/rotary
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D I S T R I K T N Í KO N F E R E N C E

Návraty
Čeští a slovenští rotariáni se už potřetí v historii sjeli ke svému
vrcholnému jednání do Košic.
����: Svatopluk Jedlička ����: Peter Jesenský

N

ávraty.Tak by se z pohledu rotariánů
dala charakterizovat letošní Distriktní
konference pořádaná 22. a 23. května
2015 v Košicích. Košice hostily rotariány při této příležitosti již v pohnutém roce
1938, jen pár měsíců před podpisem Mnichovské dohody, která byla předzvěstí nejen všeobecného utrpení obyvatel Evropy, ale na několik let
i likvidace Rotary klubů v evropském regionu.
Druhá Distriktní konference se uskutečnila
v Košicích v optimistickém roce 2009, v roce,
kdy Slovensko vstoupilo do eurozóny a začalo
užívat jako svoji měnu euro. V pořadí třetí Distriktní konference, ta letošní, se uskutečnila
v době, kdy se znepokojením sledujeme sílící
vliv konfrontační politiky v nám ne příliš vzdálených regionech Evropy,Asie a Afriky.
Kongresovým centrem se stal hotel Double
Tree by Hilton.V podvečerních hodinách přijala
skupinu rotariánů náměstkyně primátora města
Košice, MUDr. Renáta Lenártová, PhD. Při večerním koncertu se představil soubor Romatan,
patrně jediné stálé romské profesionální divadlo
v Evropě. Přání úspěšného průběhu konference
ve svých pozdravech vyjádřili primátor města
Košice, MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, předseda
Košického samosprávného kraje JUDr. Zdenko
Trebuľa a bývalý prezident Slovenské republiky
Ing. Rudolf Schuster, CSc.
Na úvod sobotní konference vystoupil s poselstvím prezidenta RI Garyho C. K. Huanga jeho
ambasador Moshe Yonay, past-guvernér izraelského Rotary distriktu 2490. Vyzdvihl zejména
úspěšnou realizaci matching grantového projektu pro děti s atopickým ekzémem, který iniciovaly před více jak dvěma roky Rotary kluby našeho
a izraelského distriktu 2490. Dnes je do realizace
projektu zapojena desítka dalších klubů z Rakouska, Švýcarska, Brazílie a USA a objem vložených
finančních prostředků včetně příspěvku z fondů
světové Nadace Rotary dosáhl 197 000 euro.
Čtveřice vůdčích osobností tohoto projektu, Oliver Schmitt (RC Prag Bohemia),Theodor Petřík
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(RC Praha Staré Město), Maxim Sherman (RC
Karlovy Vary) a Moshe Yonay (PDG 2490 – Izrael), byla v průběhu konference po zásluze odměněna mezinárodním oceněním Paul Harris Fellow.
Guvernérka Jozefa Poláková zmínila další
úspěšné projekty, jakými byla například operativní
pomoc obyvatelům Nepálu postiženým zemětřesením, založení prvního dámského Inner Wheel
klubu Morava, založení nového Rotary klubu
v Ostravě (RC Ostrava City) a v Malackách (RC
Malacky-golf) nebo uspořádání městských kol
Ceny Ď Rotary kluby Beroun, Most, Znojmo, Olomouc-City, Jičín a Poděbrady. Nejvýznamnějším
výstupem pracovní části konference byly nové
stanovy našeho distriktu, přepracované tak, aby
odpovídaly požadavkům současných právních
norem ČR a novým zásadám Rotary přijatým na
Council on Legislation 2013. PDG František Ryneš
představil kandidáta na pozici guvernéra distriktu
pro rok 2017/2018 Julia Tomku z RC Banská Bystrica.V průběhu konference si symbolicky předali své funkce i stávající guvernéři, končící Jozefa
Poláková z RC Košice a pro rok 2015/2016 nastupující Vladimír Adámek z RC Ostrava.
Řada účastníků si z konference odvážela
významná ocenění, ať už v podobě čestných
uznání nebo distriktní Ceny Tomáše J. Bati a mezinárodního ocenění Paul Harris Fellow. Byl mezi
nimi například i nerotarián, primátor města Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný, PhD. Nejvyšší ocenění udělovaná prezidentem RI získali Ján Žiak
z RC Martin (Major Donor Award – významný
dárce 1. stupně), Ján Popadič z RC Martin (Citacion for Meritorious Service – za službu pro Nadaci
Rotary) a profesor Peter Michalica (Vocational
Service Leadership Award – za pozitivní ovlivňování komunity zásluhou své profese). Hudební
virtuóz Peter Michalica a jeho žák Ryohei Mirono
z Japonska pohladili duši účastníků při společném koncertu na závěr konference. Jednu ze skladeb věnovali guvernérce distriktu Jozefě Polákové
nejen proto, že v ten den oslavovala narozeniny,
ale i jako poděkování za uspořádání konference.
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I n t e rcit y m e e ti n g

Mezinárodní výbory
bilancovaly
V předvečer Intercity meetingu v Brumovicích
se poslední březnový víkend sešli zástupci
Mezinárodních výborů pro spolupráci se
zahraničím.
����: František Ryneš, PDG

Z

a předsednictví koordinátora PDG Otakara Veselého využili
pohostinství výborů pro spolupráci s Rakouskem a Holandskem. Těžištěm činnosti je podpora partnerských vztahů
mezi kluby našeho distriktu a zahraničím.Tak se daří iniciovat i řadu pozoruhodných projektů.
A bylo o čem mluvit. Z bohaté činnosti uveďme alespoň několik.
Polský výbor se pochlubil osvědčenými projekty – Začarovaná písnička, Stružielka a také charitativním golfovým turnajem. Rakouský
výbor každoročně pořádá výstup na šumavský Třístoličník, holandský
výbor má záštitu nad projektem chráněného bydlení Mirandie právě
v Brumovicích, americký výbor spolu s velvyslanectvím USA uspořádá
další kolo Junior Ambassador Day, izraelský výbor se může pyšnit
ukončením třetího cyklu léčebných pobytů u Mrtvého moře, agilní
německý výbor chystá podporu vydání publikace našeho spoluobčana, který přežil Osvětim, pokračování putovní výstavy Zachráněné
dědictví a třeba i prodloužení Cesty porozumění. Podobné projekty
mají i ostatní výbory, ukrajinský, polský a maďarský.
Mezinárodní výbory však čeká také aktualizace partnerských kontaktů v distriktním členském seznamu. Zbrusu nové webové stránky
už jsou v této chvíli v provozu a snad se brzy dočkají naplnění po
obsahové stránce.
30

rotary good news 3/2015

Z D O M O VA

R C P R A H A – S TA R É M Ě S T O

Par za
275 000 Kč
Distriktní projekt Terapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli
pro děti trpící atopickým ekzémem potřeboval poslední
finanční injekci a RC Praha–Staré Město pomohlo výtěžkem
ze svého anuálního charitativního golfového turnaje.
����: Theodor Petřík

J

edním ze základních 6 typů rotariánské pomoci je péče o zdraví
matek a dětí. Přesně do této kapitoly spadá největší Matching
grant, který Rotary distrikt 2240 kdy realizoval. Program léčení
dětí s atopickým ekzémem započal jako debata dvou rotariánů
na konferenci v roce 2011, jež vyrostla v projekt za 197 000 Eur (5,4
milionu Kč), na kterém se spolupodílely kluby z našeho distriktu,
Rakouska, Švýcarska, Spojených států, Brazílie a samozřejmě Izraele.
Výsledky jsou více než povzbudivé. V léčebném centru Deutsches
Medizin-Zentrum v Ein Bokek u Mrtvého moře v Izraeli se během
měsíčního pobytu léčilo 60 dětí s atopickým ekzémem ve věku od
1 do 17 let, některé v doprovodu rodičů a ty starší pod jejich dohledem. Ve 100% případů došlo k markantnímu zlepšení. U lehčích
a středních forem došlo k plnému ústupu nemoci, ty s těžkými projevy se dostaly do lehčích forem. Poslední fází projektu je dlouhodobé
sledování dětí, vyhodnocování jejich stavu a následná publikace studie, která probíhá pod vedením přítele prof. Petra Arenbergera, přednosty Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a člena RC Praha
– Staré Město. Pevně věříme, že studie prokáže efektivitu a pomůže
tak tento typ léčby otevřít i mnoha stovkám malých pacientů z České
i Slovenské republiky.
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Rotary klub Praha–Staré Město si předsevzal, že najde cestu, jak
tuto poslední důležitou fázi sledování, odběrů krve a vyhodnocování
finančně podpořit. Uspořádání charitativního golfového turnaje ve
výjimečném golfovém resortu Casa Serena je téměř sázkou na jistotu,
že účast, a tedy i příslušný finanční efekt budou vysoké. Tento předpoklad nezklamal – maximální kapacita hřiště je 88 hráčů a byla takřka naplněna. Díky 84 golfistům, kteří ve většině případů dali více,
než byl stanovený minimální poplatek za hru (1800 Kč/70 Eur), díky
sponzorům a dražbě obrazu Ivany Urbánkové (studentky Pedagogické
školy a gymnázia v Praze 6) jsme mohli na projekt poskytnout
275 000 Kč.
Bývá zvykem uvádět i vítěze turnaje. Tak velmi stručně – vyhráli
všichni. Strávili krásný den v nádherné krajině, navázali mnohá nová
přátelství, ale hlavně pomohli dobré věci.
Takový výsledek by nebyl možný bez sponzorů. Je nutné srdečně
poděkovat Rotary Clubu Korneuburg, Rotary Clubu Linz Alt-Stadt, společnostem B.Braun s. r. o, BCO a.s., Bioanalytika CZ s. r. o., Delor, Chemoprojekt a. s., JD Dvořák s. r. o., Hobra Školník s. r. o., Linde gas a. s.,
Merci s. r. o., SHIMADZU Handels GmbH organizační složka,Teekanne
s. r. o., Uniko s. r. o., Víno CZ a v neposlední řadě i golfovému resortu
Casa Serena a firmě Foxconn s. r. o. Přátelé, děkuji vám všem.
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Prezident ČR Miloš
Zeman se pochlubil
výstavou „Země
znovuzrozená“
i monackému
vévodovi Albertovi,
kterého osobně
provedl.

s t a n i s l av š t ý s – V ý s t ava u n i k á t n í c h f o t oo b raz ů

Země znovuzrozená
„Mostecko už není měsíční krajina,“ vzkázali společně přítel Štýs
a prezident České republiky Miloš Zeman z Pražského hradu při slavnostní
vernisáži výstavy Země znovuzrozená.
����: Stanislav Srnka, RC Most
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Autor výstavy
přítel Stanislav
Štýs při
slavnostním
projevu na
vernisáži výstavy.
V pozadí hejman
Ústeckého kraje
O. Bubeníček
a Richard Falbr,
předseda HSRUK.

V

e čtvrtek 2. 4. 2015 zahájil v Tereziánském křídle Starého královského paláce
Pražského hradu prezident Miloš Zeman
výstavu přítele Štýse s názvem Země
znovuzrozená. Přítomni dále byli ministr obchodu
a průmyslu Jan Mládek, hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček, předseda Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Richard Falbr a další
významní hosté. Vernisáže se zúčastnilo přes 300
lidí včetně zástupců řady významných médií.
Upřímnou radost vyvolala účast guvernérky našeho distriktu Jozefy Polákové, která dodržela svůj
slib a dorazila na výstavu až z Košic, za což jí patří
upřímné poděkování.
Výstava potrvá do 28. 6. 2015 a probíhá v Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu. Autorem výstavy je přítel Stanislav Štýs,
člen RC Most, mostecký patriot a tvůrce rekultivační školy, přezdívaný též „otec českých rekultivací“.
Unikátnost a význam výstavy spočívá především v dokumentárním „kapitálu“, který přítel
Štýs osobně nafotil v průběhu 60 let. Jedná se
o výstavu dokumentárních fotografií, která je tvořena 250 velkoformátovými dokumentárními
fotoobrazy (tzv. dvojčaty), které unikátním způsobem zachycují krajinu před těžbou a následně po
její rekultivaci.
Fotografie jsou snímány ze stejného místa
s odstupem desítek let, takže každý účastník může
poutavou formou posoudit výsledky dlouhodobé
rekultivační činnosti v daných regionech. Právě
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srovnání stavu krajiny před těžbou a po dokončené rekultivaci flagrantně dokazuje smysluplnost
a správnost rekultivačních a resocializačních procesů, které systematicky přetvářejí krajinu s cílem
zvýšit kvalitu života obyvatel regionu.
Tato mimořádná výstava má ambici rozšířit mezi
českou veřejnost pozitivní image Ústeckého kraje
především tím, že odstraní zažité stereotypy
o měsíční krajině vzniklé po těžbě uhlí a ukáže
pozitivní výsledky dlouhodobých rekultivací krajiny, která mnohdy má vyšší kvalitu dnes, než měla
před začátkem těžby.
Dnes lze na bývalých výsypkách objevit třeba
hipodrom, autodrom, parky a vinice, ale i obrovská
čistá jezera, která budou tvořit do budoucna
významné vodní rezervoáry a zároveň atraktivní
místa pro rekreaci či sportovní vyžití.

P O Z VÁN K A
R o ta r y d e n n a v ý s tav ě
Země znovuzrozená
Autor by rád tímto způsobem pozval na 17. 6.
2015 od 10.00 hodin, širokou rotariánskou veřejnost na „Rotary den“ do Tereziánského křídla
Starého královského paláce Pražského hradu.
Akce bude tvořena z komentované prohlídky
autorovy výstavy a může být doplněná i případnou prohlídkou hradních zahrad, popřípadě
i interiérů hradu.
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„Není větší radost,
než když vidím, že
kraj, který byl
nazýván měsíční
krajinou, se dal do
pohybu a stal se
krajem, který má
naději být také
a nejenom
rekreační zónou “
miloš zeman

S ta n i s l av Š t ý s (*1930)
je lesní inženýr, doktor zemědělských a lesnických věd, který
v roce 1954 obhájil první diplomovou práci s rekultivační tematikou a v roce 1988 disertaci
na téma „Strategie a metody rekultivace těžbou postižených
území“. Celý svůj profesní život
zasvětil rekultivaci. V rámci
Severočeského hnědouhelného
revíru prošel od píky jako projektant, vývojář, realizátor až po
vedoucího odboru revírní ekologie. Své zkušenosti předával
mladým na několika univerzitách v Česku i v zahraničí. Je
autorem stovek publikací
a spolutvůrcem mnoha filmů.
Je zakládajícím členem a dnes
již doyenem a čestným členem
RC Most, který se soustavně věnuje nejen rozvoji profese, ale
i její občanské dimenze s důrazem na racionální řešení problematiky životního prostředí.

Z D O M O VA

9 . r e pr e z e n t ačn í p l e s

90
let
Rotary klubu Praha
Rotariáni z České republiky, ze Slovenska i z řady dalších zemí se sešli na
již tradičním jarním plese v Kongresovém sálu hotelu Ambassador v Praze.
Mezi hosty nechyběli vysocí představitelé Rotary z různých zemí,
ale ani vysocí představitelé veřejného života.
����: A. Fojtík, J. Hladký, Z. Neckář
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P

les se uskutečnil 21. března t.r. jako
připomínka a oslava 90. výročí zalo
žení prvního Rotary klubu v České
republice, RC Praha. Ples již tradič
ně moderoval člen RC Praha a poslanec Par
lamentu ČR Standa Berkovec.
Formální úvod plesu potvrdil to, co k ple
su rotariánů patří – jde o významnou spole
čenskou událost s účastí mnoha zajímavých
hostů, jejichž cílem je pomáhat a posouvat
řadu věcí společně dopředu. Hosté přišli
zblízka i zdaleka. Zúčastnili se mnozí z přátel
ze sousedních pražských Rotary klubů, ale
nejpočetnější skupinu hostů tvořili přátelé
z našeho partnerského klubu Nürnberg Neu
markt, kterých přijelo více než dvacet. Řada
osobností z našeho veřejného života přišla
nikoliv jako funkcionáři, ale jak je v Rotary
zvykem, jako přátelé. Konverzace se tak
vyhýbala jejich práci, přišli se všichni bavit
rotary good news 3/2015
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a hledat možnosti, jak býti užiteční jiným.
I tento přístup ovlivnil celkovou příjemnou
atmosféru.
Zahájení výročního plesu bylo na vysoké
rotariánské úrovni – úvodní krátké proslovy
a pozdravy pronesly po prezidentovi Rotary
klubu Praha Vilému Růžičkovi také guvernér
ka distriktu Jozefa Poláková a po ní i prezi
dentka našeho partnerského Rotary klubu
Nürnberg Neumarkt, paní Christina Bruch
mann, která vyznamenala dva členy našeho
RC Praha, Zdenka Neckáře a Pavla Popa oce
něním PHF druhého stupně za dlouholeté
budování nadstandardních vztahů mezi naši
mi kluby. Na závěr úvodních proslovů
vystoupil i náš čestný člen, jeden z obnovite
lů našeho klubu a první prezident RC Praha,
přítel Jiří Vrba.
Ve svých projevech nikdo neopomenul
vzpomenout na historický okamžik, kdy se
do Evropy dostaly rotariánské myšlenky
a prosadily se založením prvního klubu ve
střední Evropě – tedy našeho klubu. Mezi
jeho zakladatele patřily mnohé známé osob
nosti, jako například Jan Masaryk, syn první
ho československého prezidenta, Miloš
Havel či Ing. Václav Havel, otec prvního čes
kého prezidenta. I když je rotariánské hnutí
striktně apolitické, tím spíše mají i dnes
významné osobnosti politického života
zájem v něm působit – umožňuje jim to
pobýt mezi přáteli a pomáhat dobrým
věcem.
Vlastní program byl zahájen důstojným tan
cem vrcholných rotariánských představitelů
se svými protějšky. Ples velmi příjemně oživi
lo vystoupení pražské Taneční konzervatoře
pod souhrnným názvem „Podoby tance“.
Prostě k plesu patří profesionální taneční
vystoupení, které má dynamiku, nápad i spád,
což byla pro hosty plesu velmi příjemná inspi
race k vlastním tanečním kreacím na parketu.
Samozřejmě se ples a rotariánské aktivity
nemohly obejít bez projevení solidarity
s potřebnými. Vladimír Šmilauer, který trpí
spinální svalovou atrofií, dostal od našeho
klubu šek, ze kterého si bude moci pořídit
technické vybavení pro své studium.
Letošní jubilejní ples RC Praha byl důstoj
nou oslavou devadesáti let od založení rota
riánského hnutí v Československu. K výročí
vydal RC Praha reprezentační publikaci
mapující historii rotariánského hnutí u nás
a RC Praha. Výtěžek plesu byl jako vždy
věnován na humanitární projekty našeho
klubu.
rotary good news 3/2015
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zprávy
KLUBové

Více fotografií z uveřejněných
akcí najdete v elektronické
verzi časopisu na

www.rotarygoodnews.cz

písek

Za krokodýly
do Protivína
Krokodýlí zoo Protivín vzniklo
na základě soukromého chovu
provozovatele zoo Miroslava
Procházky, člena RC Písek.

k l at ov y

Rotariánští sousedé slavili
Přeshraničním sousedem RC Klatovy je partnerský RC Cham. Oba kluby od založení
toho mladšího, klatovského, čile a pravidelně spolupracují, zejména pak při organizaci
letních kempů. Účastníci táborů tak jsou jeden týden hosty klatovských a druhý týden
chamských rotariánů.

A

právě 25. dubna slavil RC Cham padesáté výročí udělení Charty.Atmosféra byla
vskutku slavnostní. O úvod se postaral
60členný smíšený sbor, doprovázený smyčcovým orchestrem, varhany a flétnou.V chamském
redemptoristickém kostele zazněly skladby J. S.
Bacha, G. F. Händela a Antonia Vivaldiho. Po koncertu následovalo společné slavnostní shromáždění s bohatým programem a skvělým menu.
Jednalo se vlastně o mezinárodní rotariánské setkání, kterého se krom hostů z několika bavorských klubů účastnili hosté z Anglie, Rakouska
a z Čech.V samotném závěru slavnostního večera, jako jeho vyvrcholení, byli na pódium pozváni zástupci partnerských klubů: za anglický RC

Whitstable to byl Rob Smith, za rakouský RC
Eiesenstadt Klaus Dörnhöfer a za RC Klatovy
Vladimír Růžička.A všichni tito výše uvedení
zástupci klubů byli jmenováni doživotními čestnými členy RC Cham a z rukou guvernéra distriktu 1880 Helmuta Rauschera přijali medaili
PHF s jedním safírem.Vladimír Růžička, zakládající prezident RC Klatovy, byl při předání jmenování a medaile označen za „hnací motor partnerství a přátelství mezi českým a bavorským
klubem“. Jemu udělené vyznamenání je ve své
podstatě oceněním celého RC Klatovy za jeho
dlouhodobou neformální a pestrou spolupráci
s bavorským klubem.

K 

rokodýly se zabýval již
v mládí ve Stanici mladých přírodovědců
v Písku, kde získal základní znalosti v chovu krokodýlů. Sám je
chová privátně od roku 1996,
nicméně celistvou kolekci krokodýlích druhů začal budovat
v roce 2000. Od roku 2005 krokodýly úspěšně rozmnožuje.
Samotná expoziční část zoo je
budována v Protivíně v historické hospodářské budově, jejíž
vznik je datován do konce 18.
století.V 19. století sloužila jako
stáj pro koně, kočárovna a služební byt pro kočí, náležela
k zázemí protivínského zámku,
jenž byl v majetku rodu Schwarzenbergů. Někteří odvážní členové klubu si mláďata krokodýlů
prohlédli opravdu zblízka.

����: Ing. Josef Rubáš, prezident RC Klatovy
���� � ����: Mirka Žižková
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j i h l av a

Aukce
Již čtvrtá internetová aukce
obrazů malovaných postiženými
dětmi vynesla již tradičně
nemalou částku peněz, kterou
věnoval jihlavský Rotary klub
jejich škole. Při této příležitosti
bylo uděleno nejvyšší
rotariánské vyznamenání
československého distriktu
– Cena Tomáše J. Bati.

V 

e čtvrtek 16. dubna proběhlo slavnostní předání
finančního daru RC Jihlava Základní škole speciální
a Praktické škole v Jihlavě, kterou
navštěvují žáci s mentálním
a kombinovaným postižením
a žáci s autismem. „Jde o díla
vytvořená dětmi, které nejsou
svázány realistickým obrazem
světa. Náměty, rukopis, způsob
podání vychází přímo z jejich
nitra,“ říká ředitelka školy Mgr.

Zuzana Šimková. Slavnostního
předání finančního daru 86 738
Kč se zúčastnili i oficiální hosté.
Mezi mnohými můžeme jmenovat zástupce zřizovatele školy, primátora Jihlavy Rudolfa Chloupka
nebo jeho náměstka Milana
Koláře. Celou slavnostní akci
moderoval prezident jihlavského
Rotary klubu Libor Kovář. Ve své
úvodní řeči zhodnotil dlouholetou spolupráci jihlavského Rotary
klubu a Základní školy speciální,

která nepřetržitě trvá od roku
1996 a jenom v internetových
aukcích škola obdržela finanční
dary v celkové výši dosahující
bezmála 275 tis. Kč. Došlo i na
malé překvapení. Ředitelka školy
Zuzana Šimková obdržela z rukou
sekretáře guvernérky distriktu
Oty Kováře nejvyšší ocenění československých rotariánů, tedy
Cenu Tomáše J. Bati.
����: Jaroslav Huňáček
����: Petr Klukan

hluboká

Při výběru termínu letošního
9. plesu Rotary klubu Hluboká
n/Vlt. – Golf byla zvolena
sobota 28. února 2015, tedy
počátek masopustu. To přímo
vybízelo k tomu, aby to byla
záležitost maškarní.

Z

rotary good news 3/2015

Hlasy pro
environmentální výchovu
Klenby kostela Sv. Jana Křtitele
ve Svatém Jáně nedaleko Prahy
rozezněly v úterý 19. května
hlasy vokálního souboru
KrisKrosKvintet. Charitativní
koncert uspořádal Rotary klub
Beroun nejen pro své členy
a jejich přátele, ale i pro členy
Rotary klubů z nedaleké Prahy.

V 

Letošní
karneval

ačátek plesu byl poznamenán očekáváním a zvědavostí, zda se v maskách
vůbec poznáme. Velká překvapení se však nekonala, také
vzhledem k tomu, že přátelé
rotariáni seděli u svých tradičních stolů. Atmosféra byla tentokráte více euforická a zábavnější než na minulých plesech

BE R OU N

také proto, že nás navštívili přátelé z RC České Budějovice.
Výrazem spokojenosti byl
i výsledek tomboly. Příjemným
překvapením byl doposud historicky největší čistý zisk z plesu
Rotary klubu, tj. 115 000 Kč,
který bude tradičně věnován na
projekty RC Hluboká n/Vlt. – Golf.
O půlnoci byla vyhodnocena nej-

krásnější maska, což byl zaslouženě celý stůl přítele Pavla Frelicha se svojí egyptsko-římskou
družinou, kteří sklidili velký obdiv,
stejně jako přítel Tomáš Jirsa
s chotí v originálním uzbeckém
kroji i přítel Petr Strnad jako neuvěřitelný skřítek v rotariánských
barvách.
����: Jan Reban
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ýtěžek koncertu a sponzorských darů byl určen
pro místní Centrum ekologického výzkumu a výchovy
KAVYL (www.ekocentrum.eu),
s jehož činností se návštěvníci
koncertu mohli seznámit přímo
v jeho působišti, v bývalé faře.
Ekocentrum Kavyl připravuje
v úzké spolupráci se Svatojánskou
kolejí – vyšší odbornou školou
pedagogickou nejen vzdělávací
programy v oblasti trvale udržitelného rozvoje, ale například i letní
jazykové kurzy čínštiny.Ve Vraném n.Vlt. a ve Voticích provozuje
ekoporadny.V závěru večera předal prezident RC Beroun Radek
Sochr řediteli Ekocentra Kavyl na
podporu jeho činnosti celkovou
částku 21 170 Kč.
���� � ����: Svatopluk Jedlička
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Praga E k u m e na

Rotariánské
randění
Rotariánské randění aneb
Pražské Rotary Rendezvous
bylo zorganizováno RC Praga
Ekumena v Clam-Gallasově
paláci v Praze jako podpora
projektu Rotary – přátelství
bez hranic.

S 

lavnostní večer s bohatým programem i večerním překvapením byl jen
úvodem týdenního zájezdu pro
naše hosty, rotariány z Evropy,
kteří během svého pobytu
navštívili a prošli nejen pražské
památky, ale i další kulturní a přírodní české taháky jako Český
Krumlov, Kutnou Horu, Karlštejn
nebo obec Svatý Jan pod Skalou.
Hned první večer hosté z Portu-

galska, Holandska, Dánska, Ně
mecka a Irska měli možnost okusit stručnou nabídku naší kultury i zvyklostí, a to na vlastní
kůži. Po ochutnání českých specialit, za doprovodu cimbálové
muziky L.Vojty a pod dohledem
slovenských lektorů lidových
tanců ze souboru Limbora, se
prvotní ostych rychle rozplynul.
Družnou a nenucenou zábavu
ještě podpořilo i Překvapení

večera, a to krátký koncert smíšeného sboru v podání členů
našeho klubu, který byl založen
jen před pár dny k této speciální
události. Po týdenním maratonu,
který zakončili večerní plavbou
po Vltavě, nadšeni českým pivem,
opouštěli naši hosté Prahu se
zpěvem na rtech – tedy hlavně
Portugalci – a spokojení s rozhodnutím, že v příštím roce takové setkání připraví právě RC

z Portugalska. Snad jediné, co jim
tady trochu scházelo, bylo více
zeleniny v naší české stravě.
Šťastní a dojatí byli ale také představitelé organizace Armády spá
sy, kterým výtěžek z naší akce
200 000 Kč pomůže při podpoře
rodin, které se ocitly v obtížných
životních situacích, hlavně matkám v nouzi (http://www.armadaspasy.cz/praha/komunitni-centrum-praha-5?strana=socialni-sluzba-pro-rodiny-s-detmi). Díky
za tento vydařený kousek patří
nejen všem zúčastněným, ale
i celému našemu malému klubu
a především naší člence Zuzaně
Potencové, která s myšlenkou na
uspořádání tohoto zájezdu přišla
a také celý zorganizovala . Pocit
spokojenosti i hrdosti při předávání šeku byl proto jistě na místě.
Náš klub dokázal, že i malý klub
umí dělat velké věci. Je to vítězství dobré vůle rotariánů pro dobrou věc a podporu rotariánského
přátelství bez hranic.
����: Kateřina Dušková

třebíč

Skautky
na Jamboree
Třetí březnová schůzka
RC Třebíč byla věnována
informaci o skautském
Jamboree na ostrově Honšú
v Japonsku. Představily se
třebíčské skautky Berenika
a Tea Lukáškovy, které se
akce zúčastní.

V 

Japonsku budou tři
české tábory s podsadovými stany, celkem 300
dětí. Klub přislíbil příspěvek
5+5 tisíc korun za předpokladu,
že bude vázán na krytí nákladů
našich účastnic. Dalšími předpoklady je přednáška v klubu
po návratu a pomoc s letním

písek

Společný večer
Zástupkyně píseckého Rotary
klubu se zúčastnily slavnost
ního večera RC Klatovy, RC
Bayerwald-Zwiesel a RC Písek.

kempem, který třebíčský klub
v létě pořádá ve spolupráci s jihlavskými a telčskými přáteli.
Spolupráce mezi RC Třebíč
a skautským střediskem Srdéčko
navazuje na smlouvu o spolupráci mezi distriktem 2240
a českým Junákem. Skauti připraví programovou náplň let-

ního kempu, naopak jedna
z vedoucích byla klubem nominována na RYLA v Kopřivnici.
Zdá se, že spolupráce by se
mohla zdárně vyvíjet i v příštím
roce.

����: Jaroslav Šmarda
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P 

rogram společenského
večera byl velice dobře
připraven, všichni účastníci se dobře bavili a výtěžek akce
bude předán dětem z Klokánku –
projektu fondu ohrožených dětí
v Janovicích nad Úhlavou.

���� � ����: Miroslava Žižková
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P A R D UBI C E

JAK TO VIDÍM JÁ

Z nuly na
sto aneb
Pardubický
příběh
Svařené víno, lidově řečeno
svařák, již neodmyslitelně patří
k vánočním svátkům a zimnímu
času, stejně jako kapr či
cukroví. Že se jeho prodejem
některé z československých
Rotaract klubů snaží podpořit
lokální projekty ve svých
městech, jistě pro mnohé
nebude také žádnou novinkou.

Ž

e se ale „svářo“ prodávalo
ve městě, kde není oficiální Rotaract, bylo velkým
překvapením i pro nás. Je tomu
zhruba půl roku, co jistý Lukáš
Mazuch z Pardubic kontaktoval
Rotaract klub Poděbrady, zdali by
bylo možné nás navštívit a seznámit se s našimi aktivitami. Po
několika setkáních s aktuálním

va lt i c e - b ř e c l av

Z bohaté
činnosti RC
Valtice-Břeclav
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Dvakrát
do stejné řeky

prezidentem Janem Machálkem
a návštěvě našeho klubu se začala tvořit myšlenka. Navštívili jsme
také společně podzimní Distrikt
ní konferenci Rotaract klubů
v Nitře, kde měl Lukáš možnost
poznat ostatní kluby a jejich projekty. Na základě těchto zkušeností Lukáš postupně oslovil další
kamarády (průměrný věk 18–19
let) a rozhodli se položit první
kámen k založení nového Rotar
act klubu v Pardubicích.A pilotní
projekt? Ve spolupráci s Rotary
klubem Pardubice zorganizovali
prodej vánočního svařáku ve
městě perníku a dostihů.Tento
jejich první projekt se setkal
s kladným ohlasem ze strany
města i veřejnosti. Ale také
potvrdil vzájemnou spolupráci
a komunikaci mezi kamarády

v budoucím klubu. Momentálně
mají v Pardubicích téměř patnáct
členů a jejich klub je ve fázi před
založením oficiálního Rotaract
klubu. Rádi bychom jim touto
cestou vyjádřili poklonu a obdiv.
Zejména proto, že v tomto věku
mají také jiné zájmy, než pouze
vlastní pobavení a radovánky.
Zároveň bychom popřáli spoustu
nadšení a entusiazmu pro následující období. Domnívám se, že
příběh z Pardubic opět posunul
Rotaract o krok vpřed a my
ostatní to můžeme brát jako
zářný příklad odhodlání a cílevědomosti. Zkušenosti získané
během diskuzí s Lukášem Mazuchem pro nás jsou inspirací
a pomáhají nám ucelovat vizi
našeho klubu.
����: Jan Machálek, Marco Hrabinský

V 

ýsadba 20 kaštanovníků
k nadcházejícímu desátému výročí „charteru“
RC Valtice-Břeclav, připadající
na 14. 5. 2015, proběhla za spolupráce klientů Domu na půl
cesty, kterým klub letos poskytl
dar na vybudování startovacího
bytu ve výši 114 tis. Kč.Také
jsme letos předali 60 tis. Kč na
zřízení Chráněného bydlení
Mirandie. Do Nepálu jsme začátkem května poslali jeden SH
Box za 590 liber, což představuje necelých 23 000 Kč.

Stejně jako dědeček a Saturnin
ze stejnojmenného románu Zdeňka Jirotky jsem hodně skeptický
k příslovím, a to jsem ani žádnou
tetu Kateřinu neměl v rodině.
Autor přísloví se nejspíš snažil
říci, že totéž nebude nikdy totéž.
Moje poslední zkušenost z Distriktní konference v Košicích by
ale vyvrátila i tuto tezi. Stejně
jako v roce 2009 jsem jel do Košic nočním lůžkovým vlakem
a stejně jako tehdy mne nikdo
nerušil ani neokradl. Stejně jako
tehdy jsem bydlel v příjemném
hotelu. Stejně jsme se i fotili na
schodech divadla. Pocit déjà-vu
se objevil i u precizně zvládnuté
organizace, vynikajících řečníků,
nádherného vystoupení výměnných studentů a uvědomění si
sounáležitosti s rotariánskými
přáteli z celého distriktu i zahraničí. I staronová guvernérka Jozefa Poláková byla stejně okouzlující a diplomatická jako posledně.
Dá mi opravdu práci hledat
něco, co by první dokonale zvládnutou konferenci nějak zásadně
odlišilo od druhé dokonale zvládnuté konference. Jsem v pokušení říci Jozefě, jestli si nechce dát
ještě jeden rok, do třetice…
Ovšem to Rulandské šedé bylo
nyní daleko lepší než víno na DK
2009 v Košicích. Takže drahý autore přísloví, do stejné řeky se
podruhé vstoupit dá. Do stejného
vína však už nikoliv. Asi proto, že
podruhé bývá vše lepší.
George J. Podzimek
�������� �������� ���� RGN
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K L U B OVÉ Z P R Á V Y

Společné foto
účastníků z oslavy
20 let RC Český
Krumlov na
středověkém
schodišti vinných
sklepů zámku
Český Krumlov.

ČESK Ý K R U M LOV

Krumlovský Rotary klub dozrál,
je mu dvacet
Dvacet let? Pro některé
kluby je to hodně, pro jiné
málo. Společně ale tato
jubilea slavíme, protože si
v naší rotariánské rodině
dobře uvědomujeme, jak je
společensky důležité udržet
aktivní život klubů.

R

otary klub Český Krumlov se v polovině
devadesátých let narodil, aby mohl letos
slavit dvacet let od svého založení. Popřát
mu k jeho jubileu na jih Čech v sobotu 11. dubna
přijela téměř stovka rotariánů z domova i ze zahraničí. Českokrumlovské poctila svou návštěvou také
DG Jozefa Poláková či PDG hornorakouského
D1920 Rudi Buchmeister. Muž, který stál přímo
u zrodu RC Český Krumlov. Slavnostní mítink proběhl v překrásném rokokovém Prokyšově sále
s programem, který byl důstojný tak významné
události a zároveň zábavný. Dvacetiletou historií
provedl přítomné rotariány v prezentaci s ohromným množstvím fotodokumentace, statistických
faktů i osobitých glos PDG Otakar Veselý. Geografický cíp jižních Čech a vyšebrodský klášter, se kterým je spojena řada českokrumlovských rotariánských projektů, představil v odborné prezentaci
člen RC Český Krumlov Jiří Franc. Na slavnostní
40

hosty však v Krumlově nečekal jen oficiální program, ale řada dalších doprovodných akcí, které
před polednem začaly vysazením pamětní lípy
v městském parku a před půlnocí vyvrcholily
ohňovou show s akrobaty.
Do Rotary přinášejí své vize, nápady a zkušenosti
zástupci různých profesí a mezi nimi jsou také ti,
kteří život ochraňují a léčí. Prvním prezidentem RC
Český Krumlov byl v roce 1995 symbolicky ten,
který v život uvádí a ochraňuje jej, lékař Zdeněk
Hotař.A do další minimálně dvacítky uvede krumlovské rotariány ten, který (dle svého jména) léčí
a uzdravuje, rotariánský přítel Ivo Heřmánek. Oba
společně se všemi přítomnými hosty a členy místního klubu oslavili v Českém Krumlově významné
dvacetileté rotariánské jubileum.Vše nejlepší a ať
žije Rotary!
����: Jan Bohdal, ����: Lubor Mrázek

rotary good news 3/2015

rotariánské

kalendárium
D AT U M

P O Ř A DAT E L

7.—10. 6.

RI /D-2240 	Světový kongres RI

São Paulo / Brazílie

12. 6.

RC Nitra-Harmony 	Slavnostní setkání k 10. výročí založení klubu

Nitra

15. 6.

D 2240

			
17. 6.		

			

AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

Udělení Ceny Rotary v jedné z kategorií celostátní
aktivity Cena Ď
DEN ROTARY — Země znovuzrozená,
fotografická výstava Stanislava Štýse

				
				

Národní divadlo Praha

Pražský hrad,
Tereziánské křídlo Starého
královského paláce

17.—21. 6.

RC Plzeň

XXV. Inter-City Meeting/Plzeň 2015 — město evropské kultury

Plzeň

17.—21. 6.

DVVM

Farewell Weekend pro inboundy 2014—15

Valtice

18.—19. 6.

D 2240 	Společné setkání Rotary Governor Golf Tour,

			

Gourmet Fellowship a Young Executive Rotarians

Bohuslavice u Telče

30. 6.

RGN

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

Všeobecná aktivita

20. 8.

RI

Uzávěrka přihlášek pro práci v komisích RI

Všeobecná aktivita

31. 8.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2015/5 (vychází 10. 10.)

Všeobecná aktivita

11.—13. 9.

DVVM 	Orientation Meeting I. pro inboundy 2015-16

Strečno

12. 9.

DVVM

Pracovní setkání klubových vedoucích Služby mládeži

Strečno

5. 10.

RC Přerov

Zahájení výstavy k 80. výročí založení klubu

Přerov

RC Karlovy Vary

Výlet do Izraele

Izrael

31. 10.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2015/6 (vychází 10. 12.)

Všeobecná aktivita

31. 12.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2016/1 (vychází 10. 2.)

Všeobecná aktivita

6.—16. 10.

Sledujte a aktualizujte kalendář klubových a distriktních aktivit na

www.rotary2240.org
U Ž I VAT E L S K Á P O D P O R A
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Webmaster distriktu: Jan Vaněček (RC Plzeň)
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KLUBY

KLUBY

Beroun
Brno
Brno City
České Budějovice
Český Krumlov
Cheb/Eger
Frýdek–Místek
Hluboká n.Vltavou – Golf
Hradec Králové
Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Karlovy Vary Spa
Klatovy
Kroměříž
Liberec, Jablonec
Most
Olomouc
Olomouc City
Opava
Ostrava
Ostrava International
Ostrava City
Pardubice
Písek
Plzeň
Plzeň Beseda
Poděbrady
Prag Bohemia
Praga Caput Regni

Praga Ekumena
Prague International
Prague Platinum
Praha
Praha City
Praha – Staré Město
Přerov
Prostějov
Tábor
Telč
Třebíč
Trutnov
Uherský Brod
Valtice – Břeclav
Zlín
Znojmo

R O TA R AC T
Hradec Králové
Ostrava International
Poděbrady
Praha

Banská Bystrica
Banská Bystrica Classic
Bardejov
Bratislava
Bratislava Danube
Bratislava International
Dunajská Streda
Humenné
Košice
Košice – Country
Košice Classic
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky Golf (v zakl.)
Martin
Nitra
Nitra Harmony
Nové Zámky
Piešťany
Poprad

Prešov (v zakl.)
Rožňava
Spišská Nová Ves
Trebišov
Trenčín
Zvolen
Žilina

R O TA R AC T
Banská Bystrica
Bratislava
Košice
Liptovský Mikuláš
Nitra
Nové Zámky

INTERACT ČESKO A SLOVENSKO
Praha
Rožňava
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Přihlas
se sám!

K O MI T É T

J EH O P O SLÁ N Í

P ŘE D P O K LA D Y

POVINNOSTI

Komunikace

doporučuje pro ústředí RI
vhodnou komunikaci
s rozhodujícími subjekty

odborné předpoklady
a zkušenosti v oblasti
komunikace

závazek na jedno tříleté
období; účast na jednom
výročním setkání v Evanstonu

Ústava RI
a Stanovy

konzultuje s ústředím ústavní
dokumenty a legislativní
postupy, včetně Legislativní
rady RI

přednost dostanou ti, kteří
působí v oblasti práva
a legislativy a mají zkušenosti
s Legislativní radou

závazek na jedno tříleté
období; alespoň jedno
pracovní setkání v Evanstonu;
jednou za rok zasedání
Legislativní rady v Chicagu

Chtěl bys přispět k dalšímu rozvoji celo
světového společenství Rotary Internatio
nal tím, že nabídneš svou spolupráci někte
rému z 25 komitétů ústředí RI? Každý
z nich se podílí na účinnosti a propagování
cílů a priorit strategického plánu RI.

Rozvržení
do distriktů

doporučuje založení nového
distriktu nebo úpravy hranic
distriktů

rozsáhlá znalost regionu,
zkušenost ve funkci ředitele
RI, respektovaná řídící funkce
v rámci regionu

závazek na jedno tříleté
období

Sledování
voleb

projednává stížnosti a vede
diskusi týkající se voleb
řídících pracovníků RI

musí mít zkušenost jako
bývalý guvernér distriktu,
který má velmi dobrou
znalost Stanov RI

závazek na jedno tříleté
období

Pro přípravu rotariánského roku
2016–17 by devět komitétů uvítalo spo
lupráci kvalifikovaných kandidátů.
Komitéty se scházejí alespoň jednou
ročně na pracovním setkání v ústředí RI
a se svými členy jsou v koresponden
čním styku pomocí e-mailů a tzv. „webi
nářů“. Korespondence je vedena větši
nou v angličtině.

Finanční
záležitosti

je poradcem představenstva
RI v oblasti financí včetně
rozpočtu, investiční politiky
a udržitelnosti dalšího vývoje

odborné zkušenosti v oblasti
finančnictví; přednost mají
odborníci z neziskové oblasti

závazek na jedno tříleté
období; každý rok dvě
pracovní zasedání
v Evanstonu

Mezinárodní
kongres

monitoruje přípravu kongresu
RI, rozvoj jednotlivých
programů a marketing

předchozí účast na několika
kongresech RI; předseda
tohoto komitétu musí být
bývalý ředitel RI se zkušeností při plánování kongresu

Na jedno období počínaje
závěrem kongresu, který
připravoval; jedno setkání ve
městě, kde se kongres
uskuteční

Sledování
jednotlivých
operací

sleduje efektivitu a účinnost
všech aktivit RI

řídící zkušenost v oblasti
financí; může se jednat
i o případné vyloučení
z některých aktivit členů Rady
ředitelů RI nebo zmocněnců
Nadace

závazek na jedno šestileté
období; každý rok dvě
pracovní zasedání
v Evanstonu

Rotaract
a Interact

působí jako poradce pro řídící
orgán RI v oblasti Rotaractu
a Interactu; propaguje
spolupráci a poradenství mezi
Rotary a jeho programy,
zaměřenými na mladé řídící
pracovníky

Členové Rotary klubů:
zkušenosti ze spolupráce
s mladými; zkušenost
z funkce poradce pro Rotaract
nebo Internact klub nebo jako
předseda distriktního výboru
pro tuto oblast; vážnými
kandidáty budou absolventi
„Youth program alumni“

Členové Rotary klubů:
závazek na jedno tříleté
období; každý rok jedno
pracovní zasedání
v Evanstonu

vyhodnocuje strategický plán
Rotary a s ním související
opatření; působí jako poradce
pro řízení jiných záležitostí
dlouhodobého významu

více než 10letá zkušenost
z oblasti strategického
rozvoje a jeho monitorování;
správné chápání programů
a služeb RI a Nadace Rotary

závazek na jedno čtyřleté
období; každý rok alespoň
jedno pracovní zasedání
v Evanstonu

����: Z anglického originálu
APPLY YOURSELF přeložil
Dobroslav Zeman, PDG

Chceš-li získat své uplatnění v někte
rém z komitétů, seznam se s dalšími
informacemi na adrese tinyurl.com/RI-Committee-Application nebo pošli
e-mail na adresu CommitteeAppointments@rotary.org a požádej o zaslání
formuláře přihlášky.
Každý zájemce by si pak měl na adrese rotary.org/myrotary ověřit, zda byl
skutečně zaregistrován a zda jsou jeho
osobní údaje platné a aktuální.

Uzávěrka přihlášek
je 20. srpna 2015

Strategické
plánování

Členové Rotaract klubů:
závazek na jedno tříleté
období; každý rok jedno
pracovní zasedání
v Evanstonu

