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JAK SE
MŮŽU STÁT
BUDOVATELEM
MÍRU?
Začněte tím, že se přihlásíte
do Rotary Positive Peace Academy.
Naučíte se být efektivním mírotvůrcem ve své komunitě
Pochopíte, jak rozvíjet silnější, udržitelnější projekty
Uslyšíte přednášky světových lídrů v oblasti studia míru
Můžete absolvovat bezplatný, samoobslužný kurz
během pouhých dvou hodin

Začněte na
positivepeace.academy/rotary

DOBRÝ DEN, PŘÁTELÉ,
v okamžiku, kdy vy budete číst tyto řádky, bude již víc než
polovina prázdnin za námi. Pro mě na druhé straně tyto
právě začaly a s tím i nový rotariánský rok, kdy budu mít
tu čest reprezentovat náš distrikt jako jeho guvernér.
Zatím sedím u klávesnice a tak trochu zadumaně zírám
na orosený půllitr piva, který jsem si v této horké noci
otevřel v naději, že mi pomůže zklidnit mé myšlenky,
které se ženou hlavou jako stádo splašených plnokrevníků. Tolik dobrých věcí, které vy všichni v této nepříliš
dobré době děláte, abyste pomohli těm, kteří to potřebují. Tolik dobrých věcí, jimž musím udělat podmínky
a které musím podpořit tak, aby mohly být dále dělány.
Tedy jako první vám slibuji, že pomoc z mé strany bude
dána těm z vás, kteří ji ke své práci potřebují.
Musím ale začít od začátku a poděkovat nyní již bývalému guvernérovi příteli Jaroslavovi, za jeho práci a za to,
že jsem mohl hledat spolu s ním cestu a že na této cestě
mohu nyní pokračovat a být partnerem budoucí guvernérce přítelkyni Kataríně. Jsem opravdu rád, že právě
s těmito dvěma lidmi budu mít možnost pracovat v historicky první Výkonné radě distriktu a že mohu slíbit, že
všechna rozhodnutí, která svým významem budou přesahovat tento rotariánský rok, budou vždy s nimi projednána.
Čeká nás společně mnoho práce. Náš distrikt je jedním ze 3 distriktů, přes které plyne obrovská pomoc
statečným lidem Ukrajiny. Udělali jste již mnoho a jsem
si jistý, že ve své snaze nepolevíte a i nadále budete
kolegy z Ukrajiny podporovat.
Ale i když to je heroický výkon, určitě najdete i prostor
pro další aspekty rotariánské služby, jako je například
výměna mládeže, kde se nám konečně povedlo nalézt
kompromis formou dvou skupin, které na výměně mládeže budou pracovat. Ukončí se tak několikaletý spor,
který nás hlavně v době covidové pohlcoval. Jsem si jistý,
že služba mládeži v tomto případě zvítězila nad naším
vlastním egem, a myslím, že je to tak správně.
Také pevně věřím, že Nadace Rotary zvládne nejenom granty pro pomoc Ukrajině, ale nalezne prostor
pro další potřebné projekty u nás i ve světě. K tomu by
nám mohl pomoci i nárůst v kategorii tzv. velkých
dárců, kde se dlouhodobě pohybujeme hluboko pod
tím, než co je běžné v distriktech kolem nás.

Určitě budeme hledat
společně cestu, jak posílit
naši členskou základnu,
aby ty výše jmenované cíle
mohlo dosáhnout rychleji.
Určitě podáme pomocnou
ruku těm klubům, které
budou mít zájem o nové
způsoby, jak se seznámit
s lidmi z jejich okolí, kteří
jsou podobného smýšlení a nebojí se přiložit ruku k dílu.
Zcela jistě v tom napomůže i snaha o zakládání nových
Rotaract klubů v místech s vysokými školami, a to hlavně
za pomoci absolventů našich programů, kde na prvním
místě jsou ti, kteří absolvovali naše výměnné pobyty.
A nový pohled těchto mladých lidí nám pomůže i lépe
oslovit veřejnost a zviditelnit naše aktivity, tak aby se
nám to vše dělalo jednodušeji a rychleji.
Kapky na půllitru zvolna stékají na stůl a na nebi
jasně září letní hvězdy. Už jako malého kluka mě fascinovaly a představoval jsem si, jaké by to bylo objevovat
nové hvězdné soustavy a planety. Ta představivost mně
zůstala a je asi osudné, že mottem letošní světové presidentky Rotary Jennifer Jones je právě „Představte si
– Imagine“. Začal rok velikých změn. Poprvé stanula
v čele našeho hnutí žena, a to ne žena ledajaká. Mladá
úspěšná žena, a navíc poprvé představitelka tzv. generace X. Jsem hrdý na to, že mohu Rotary sloužit právě
v jejím roce, a jsem i hrdý na to, že jsem i já prvním
Guvernérem distriktu z generace X.
Loučím se tedy s vámi a na dálku zvedám sklenici na
vaše zdraví a na vaše úspěchy. A pevně věřím, že během
následujícího roku společně dokážeme mnoho našich
představ proměnit v realitu.
S vřelým rotariánským pozdravem
váš

GEORGE J. PODZIMEK
Guvernér RI distriktu 2240

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

Naše čísla
sa sumujú

Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

Preklad: IVAN BELAN, PDG

ČERVENEC Každý měsíc od té doby, co jsem se přidala k Rotary,
jsem se těšila na to, že si prohlédnu náš časopis a přečtu si
především úvodní pozdravení od našeho prezidenta Rotary.
Přiznám se, že ač oceňuji význam digitálních kopií, mám stále
raději přímý dotek, když sedím a listuji si lesklými stránkami
časopisu.
Jako profesionálka v oblasti komunikací jsem se těšila na dobu,
kdy se naše příběhy stanou pravidelnou součástí mainstreamo
vých médií a kdy náš vlajkový časopis bude nabízen v ordinacích
lékařů či v kavárnách. Je skvělé, že členové Rotary jsou stále
lépe informováni o všem, co děláme. Nebylo by ještě lepší, kdy
by se s našimi příběhy mohlo seznamovat více lidí? Během
příštích dvanácti měsíců bychom rádi obrátili pozornost na
projekty, které demonstrují, jak Rotary pomáhá světu, a hodlá
me to dělat strategicky. Nick a já se zaměříme na některé z nej
významněji působící, udržitelné a k rozšíření vhodné projekty
Rotary v některé z našich cílových oblastí. Nazýváme tuto sna
hu Imagine Impact Tour (Seznámení se s účinky našich snah).
Zveme ke spolupráci přední novináře přicházející s novými
myšlenkami a ovlivňující veřejnost, aby nám s využitím svých
komunikačních prostředků pomohli zvyšovat povědomí o Ro
tary tím, že osloví lidi, kteří by rádi nabídli své služby a pomoc,
ale ještě si neuvědomují, že to mohou udělat prostřednictvím
Rotary.
Ale je tu ještě jedna důležitá otázka, kterou je třeba zvážit
– naše uhlíková stopa. Beru vážně úmysl Rotary stát v čele snah
o zlepšování našeho životního prostředí. Příklad, který členové
našich klubů ukázali během pandemie, je základem pro to, jak
budeme pokračovat v budoucnu. To znamená, že hodláme vy
užívat digitální technologie ke sdílení takových příběhů – bu
deme tweetovat, umisťovat na sítě odkazy a „naživo“ se obracet
ke každému, kdo bude ochoten naslouchat. Musíme brát ohled
na naše životní prostředí, což mimo jiné znamená, že ne vždy
musíme někam cestovat, abychom udržovali smysluplné kon
takty – tak, jak jsme to dělali v předchozích dvou letech. Jistě,
jsme lidé společenští a stále máme potřebu setkávat se osobně.
Jen si musíme vše lépe rozmýšlet a hledat cesty, jak se setkávat
i jinak. Pokud budeme například někam cestovat, abychom se
seznámili s tamním projektem, spojíme to, pokud možno, i s ná
vštěvami v sousedních oblastech.
Takže: Jaké jsou vaše příběhy a kdo vám může pomoci o nich
vyprávět? Doufám, že zvážíte, co můžete sami udělat pro se
znamování ostatních s účinky vašich snah – můžete o tom šířit
povědomí třeba pomocí sociálních sítí, nebo on-line hovorem
s kýmkoli, třeba s pomocí aplikace Zoom. Přemýšlejte o tom,
jak nejlépe prezentovat významné projekty ve vašich klubech
a distriktech.
JENNIFER E. JONES

JÚL Ako účtovník sa na svet po
zerám optikou vstupov a výstupov.
Moja profesia ma tiež naučila, že
čísla – tieto vstupy a výstupy –
môžu niekedy rozprávať úžasné
príbehy. Jedným z nich je aj príbeh
Nadácie Rotary, ktorý sa začal pí
sať skromným príspevkom vo
výške 26,50 USD, aby napokon
prerástol do ohromujúcich rozme
rov. Na návrh Archa Klumpha, svetového prezidenta Rotary
v období 1916–17, bola v roku 1918 táto suma – prebytok z to
horočného Svetového kongresu Rotary v Kansas City v štáte
Missouri – poukázaná na fond, ktorého cieľom bolo konanie
dobra vo svete. Fond skromne rástol až do roku 1947, kedy zomrel
zakladateľ Rotary Paul Harris. Finančné príspevky venované
do fondu na jeho počesť začali výrazne narastať. Ešte v tom
istom roku sa z fondu financovali štipendiá pre 18 študentov
– čo bol prvý náznak niečoho veľkého, čo malo nasledovať. Ne
skôr sa nadácia rozrástla a zahŕňala už programy ako skupino
vé profesijné výmeny Group Study Exchange a humanitné
granty, ktoré mali dopad na životy ľudí a komunít na celom
svete. Veľký grant v roku 1979 pomohol zaočkovať 6,3 milióna
detí na Filipínach proti detskej obrne, čo v roku 1985 viedlo
k založeniu programu PolioPlus.
Práca Rotary v oblasti eradikácie detskej obrny je jedným z naj
ambicióznejších humanitných projektov, na aké sa kedy mimo
vládna organizácia podujala. Možno ešte pozoruhodnejšia je
skutočnosť, že vyhladenie detskej obrny je len jedna z mnohých
činností nadácie. Dnes sa nadácia rozrástla na charitatívnu or
ganizáciu poskytujúcu mnohomiliónové granty. Náš robustný
model financovania umožňuje dištriktom flexibilne si vybrať,
ktoré oblasti zamerania Rotary chcú podporiť – vyhladenie detskej
obrny, štipendiá, dištriktové granty, globálne granty a ďalšie.
Značný vplyv nadácie sa vo svete v súčasnosti prejavuje hlavne
prostredníctvom pomoci pri katastrofách, prevencii chorôb, mie
rového vzdelávania a ďalších aktivít. Každý člen Rotary je súčas
ťou tohto veľkého posolstva – a my všetci sme zodpovední za to,
aby sme toto dedičstvo udržiavali a naďalej kultivovali. Tento rok
si správcovia stanovili cieľ vyzbierať 430 miliónov dolárov. Uve
domujem si, že očakávania sú vysoké. No zároveň viem, čo naši
členovia dokážu dosiahnuť.
Na plnení tohto cieľa budeme spolupracovať ako vždy spo
ločne, pričom každý klub a jednotlivec prispeje sumou, akú si
môže dovoliť. Tým zabezpečíme, že splníme náš ambiciózny,
no dosiahnuteľný cieľ a posunieme našu nadáciu vpred.
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Začínáme
pozváním

Dve strany
tej istej mince

Překlad: PETR J. PAJAS, PDG
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Všichni jsme se vydali svou vlastní cestou, abychom se
stali členy Rotary. Přesto každý se stal členem klubu prostřed
nictvím stejného mechanismu – na základě pozvání. Bylo to po
zvání, které povzbudilo naši představivost a umožnilo nám uvě
domit si, že je možné všechno a cokoli. Každý z nás má teď
stejnou příležitost – má tu čest pozvat mezi nás další ze své
ho okolí. Fascinuje mě představa, že dokážeme v našich komu
nitách vyhledávat své budoucí vůdčí osobnosti. Obvykle oslovu
jeme osobnosti, které jsou od nás nepříliš odlišné. Nicméně, je
třeba využít specifický talent k tomu, aby se povedlo najít mezi
všemi těmi od nás zdánlivě velmi odlišnými osobnostmi ty, s ni
miž ve skutečnosti sdílíme stejné hodnoty a které jsou obdařeny
obdobnými schopnostmi jen čekajícími na plné uplatnění.
Přišel čas, aby Rotary učinilo další krok k rozšíření ideálů roz
manitosti, rovnosti a inkluze (Diversity, Equity, and Inclusion –
DEI) do celé naší organizace. Docílit skutečného začlenění více
než mít rozmanitější členstvo. Jde o to, abychom na našich se
tkáních a akcích mohli spolu mluvit otevřeně a upřímně a aby se
všichni členové a členky našich klubů cítili vítáni a bezpečně.
K tomu je však třeba odstranit překážky omezující přijímání čle
nů a je nutné dbát na to, aby nic nebránilo začleňování odlišných
osobností. Naše síla spočívá v našich hodnotách – a náš závazek
k dokonalosti vyžaduje, abychom dbali na dodržování vysokých
standardů, pokud jde o naše členy. Věřím, že se všichni cítíme
povinni a odhodláni pokročit k dosažení ideálů DEI napříč Rota
ry. Pramení to z nejhlubších tradic naší organizace a jen tak pře
trváme a zůstaneme aktivní i v nadcházejících desetiletích.
Před několika lety vytyčila Rada ředitelů Rotary ambiciózní
cíl – zvýšit do roku 2023 členský podíl žen na 30 procent. Teď
máme k dispozici již jen necelý rok, ale já věřím, že můžeme
tento cíl nejen splnit, ale dokonce překročit.
Potřebujeme, aby ti, kdo vedou Rotary, přicházeli ze všech
kontinentů, kultur a nejrůznějších vyznání. Potřebujeme, aby
mladí a přemýšliví členové a členky převzali významnější role
a míru zodpovědnosti. Musíme novým členům Rotary klubů
naslouchat stejně pozorně a se stejným respektem jako těm,
kdo jsou s námi již řadu let.
Na nedávném kongresu Rotary v Houstonu nám astronauti
vyprávěli o svých cestách do vesmíru. Vzpomínali jsme na rok
1960, kdy americký prezident John F. Kennedy naléhal na svět,
aby snil, svojí výzvou „vydejme se na Měsíc [a dělejme] i jiné
věci, ale ne proto, že jsou snadné, ale proto, že jsou obtížné“.
Naplnění ideálů DEI a splnění našich ambiciózních cílů, pokud
jde o skladbu našich členů, se může zdát stejně nepravděpo
dobné jako let na Měsíc. Ale já vím, že kdykoli jdou aktivní lidé
za náročným cílem, musí tomu věnovat veškerou svoji energii.

AUGUST V rozhovoroch s ľuďmi sa
často skloňuje téma Rotary. Väč
šinou si nás ľudia spájajú s miest
nymi projektmi. Málokto si uve
domuje globálnu silu, ktorú
Rotary v skutočnosti predstavuje.
Tento aspekt Rotary je jednoduch
šie pochopiť na príklade, akým je
reakcia Rotary na ničivé požiare
v Austrálii z konca roka 2019 a za
čiatku 2020. Požiare spôsobili katastrofálne škody. Potreba
pomoci bola zjavná a akútna. Kanadskí rotariáni vedeli, že
najefektívnejšie sa dá pomôcť prostredníctvom Nadácie Rota
ry. Následne sa k nim pridali Rotary kluby a dištrikty v iných
krajinách a na Taiwane, výsledkom čoho boli tri globálne gran
ty v celkovej výške 280 000 USD. Použité budú na podporu hos
podárskej obnovy farmárov postihnutých týmito požiarmi.
Istý farmár napísal ďakovný list v mene vzdialených lokalít
ktorým sme pomohli, kde uviedol, že „neverili ako sa Rotary
kluby z iných krajín zorganizovali, aby pomohli nášmu relatív
ne malému poľnohospodárskemu regiónu“ a dodal, že „sú veľ
mi vďační a poctení, že boli uznaní za hodných takejto pomoci“.
Najvýznamnejšie projekty uskutočnené pod hlavičkou Rota
ry boli realizované prostredníctvom Nadácie Rotary. Zoznam
je dlhý. Spomeňte si, aký dopad malo naše úsilie o vyhladenie
detskej obrny, naše mierové vzdelávacie programy a naše gran
tové programy. Všetko toto úsilie o lepší svet pramení v našej
Nadácii Rotary.
Nadácia tiež zásadným spôsobom ovplyvňuje klubovú čin
nosť, členstvo, partnerstvá a mnoho ďalšieho. Čím viac sa zvi
diteľňujeme a čím väčší vplyv dosahujeme prostredníctvom
našich projektov, tým viac ľudí sa chce podieľať na tom čo ro
bíme – či už ako partneri, alebo ako členovia klubu. Pre kaž
dého je to výhra.
Osobne považujem Nadáciu Rotary a Rotary za neoddeliteľ
né časti celku – jedna bez druhej nemôžu existovať. Sú to dve
strany tej istej mince. Mám rád naše vzájomné priateľstvo,
spoločenstvo a projekty, ktoré zažívam ako člen Rotary klubu
Sandringham v Austrálii, no zároveň som nadšený z toho, že
som súčasťou celosvetového hnutia, ktoré prostredníctvom
Nadácie Rotary pozitívne ovplyvňuje životy nespočetného
množstva ľudí.
Nezabúdajte preto na druhú stranu mince Rotary a podpor
te svoju Nadáciu Rotary. Podporíte tým aj svojich kolegov ro
tariánov, ktorí uvádzajú do života projekty, aké náš svet sku
točne potrebuje.
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ze světa

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

PRVÁ ZAZNAMENANÁ
OPERÁCIA RÁZŠTEPU
PERY

Spojené státy americké
RC Duvall působící ve státě Washington oslavil den sv. Valentýna zavěšením 133 oboustranných srdcí na
sloupy osvětlení lemující 1600 m
dlouhý úsek hlavní ulice města. Vznášely se tam od konce ledna do začátku
března. Sponzoři z řad obyvatel i podniků na ně mohli za 50 dolarů umístit
své reklamy a sdělení. Podařilo se tak
získat 13 500 dolarů pro potravinové
banky a další organizace sloužící mládeži, seniorům a potřebným v komunitě severovýchodně od Seattlu. Klub
se inspiroval po řadu let pořádanou
sbírkou RC Loveland Thompson Valley
ze státu Colorado, kde se právo na
umístění reklam běžně vyprodává
během několika hodin.

Club of Duvall

8

450

MIL.

SVÍČEK PRO
ZAMILOVANÉ SE
VYROBILO V ROCE
2022

Venezuela
Vďaka Rotary klubu v Barquisimeto-Nueva
Segovia sa od roku 2009 zrealizovalo
viac ako 350 operačných zákrokov na
korekciu vrodených kraniofaciálnych
deformít u detí. Koncom apríla tento
klub sídliaci v hlavnom meste štátu
Lara zastrešil deväť operácií rázštepu
pery a podnebia. S pacientmi a ich matkami priamo komunikujú členovia klubu,
ktorí sú špecialisti na detskú maxilo
faciálnu chirurgiu. Náklady na chirurgické zákroky a následnú starostlivosť
vo výške 150 USD na pacienta sú financované z výťažku z golfového turnaja
klubu. „Deti s týmito malformáciami
zväčša potrebujú viacero operácií a náš
klub ich garantuje všetky,“ približuje člen
klubu Rafael Cárdenas. „Naším cieľom je
zmeniť životy natrvalo“.
Club of Barquisimeto-Nueva Segovia
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Řecko
Poté, co se kvůli otálení vlády zpozdila výměna kritického
vybavení pro hasičský sbor ostrova Kos, které bylo v roce
2021 poškozeno během dvou velkých požárů, ujal se iniciativy RC Kos. Rotariáni uspořádali taneční maraton s muzikálem a vybrali tak 2 300 dolarů na nákup požární hadice
dlouhé přes 600 metrů s tryskami a potrubními přípojkami,
které potřeboval ostrovní hasičský sbor. „Prevence je lepší
než nutná léčba,“ říká Stavros Amaris, bývalý prezident
klubu, parafrázuje tak Hippokrata, slavného syna ostrova
Kos. Být připraven na stav nouze – to byla priorita pro klub,
který rovněž organizoval rozvoz krve a vybrané peníze poskytl záchranné službě ostrova Kos.

AKRŮ BYLO V ROCE
2021 V ŘECKU
PONIČENO POŽÁRY

Club of Kos

Kazachstán

81

%

MIERA CHUDOBY
NA MADAGASKARE
Madagaskar
Kluby dištriktu 9220 v apríli dodali do
komunity Ankiliabo 800 balíkov ryže,
vodu, olej na varenie a ďalšie základ
né potraviny, ako aj hygienické potreby s cieľom zmierniť následky nedávneho hladomoru. „V poslednom
čase nadobudol kere [hlad alebo hladomor v miestnom jazyku] významne
na sile, pretože klimatické podmienky
neumožňujú obyvateľom v tejto oblasti
riadne žiť a venovať sa poľnohospodárstvu a chovu dobytka,“ hovorí Narindra Razafinimaro, past-prezident
Rotary klubu Antananarivo-Anosy,
ktorý zastrešoval celú túto iniciatívu.
Rotary klub Saint-Denis-La Montagne
vo francúzskom departemente Réunion,
ďalšom ostrove v dištrikte, prispel
sumou 2 700 dolárov.

District 9220
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Koncem roku 2018 otevřel své první inkluzivní hřiště v zemi, která takové
možnosti velmi potřebuje. Hřiště pojmenované Kunshyaq neboli „Sluníčko“
je vybaveno specializovanými houpačkami, rampami, kolotoči a dalším vybavením, které je určeno pro děti s postižením i bez něj a vštěpuje jim
hodnoty tolerance a empatie. Zatímco
městská rada hlavního města, které se
nyní nazývá Nur-Sultan, věnovala pozemek, členové Rotary v Astaně pod
vedením past prezidentky Lyazzat Alshinové získali přibližně 55 000 dolarů
od členů klubu, od dalších klubů distriktu 2430, velvyslanectví a dalších
organizací a z výtěžku aukce uměleckých děl a plesu. Hřiště se stalo takovým hitem, že klub složený z Kazachů
a expatriantů shromáždil prostředky
na druhé hřiště v hlavním městě.

Club of Astana

26,1

%

OBYVATEL
KAZACHSTÁNU
JE MLADŠÍCH 15 LET
9

Foto: Getty Images

zo sveta

KAŽDÝ SI NÁJDE
SVOJE MÚZEUM
elbourne je považované za hlavné
mesto austrálskej kultúry, za čo vďačí hlavne svojim početným múzeám. Počas
Svetového kongresu Rotary International 2023,
ktorý sa bude konať od 27. do 31. mája, si nezabudnite vyčleniť čas na skúmanie histórie,
či obdivovanie umenia a ľudskej kreativity,
vystavenej v desiatkach múzeí v meste.
Deň začnite v umeleckej štvrti Melbourne
Arts Precinct, kde sa nachádzajú štyri najobľúbenejšie galérie v meste, vrátane Národnej
galérie Viktórie. Nachádza sa v nej zbierka
viac ako 75 000 exponátov, od starovekého
Egypta až po súčasné umenie. Vstup do jej
stálych zbierok je bezplatný.
Ak patríte k milovníkom skôr akčnejšieho
umenia, navštívte Austrálske centrum pre pohyblivý obraz (ACMI), ktoré sídli na námestí
Federation Square. Tu sa zahĺbite do sveta
filmu, televízie, videohier a umenia.
Melbourne je známe aj svojou kultúrnou
rozmanitosťou a v Múzeu prisťahovalectva si
môžete vypočuť, prečítať a pozrieť skutočné
príbehy ľudí, ktorí sa do Austrálie prisťahovali
z celého sveta. Ak sa chcete dozvedieť viac
o pôvodných obyvateľoch tejto krajiny, vyberte
sa do kultúrneho centra Bunjilaka Aboriginal
Cultural Centre, ktoré oslavuje kultúru domorodých obyvateľov prostredníctvom predstavení, rozprávania príbehov, umenia a ďalších
aktivít. Následne sa zoznámte s miestnou
divokou prírodou a lesnými ekosystémami
v Lesnej galérii. Nenechajte si ujsť kŕmenie
krátkoplutvých úhorov, ktoré sa koná každý
deň o 13.45 hod.
Športoví fanúšikovia môžu zamieriť do
Austrálskeho športového múzea, ktoré sa
nachádza v Melbourne Cricket Ground, kde sa
oboznámia s pravidlami austrálskeho futbalu,
ktorý vznikol v Melbourne v 50. rokoch 19. storočia a pozrú si najväčšiu zbierku športových
memorabilií v krajine.

M

SVETOVÝ KONGRES 2023

Zdravím, Melbourne!
Po skončení Svetového kongresu Rotary International 2022
v Houstone 8. júna – prvého rotariánskeho kongresu s prezenčnou
účasťou od začiatku pandémie COVID-19, sa teraz pozornosť obracia
na budúcoročné hostiteľské mesto, austrálske Melbourne.
Text: EVA REMIJAN-TOBA, preklad: IVAN BELAN, PDG

V

roku 2023 sa kongres uskutoční
27.–31. mája v priestoroch Rod
Laver Arena a Kongresového
a výstavného centra v Melbourne, ktoré
sa nachádzajú vo frekventovanej oblasti
na nábreží rieky. Melbourne bude hostiť
kongres Rotary už po druhýkrát. Ten prvý
sa konal v roku 1993.
Melbourne je pobrežné hlavné mesto
juhovýchodného štátu Viktória. Je to druhá
najväčšia metropola v Austrálii a Oceánii
s viac ako 5 miliónmi obyvateľov. Melbourne je tiež jedným z kultúrne najrozmanitejších miest na svete. Podľa mestskej
samosprávy je v Melbourne zastúpených
približne 140 kultúr – od pôvodných obyvateľov, až po novších prisťahovalcov z Európy, Ázie a Afriky. Melbourne je všeobecne
považované za austrálske hlavné mesto
kultúry. UNESCO ho vyhlásilo za mesto
10

literatúry a je tiež domovom scénických
umení, živej hudby a rôznych kultúrnych
atrakcií. Economist Intelligence Unit zaradil Melbourne medzi „najpríjemnejšie
mestá na svete“ a to aj na základe jeho
kultúrnych atribútov.
Hostiteľskému organizačnému výboru
predsedá bývalá prezidentka Rotary klubu
Melbourne Mary Barry.
Rotary klub Melbourne bol založený
v apríli 1921 ako prvý v Austrálii.
V súčasnosti má táto krajina viac ako
1 000 klubov a takmer 25 000 členov.
V Austrálii sa konali už štyri Svetové
kongresy Rotary: Sydney v roku 1971,
Melbourne v roku 1993, Brisbane v roku
2003 a Sydney v roku 2014.
Viac informácií a registrácia:
convention.rotary.org
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Začíná nový rotariánský rok. V mnohém bude jiný, než
jeho předchůdci. Poprvé v dějinách povede světové
hnutí žena. Jennifer Jones je velmi schopná. Jenomže
bude čelit obrovským výzvám. Válka na Ukrajině, světová hospodářská krize, surovinová krize, potravinová
krize. Jejich společným jmenovatelem je dobyvačná
válka Ruska. S tím vším se musí Rotary International vyrovnat. Nepochybujeme o tom, že se to podaří.
Přiložme všichni ruku k dílu!

ROTARY GOOD NEWS 4|2022
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Profil
nastupující
prezidentky
Text: DIANA SCHOBERG, foto: MONIKA LOZINSKA, překlad: PETR J. PAJAS, PDG

a školicím semináři pro nově zvolené prezidenty Rotary
klubů (PETS), který se v únoru konal v jednom hotelu
blízko Dallasu, se o uvádění příchozích starali správci
klubových záležitostí oblečení do žlutých vest s kovbojskými klobouky na hlavách. Posílali postupně po
skupinách účastníky z jednotlivých Rotary distriktů do
menší místnosti za účelem pořízení společné fotografie s Jennifer Jones, prezidentkou Rotary International
pro rok 2022–23. Hned poté, co skupina vešla, se Jennifer ocitla uprostřed vřavy, obklopená zástupci klubů –
místností prolétla smršť potřásání rukou, doteků pěstí,
objetí a občasného vřísknutí. Před každým fotografováním určovali ti rotariáni s kovbojskými klobouky (přezdívaní „Rangers“), kdo má kde stát. Když to skončilo,
postavila se Jennifer, usazená v přední řadě uprostřed,
otočila se ke shromážděným a potěšila je dotazem k jednomu z nich: „Je tohle ten nejlepší distrikt?“. Pak vyzvala
rotariány distriktu k tanci prodírajíc se tančícími na žlutohnědě a šedě vzorovaném hotelovém koberci. Ještě
jeden, tenhle vypadá nejlíp, škádlí přítomné. A hned je
z toho distriktní dýchánek, kde všichni bouřlivě jásají.
Klik, klik, klik.
Skupiny se rozcházejí. Jen pár lidí se zdrželo, aby
si pořídili selfie s Jennifer Jones a jejím manželem
Nickem Krayacichem. Jedna mladá žena, oblečená
v kobaltově modré róbě, vykřikla: „Gratulujeme
a děkujeme, že jste přijala vedení žen v Rotary!“ Více
a více zdravic. Když ta žena odchází, dotkne se pěstmi
s Jennifer místo podání ruky.
„Je prostě úžasná. Dokonalá rocková hvězda,“ říká
Rhonda Walls Kerbyová, bývalá guvernérka distriktu
5890, která scénu pozorovala.
Jen co fotografování skončilo, podepisuje Jennifer
Jones sběratelům artefaktů Star Wars několik přileb,
které mají být vydraženy na jedné z nadcházejících distriktních konferencí v Houstonu. Sama si pak nasadí
helmu Stormtroopera. Všichni v místnosti ještě přítomní
rotariáni neváhají svými telefony ten okamžik zachytit.
Klik, klik, klik.
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„Díky ní se všichni cítí tak nějak výjimečně. Právě
proto se každý cítí jako její nejlepší přítel,“ říká Eric
Liu, jenž se setkal s Jennifer Jones na RI kongresu
v roce 2016, když byl Eric nastupujícím distriktním
guvernérem a ona nastupující viceprezidentkou RI,
což je tehdy svedlo dohromady. Vřelé vyjádření Erica
Liu bylo jedním z mnoha podobných, jež zaznívaly
během našeho víkendového doprovázení Jennifer
Jones. Znovu a znovu bylo zmiňováno, jak snadno se
umí Jennifer sblížit s lidmi a že po celá léta všichni
„věděli“, že ona bude první ženou ve funkci prezidentky
Rotary, že je prostě novým typem vedoucí osobnosti.
A že je tím lídrem, kterého právě teď Rotary potřebuje.
Smích v místnosti přerůstá ve vřelý bzukot, když
Jennifer vtipkuje se svými přáteli. Pro ni to ale byl
dlouhý den následující po vyčerpávajícím cestování.
Minulý den strávili Jennifer a Nick Krayacich devět
hodin na letišti kvůli zpoždění zapříčiněnému špatným
počasím. Předtím ještě museli řešit logistické problémy
s jejich cestou do Dallasu. Na lůžka se tak dostali až
hodinu před půlnocí, takže si moc neodpočali před tím,
než jim od rána zase nastaly prezidentské povinnosti.

J

ennifer Jones se před 55 lety narodila ve Windsoru v kanadském státě Ontario. Žila tam celý
svůj život s výjimkou několika let, kdy po dokončení vysoké školy pracovala na ostrovech Turks
a Caicos a pak na Manhattanu v New Yorku. Jako
nejstarší ze tří dětí provozovala stánky s limonádou,
aby vydělala peníze na charitu, a vzpomíná si, jak na
rodinném dvoře organizovala karneval ve prospěch
dětí se svalovou dystrofií. Sama říká, že „když jsme
vyrůstali, dali nám moji rodiče křídla, abychom mohli
sloužit v naší komunitě“. Dnes jsou její máma, táta
a jeden z jejích bratrů i s jeho ženou rotariáni. Její
druhý bratr je autorem kresby, která posloužila jako
předloha pro její prezidentské kravaty a šály.
Jennifer Jones i Nick Krayacich pocházejí z kanadského města Windsor, ale setkali se někde v Karibiku.
Jennifer, vyčerpaná dokončením univerzitního studia
a prací ve zpravodajské redakci rozhlasové stanice, si
tehdy vzala volno a pracovala v jednom letovisku na
ostrovech Karibiku, zatímco Nick Krayacich, coby
lékař, právě dokončil svou stáž v Torontu a odjel na
ostrovy, aby si užíval potápění. Potkali se tam a spřátelili. Když se pak oba vrátili do Windsoru, začali
spolu chodit a krátce poté se vzali.
V mnoha ohledech je Nick Krayacich (sám nominován na funkci guvernéra distriktu 6400) opakem Jennifer Jones. Je tišší a vážnější, dává přednost rozhovorům
mezi čtyřma očima, což jsou vlastnosti, které se hodí
k jeho povolání. „Jennifer je rozhodně holka, která vás
nabije energií. Je velmi společenská a komunikativní,“
říká Nick. „Velmi dobře se doplňujeme.“
ROTARY GOOD NEWS 4|2022
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Jennifer Jones založila svou vlastní televizní produkční společnost, když jí bylo kolem dvaceti let a už
tehdy ohromovala bankovní úředníky svými podnikatelskými plány. Přitom musela vyjednávat nájem
potřebného prostoru a investovat stovky tisíc dolarů
do příslušného vybavení. O tom říká: „Vždycky jsem
chtěla jít svou vlastní cestou. Někdy je třeba riskovat
a nebát se nových zkušeností.“
Jednou z takových zkušeností pro ni bylo Rotary.
Jako začínající rozhlasová reportérka dostala na konci
roku 1980 na starost sledování této organizace. Vzpomíná, jak se účastnila setkání klubu, jehož členy byli
téměř výlučně muži. „Pamatuji, jak nepříjemná zkušenost to tehdy pro mě byla,“ říká. „Bylo mi něco přes
dvacet. A oni patřili mezi ty nemocnější a nejvlivnější
osoby v obci.“
Teď se rychle přenesme do roku 1996, měsíce poté,
co Jennifer založila svůj další podnik – mediální studia Media Street Productions. Tehdy ji manažer místní
kabelové stanice pozval na schůzku. Uvědomila si, že
to je místo, kam vlastně patří. „Byl to bezpochyby
jeden z největších darů, kterého se mi kdy dostalo,“
říká. „Když jsem tam tehdy vcházela, tak jsem ani
netušila, jak to změní trajektorii mého života.“

O čtyři hodiny později přilétá do Los Angeles na
další PETS. Její a naše povinnosti toho večera zahrnují také zastavení v klubovnách, kde se scházejí
příští prezidenti klubů z distriktu. Tam se potkáváme
s rotariány ze všech zúčastněných distriktů. V jedné
z kluboven jsou pospolu rotariáni popíjející pomerančový a mátový koktejl mai tais z číší ozdobených
tradičním deštníčkem a z reproduktorů schovaných
pod sukničkami z trávy se přitom line havajská hudba.
Jen se Jennifer objeví ve dveřích, už je opět obklopena
rotariány, kteří se s ní chtějí pozdravit. Randy Hart,
guvernér distriktu 5000 (Havaj), ji ověnčí tradičním
lei – girlandou květin. „Jediné, co mě napadá, když
ji vidím, je ta energie, kterou je nabitá,“ komentuje
situaci jeden z přítomných mužů. „A tady to je přitom
už třetí klubovna, kterou navštívila!“
Lakecia King je jednou z příznivkyň objímající Jennifer Jones, jakmile se setkají. „Je tak vřelá
a upřímná,“ říká Lakecia, nastupující prezidentka
Rotary klubu východního Honolulu a předsedkyně
výboru pro rozmanitost, rovnost a inkluzi distriktu
5000. Ač je teprve osm týdnů po operaci nalomeného
menisku, neváhala přiletět z Havaje kvůli této příležitosti, vedena obdivem k propagaci rozmanitosti, kte-

„Vždy jsem chtěla jít svou vlastní cestou. Znamená
to někdy riskovat a otevřít se novým zkušenostem.“

D

ruhý den na PETS v Dallasu, během oběda
s polévkou a salátem, se kolem hovořících
rozezněla píseň „Celebration“ souboru Kool
& the Gang z roku 1980. Lidé v blízkosti hotelového tanečního sálu začali tančit, tleskat a pohybovat se v rytmu hudby. Mezi nimi se ocitla i Jennifer
Jones, mávajíc barevnou světelnou tyčinkou nad hlavou. Tancovala mezi stoly, občas se tu a tam zastavila,
aby se dalo pořídit selfie, jinde se s někým objímala,
jak se prodírala tím davem. Pod pódiem se kolem
Jennifer shromáždila bujará společnost. Když píseň
dozněla, odcházející RI prezident Don Mebus představil Jennifer Jones, která cestou na pódium ukazuje
sepětím prstů pozdrav srdíčkem.
Její projev posluchače velmi dojímá. Když mluví
o tom, že byla v Jordánsku svědkem operace srdce
dítěte, místnost ztichne, až by snad šlo zaslechnout
padající odznak Paul Harris Fellow. Když domluví,
sklízí potlesk vestoje. Ale není čas si to užít. Jennifer
musí stihnout letadlo, a proto jeden z organizátorů žádá
nadšené Texasany, aby ji nechali projít. Pak se rychle
přemisťuje na letiště a určitě se jí dobře sprintuje ve
fialových teniskách, ve kterých chodí po celou dobu,
když cestuje. („Šetřím si podpatky na vystoupení,“ říká).
Jennifer nerada jí před projevem, a tak v letadle popadne
sáček chipsů, usadí se na své místo a odpočívá.
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rou vede Jennifer Jones. „Nechtěla jsem si to nechat
ujít ani za nic,“ říká Lakecia. „Ona se tolik věnuje
něčemu, co tak moc potřebujeme. Tato doba volá po
míru a jednotě, po vzájemném pochopení, navzdory
rozdílům mezi námi, na základě toho, co nás spojuje.“
Jennifer Jones se konečně dostane do zadní části klubovny, kde je před kulisou s nápisem „Aloha“ vtažena
do kola tance hula hula spolu se sedmi dalšími ženami.
Navštíví pak několik dalších kluboven, aby skončila
v klubovně distriktu 5500 (Arizona), kde si povídá
s hloučkem rotariánů. Když před odchodem zvedá
číši a zvolá „Tak na zdraví vás všech!“, přidává se jedna
postarší žena s nakrátko ostříhanými bílými vlasy zvoláním: „Děkuji za to, že jste první!“ Na to Jennifer Jones
odpoví v tomtéž rytmu: „Ale taky nejsem poslední!“

J

ennifer Jones a Nick Krayacich absolvovali svou
první mezinárodní služební cestu v roce 2000,
krátce poté, co Jennifer vstoupila do Rotary.
(Z časových důvodů vstoupil Krayacich do
Rotary až v roce 2010, kdy byl přijímán do Rotary
klubu, který se scházel u snídaně v restauraci vzdálené jen dvě minuty od jejich domu. „Představte si, že
to vůbec nebyla ona, kdo mě pozval do Rotary,“ směje
se.) Odjeli tehdy na pět týdnů do brazilské Amazonie,
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kde Krayacich provozoval lékařskou kliniku a Jennifer
pro ni natočila fundraisingové video a také zorganizovala vzdělávací program pro místní novináře. „Jakmile
jsme se vydali na mezinárodní služební cestu Rotary,
velmi to na mě zapůsobilo,“ říká Jennifer. „Věděla jsem,
že je to část něčeho, čeho bych se ráda ještě víc účastnila – pomáhat lidem, aby uměli sdílet své příběhy,
hledat správnou formu vyprávění o tom, co dělají,
a pak se k tomu vrátit a pokračovat.“
V letech 2001–02 působila Jennifer Jones jako prezidentka Rotary klubu Windsor-Roseland. Na každém
setkání náhodně vybírala jednoho člena, nechala ho
stát, zatím co ona klubu vysvětlila, proč je pro klub
důležitý. „Každý týden lidé přicházeli ze zvědavosti, na
koho padne los,“ říká Jennifer. Bylo to pro ni poučení
o důležitosti péče o členy klubu, což je také její priorita
nyní, když přejímá funkci prezidentky RI. „Uměli jsme
se dobře bavit, odváděli jsme dobrou práci a měli jsme
se rádi,“ říká. „Někdy, možná až přehnaně, hledáme
důvody, proč by se lidé k nám měli přidávat a setrvat
s námi.“ Až do té doby neměl nikdy její distrikt ženskou guvernérku. Bylo jí méně než 40 let a „chtěla to
zkusit, než půjde dál“, jak říká. „Věděla jsem, že chci
Rotary věnovat veškerou svou energii. Líbilo se mi to!“
Po skončení svého funkčního období guvernérky
pro léta 2007–2008 sloužila jako předsedkyně místní
obchodní komory a správní rady Windsorské univerzity. „Byly to ty nejlepší zkušenosti, předcházející mému členství v Radě ředitelů RI,“ říká Jennifer.
„O každou z nich se teď mohu opřít“.
V roce 2009, kdy bylo Jennifer Jones 42 let, byla u ní
diagnostikována rakovina prsu a její dny se naplnily
chemoterapií a ozařováním. Diagnóza přišla na podzim a v lednu 2010 měla promluvit na mezinárodním
školení nově zvolených distriktních guvernérů. Tehdejší prezident-elect RI, Ray Klingensmith, ji přemlouval, aby přišla, pokud jen bude moci. Po konzultaci se svým onkologem se Jennifer rozhodla přijet.
„V neděli jsem přišla o všechny vlasy. Tak jsem se na
akci ukázala v paruce,“ vzpomíná na to Jennifer.
Jakési technické problémy sice její projev přerušovaly, ale přesto byl ohlas velmi silný. „V jednom z nejtěžších okamžiků mého života se našel někdo, kdo
mě neodepsal,“ s dojetím vzpomíná. „Byla to právě ta
zpráva, kterou jsem v tu chvíli potřebovala. Že mám
nějakou hodnotu, že mohu něčím přispět a na něčem
se podílet. Dalo mi to naději v době, kdy jsem si myslela, že už žádná naděje není.“
Jennifer Jones prošla osmi koly chemoterapie
a 21 ozařováními. Její zaměstnanci se postarali o to,
aby její firma fungovala dál, ač musela své pozice
opustit. I to byla klíčová situace. Když se její zdraví
zlepšilo a ona se připravovala na opětovné zapojení se
do práce, viděla, co její tým dokázal. „Posadila jsem se
a přemýšlela o tom,“ říká. „Pokud se vrátím do pozice,
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v níž jsem byla, oberu je o získané vedoucí schopnosti
a možnosti.“ Pak se rozhodla předat každodenní provoz společnosti svému týmu, aby se mohla věnovat
Rotary na téměř plný úvazek.
„Nechtěla bych znovu řešit rakovinu,“ říká, „ale rozhodně mohu říct, že bych neseděla, kde jsem dnes,
kdyby se to vše nestalo.“

K

dyž se v březnu 2020 svět uzavřel kvůli pandemii covidu, vrátila se právě Jennifer Jones
z měsíc dlouhé služební cesty pro Rotary,
která začala v Indii na oslavách stého výročí
Rotary, pokračovala do Nepálu, kde se seznámila s projektem realizovaným tamní mírovou skupinou Rotary,
a končila na Novém Zélandu účastí na školicím semináři nově zvolených prezidentů klubů jižního Pacifiku.
Na letišti, cestou domů, se objevovali lidé s rouškami;
přesto se stále ještě domnívala, že během několika
týdnů odcestuje na plánované vystoupení na distriktní
konferenci v Nairobi v Keni.
Pak se však najednou změnil svět. „Vzpomínám
si na okamžik, kdy jsem zaslechla, že hranice mezi
Kanadou a Spojenými státy se uzavřela,“ říká. „Ve
svém životě jsem si nikdy nedokázala představit, že
něco takového uslyším.“
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téma
Jedním z lidí, kteří poslali své video, byla Anniela
Carracedo. Jsouc studentkou Rotary programu
výměny mládeže ve státě Mississippi v letech 2019–20,
nemohla se Anniela vrátit domů do Venezuely poté, co
udeřila pandemie. Uvízla ve Spojených státech a tam
založila Rotary Interactive Quarantine (Interaktivní
karanténu Rotary) – globální mládežnickou síť pro
studenty z Interact klubů a účastníky výměny mládeže. Jennifer Jones jí poslala zprávu v chatu během
online setkání zóny a požádala ji, aby vytvořila video
o této síti mládeže pro projekt Telethon. „Potom jsem
si ji vygooglovala,“ vzpomíná Anniela Carracedo.
„Kdo je ta paní a proč to organizuje? Řekla jsem o tom
matce své hostitelské rodiny a ta na to: ‚Lidé říkají, že
Jennifer Jones bude první prezidentkou Rotary.’“
Obě ženy zůstaly v kontaktu. Nikdy se sice osobně
nesetkaly, ale vzniklo mezi nimi silné pouto. Jennifer
Jones promluvila na on-line setkáních organizovaných
Annielou a pozvala ji, aby promluvila na Mezinárodním školicím shromáždění. A Anniela Carracedo připravila na TikToks příspěvek o Jennifer Jones. V rozhovoru vedeném přes zoom ukázala na telefonu také

„Opravdu mě inspiruje, abych pokračovala v tom,
co dělám – je v pořádku, že jsem vůdce a že jsem žena.“
Jennifer Jones a Nick Krayacich se odebrali do izolace
na svoji chatu u jezera Erie, asi půl hodiny od jejich
domu. „Stále si pamatuji, jak jsem se ráno probudila ve
tři hodiny, otevřela telefon, hledala informační kanál,
abych zjistila, co se děje. Ten pocit neznáma, kterým
jsme v té době všichni prošli, byl tak strašný!“
Jennifer Jones byla v té době členkou správní rady
Nadace Rotary. S hrdostí a s úžasem sledovala, jak
členové Rotary rychle žádali od Nadace granty na
financování projektů reagujících na katastrofy. Ale
ona chtěla dělat něco víc. Dříve využívala svoji profesi k plánování velkých fundraisingových akcí pro
Nadaci, jako byl v roce 2019 golfový zájezd, jehož
hvězdou byl Jack Nicklaus. Teď zavolala tehdejšímu
prezidentovi RI Marku Maloneymu a seznámila ho
s nápadem na projekt Telethon.
Ten nápad vznikal několik týdnů. Jennifer oslovila
svou rozsáhlou síť kontaktů ve světě Rotary a požádala
je o zaslání videí. „Opravdu jsme chtěli využít to, co
bychom mohli pro lidi dělat v reálném čase,“ říká. „Ano,
získávání tolik potřebných finančních prostředků bylo
důležité, ale více než cokoli jiného to byla příležitost
spojit lidi z celého světa a ukázat, že jsme lidé činu –
i když jsme byli všichni izolováni ve svých domovech,
byli jsme schopni něco dělat.“ (Více než 65 000 lidí se
připojilo k akci, kterou řídil prezident RI Barry Rassin
a bývalý ředitel RI John Smarge; Nadaci Rotary ta akce
vynesla více než 525 000 dolarů.)
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příspěvky s tematikou Jennifer Jones v aplikaci WhatsApp. „Myslím, že jsem její největší fanynka,“ říká
Anniela. „Ona mě skutečně inspiruje k tomu, abych
pokračovala v tom, co dělám. Že je v pořádku, že něco
vedu, i to, že to dělám jako žena. Pokud to udělala
ona, znamená to, že to dokážu i já.“
Anniela Carracedo není rozhodně jedinou, kdo to
tak vnímá. Další TikTok zveřejněný na účtu @interactivequarantine zahrnuje video s Jennifer Jones
doprovázené zvukovým klipem, který zní: „Je to ikona,
je to legenda a ona je to, na čem záleží.“

S

chopnost Jennifer Jones inspirovat jiné se
netýká jen mladých žen. Po své návštěvě Los
Angeles se Jennifer Jones účastní večeře distriktu 5170 v muzeu Blackhawk v Danville
v Kalifornii. Na recepci před večeří pro hlavní dárce
Nadaci Rotary konanou v prostorách výstavy o americkém Západě promlouvá i Jennifer. Atmosféra je tam
tlumenější než na seminářích nově zvolených prezidentů, kterých se účastnila o víkendu. Flitry vyšňoření účastníci recepce se seřadili, aby se mohli vyfotografovat s Jennifer, elegantně oblečenou ve splývavé
krémově zbarvené róbě přecházející dole ve zlatě zdobené široké volné (palazzo) kalhoty, které si koupila
na své cestě do Indie před pandemií. „Už v roce 2013
jsem věděl, že jednoho dne bude prezidentkou RI. Má
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kolem sebe takovou auru,“ říká Joe Hamilton z Rotary
klubu v Cupertinu, který se pohyboval mezi shromážděnými.
Klik, klik, klik.
Přišel čas večeře a dárci opouštějí americký Západ
a vydávají se na výstavu klasických automobilů v prvním patře, kde jsou rozestaveny stoly mezi kaleidoskopem nablýskaných sportovních vozů. Tento víkend se
podobal epizodě ze seriálu The Amazing Race (Neskutečná cesta). Za posledních 48 hodin absolvovala Jennifer Jones dva lety, promluvila na třech významných
akcích ve třech městech a pózovala pro možná stovky
selfie. („Jinde mají paparazzi – tady máme Rotarazzi,“
vtipkuje Nick Krayacich.) Přesto Jennifer, stojící před
černým plátnem se slovy svého prezidentského tématu
Imagine Rotary promítanými za ní, jako by zářila, když
znovu mluví. Válka na Ukrajině se tento víkend zintenzivnila, a tak její projev spojuje znepokojující současné
události s mírotvornou silou Rotary. Říká: „Nesmíte
podceňovat důležitost toho, co dnes děláte.“
Jennifer Jones zve nakonec na pódium přítomné
guvernéry a zvolené guvernéry, aby spolu s nimi
uvedla dojemnou píseň „Imagine“, tentokrát hranou
na počest Ukrajiny. Přítomní dole na parteru se vezmou za ruce, pohybují se v rytmu písně a přitom si
jistě představují, jak silné bude Rotary s Jennifer Jones
za kormidlem.
Klik, klik, klik.
ROTARY GOOD NEWS 4|2022
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Světový kongres je pro každého prezidenta RI vrchol jeho roku. Nebylo tomu
jinak ani pro Shekhara Mehtu. Zde, za
bouřlivého potlesku přichází se svou
ženou Rashi předat ocenění.

18
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1

2

1 Na kongresu nemůže chybět ani
nejvyšší úředník, tedy generální sekretář John Hewko. Jako člen RC Kiev měl
co říci nejen ke stavu našeho hnutí, ale
i k pomoci Ukrajině, která proudí i přes
náš distrikt.
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2 Jako zástupci RGN jsme měli možnost sedět v prvních z více než stovky
řad. Takže jsme vše viděli a slyšeli takříkajíc z první ruky. Tady spolu s naším
novým „redaktorem“ tehdy DG Jaroslavem Šuranským z RC Zlín.

REPORTÁŽ ZE SVĚTOVÉHO
KONGRESU ROTARY
INTERNATIONAL 2022
Text: GEORGE J. PODZIMEK,
foto: GABRIELA POŠMOURNÁ A RI STAFF
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3

4

3 Předseda správního fondu Nadace
Rotary John Germ informoval o závěrečném boji s dětskou obrnou. Jde o největší projekt, který si kdy Rotary předsevzalo a do kterého svým úsilím
zapojilo i Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), vlády mnoha zemí a další
významné partnery, jako je třeba
Nadace Billa a Melindy Gatesových.
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5

4 Společné foto nastupujících guvernérů z jednotlivých zón spolu s nastupující prezidentkou Jennifer Jones
a jejím partnerem Nickem je hezkou
připomínkou setkání v Houstonu. Škoda
jen, že z naší zóny se mohli zúčastnit
jen 3 DGN.

5 Pomoc Ukrajině byl jeden z leitmotivů
celého kongresu. Zde účastníci z hrdinné
Ukrajiny děkují všem účastníkům kongresu za morální i materiální podporu při
obraně jejich vlasti. Většina materiální
pomoci proudí přes 4 distrikty, které
s Ukrajinou sousedí. Náš RID2240 je
jedním z nich. Dalšími jsou distrikty polský, maďarský a rumunsko-moldavský.
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6

7

6 Vystoupení první ženy v pozici světového prezidenta RI, nastupující Jennifer Jones bylo jedním z vrcholů celého
kongresu. Její prezidentské motto „Imagine“ evokuje nejen píseň Johna
Lennona, ale nabádá nás k tomu, abychom se sami zasnili nad budoucností
našeho hnutí a posunovali jej dál.
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8

7 Ke každému světovému kongresu RI
patří i tzv. Dům přátelství, kde se představují různé zájmové skupiny fungující
uvnitř našeho hnutí. Zde například stánek rotariánů – letců, kteří mají svůj
fellowship i v našem distriktu.

SVĚTOVÝ
KONGRES JE VŽDY
PŘEHLÍDKOU
TOHO, CO ROTARY
V UPLYNULÉM
ROCE DOKÁZALO
A NA CO SE V TOM
NÁSLEDUJÍCÍM
CHYSTÁ.
V HOUSTONU SE
CELÉ 4 DNY VEZLY
VE STYLU TÉMĚŘ
ROCKOVÉHO
FESTIVALU.
SMĚS AMERICKÉ,
INDICKÉ A AFRICKÉ
KULTURY UMNĚ
DOPLŇOVALA
MOTIVAČNÍ
ŘEČNÍKY
A INFORMACE
O ÚSPĚŠNÝCH
PROJEKTECH.

8 Pár slov s odcházejícím RI prezidentem Shekharem, se kterým jsme se
sblížili na Rotary Institutu loni v Praze.
Tam, kromě jiného, představoval svůj
program na podporu dívek a jejich rozvoj. Tento program převzala i na letošní
rok nastupující prezidentka Jeniffer.

21

z domova
NADACE

Díky Nadaci Rotary
realizuje náš distrikt největší
projekty v historii
Ve válkou zmítané Ukrajině realizujeme největší humanitární projekty
v historii našeho distriktu. Jsme premianty dokonce i v porovnání se
všemi sousedními distrikty. Nadace Rotary, v čele s naší DRFC Hanou
Gamrot, v tomto sehrává klíčovou roli.
Text: MICHAL SLÁMA

B

ezprostředně po bezprecedentní
agresi Ruské federace se náš distrikt
intenzivně zapojil do humanitárních
aktivit na podporu válkou zasažené Ukrajiny. Na Ukrajinu odjelo několik humanitárních vlaků se zásobami i pro evakuaci
válečných uprchlíků. Zajišťujeme nákupy
zdravotnického materiálu, sanitek i dalšího
potřebného vybavení. „Pomoci Nadace dokážeme systematicky a efektivně využít jen
díky spolupráci rotariánů v klubech v Česku
a na Slovensku. Kdyby nebylo Michala Slámy a Fera Sisky s jeho týmem pro pomoc
Ukrajině, nebyla bych zdaleka tak aktivní.
Michal a Fero komunikují s kluby na UA
a společně s dalšími rotariány pak neustále
řešíme priority potřeb, plánujeme granty
dopředu, srovnáváme možnosti a ceny
dostupných sanitek, požárních vozů a potřebného zdravotnického materiálu všude
v Evropě. Konzultace s rotariány z různých
klubů je také na denním pořádku. To, že
členská základna je skutečně plná odborníků a profesionálů ochotných pomoci, je
pro mě v současné chvíli největší přidanou
hodnotou. Jsem na nás moc hrdá,” doplňuje
Hana Gamrot, předsedkyně Nadace Rotary
v našem distriktu.
Nadace Rotary byla na náhlou potřebu
intenzivní humanitární pomoci připravena
a implementovala rychloobrátkové a snadno administrovatelné Disaster response
granty (DRG), v našem distriktu využité
dříve pouze v případě tornáda na Moravě.
DRG pro Ukrajinu Nadace modifikovala navýšením rozpočtu grantu na 50 000 USD
a v současné chvíli až na 100 000 USD. Díky
takovému navýšení jsme na Ukrajině schopni významně pomoci.
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Náš distrikt je skutečným premiantem
v objemu humanitární pomoci, financované
z prostředků Nadace Rotary, i v porovnání
s většími distrikty našeho regionu. Zásadní
podíl na tomto má právě Hana Gamrot. „Nasazení Hanky je skutečně bezprecedentní.
Mimo samotné administrace humanitárních
grantů Nadace se aktivně zapojuje i do kontrolního a výběrového procesu jednotlivých
projektů. Objem takové práce je skutečně
zásadní. Je opravdovým příkladem nesobeckého přístupu pravého rotariána,“ uvádí Michal Sláma, prezident RC Pardubice
a jeden z koordinátorů humanitární pomoci
pro Ukrajinu.
Na nákupy sanitek, zdravotnického materiálu a další pomoc přispěla Nadace Rotary našemu distriktu již 250 000 USD z čtyř
grantů a v následujících týdnech očekáváme dalších 100 000 USD. Skvělou oporou je
nám při tomto snažení například i dr. Andriy
Huk, člen RC Kyjev-Sophia a špičkový neurochirurg, aktuálně koordinující lékařskou
pomoc na Ukrajině. Prostřednictvím dvou
finských distriktů se nám také podařilo získat 50 000 USD, díky pomoci Ireny Brichta,
konkrétně na provoz humanitárního vlaku na UA organizace Železnice pomáhá.
Železnice pomáhá je naším významným
partnerem už od února, kdy invaze začala.
Celkově jsme tedy již využili 300 000 USD.
Jedná se o částku řádově větší, než jak je
tomu u ostatních distriktů.
Společný cíl navíc propojil kluby napříč
distriktem i distrikty napříč Evropou. Kdy
jindy by klub z Pardubic spolupracoval na
denní bázi s kluby v Košicích, kdy jindy by
aktivně naše projekty podporovaly distrikty z Finska, Švédska, Spojeného království

nebo USA. Síla přátelství, síla Rotary a síla
Nadace se tak ukazuje v nejlepším světle.
V humanitární pomoci, ve spolupráci
s Nadací, nepolevujeme; připravujeme
dodávky sanitek, ve spolupráci s distrikty
ve Finsku organizujeme další jízdy humanitárních vlaků, nakupujeme zdravotnický
materiál. Připravujeme grant i pro kluby,
které pomáhají ukrajinským uprchlíkům
na území našeho distriktu.
Paralelně s projekty podpořenými Nadací
Rotary jsou samozřejmě realizovány i další
znamenité klubové humanitární projekty
jak v Čechách, tak na Slovensku; je jich
mnoho a jistě o nich bude na stránkách RGN
ještě slyšet! Pokračujme, dokud naši přátelé
na Ukrajině budou pomoc potřebovat.
ROTARY GOOD NEWS 4|2022
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Na nákupy sanitek,
zdravotnického
materiálu a další
humanitární
pomoc Nadace
Rotary přispěla
našemu distriktu
již 250 tis. USD
z čtyř grantů
a v následujících
týdnech očekáváme
dalších 100 tis. USD.
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zo sveta
PRIESKUM RI

SPOJENÍ
PRIATEĽSTVOM
A SLUŽBOU
Nedávny prieskum medzi členmi Rotary International ukazuje,
aké je Rotary dnes, a naznačuje, akým by sa malo stať zajtra.
Preklad: KAROLÍNA KOLLÁROVÁ

„H

ybnou silou Rotary je priateľstvo,“
povedal Paul Harris vo svojom príhovore na kongrese Rotary, ktorý sa
konal v roku 1921 v škótskom Edinburghu.
Jeho postrehy boli vtedy ocenené potleskom a i o sto rokov neskôr sa s nimi súčasní
členovia Rotary stotožňujú.
Najnovší výročný prieskum uskutočnený
medzi členmi Rotary ukázal, že pre 45 %
respondentov je dôvodom prečo zostávajú
v Rotary priateľstvo, pričom až 84 percent
respondentov sa teší, že prostredníctvom
Rotary môžu nadväzovať kontakty s priateľmi. Na druhej strane, pre 42 percent respondentov je dôvodom hlavne príležitosť
pozitívne ovplyvňovať svoje komunity –
ďalšia odpoveď, ktorá by určite potešila
zakladateľa Rotary.
Zhromažďovanie takýchto informácií je
jedným z dôvodov, prečo sa tento prieskum
uskutočňuje. Prieskum medzi všetkými
členmi za rok 2021, ktorý realizovalo Rotary
International na jeseň minulého roka, priniesol takmer 70 000 odpovedí od rotariánov
a členov Rotaractu a mal by prispieť k dlhodobému úspechu akčného plánu Rotary
a jeho strategických iniciatív. Zabezpečí
tiež, aby vedenie Rotary porozumelo očakávaniam a skúsenostiam nových i dlhoročných členov a reagovalo na ne. Na miestnej
úrovni môžu kluby a dištrikty využiť tieto
informácie na prilákanie a zapojenie nových, no aj súčasných členov.
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ČLENOVIA ROTARY
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rotariánov
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rotariánek
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členov Rotaractu

24
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medzi členmi
Rotary

Percento žien
medzi členmi
Rotaractu

ČO SA ČLENOM
V ICH KLUBOCH PÁČI...

... A ČO
SA IM NEPÁČI

Priateľstvo a spolupatričnosť

Online stretnutia bez osobnej
interakcie

Získavanie nových poznatkov od
hosťujúcich rečníkov
Zaujímavé témy na diskusiu
Príležitosti zapojiť sa do diania
v miestnej komunite
Hybridné stretnutie, vďaka ktorým
môžu kluby privítať rôznych
hosťujúcich rečníkov a umožňujú
účasť členov, ktorí sa nemôžu
zúčastniť osobne

Slabé, nereagujúce vedenie klubu
Nepodstatní, nezaujímaví
hosťujúci rečníci
Zlý časový manažment
(stretnutia začínajú/končia neskoro)
Vytváranie uzavretých skupín
v rámci klubu
Exkluzivita a nedostatok rôznorodosti
Rituály a nepotrebné formality
ako modlitby a piesne
ROTARY GOOD NEWS 4|2022
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PREČO ČLENOVIA V ROTARY ZOSTÁVAJÚ

93%
61%
59%

členov Rotary veľmi pravdepodobne (78 percent)
alebo skôr pravdepodobne (15 percent) zostanú
členmi svojho klubu počas nasledujúcich 12
mesiacov.
členov Rotary si myslí, že ich kluby mali
pozitívny vplyv na komunitu.

rotariánov sa zapojilo do globálnych grantov:
organizovaním projektov dobrovoľníctvom a/alebo
darovaním peňazí.

PREČO ČLENOVIA Z ROTARY ODCHÁDZAJÚ

61%
rotariánov, ktorí v roku 2016
vstúpili do Rotary, svoje členstvo
do roku 2020 zrušili.

Klub už nereprezentuje hodnoty,
ktoré daný člen uznáva
Klub má malý vplyv na komunitu
Náklady
Osobné dôvody

63 %
rotariánov sa
vyjadrilo, že
sa im online
mítingy páčili,
no zároveň im
chýbala osobná
interakcia.

Čas

50 %
dištriktových
a klubových
predstaviteľov
uviedlo, že sa
počas pandémie
menej venovali
dobrovoľníckým
projektom.

65 %
dištriktových
a klubových
predstaviteľov
uviedlo, že počas
pandémie získali
menej finančných
prostriedkov.

ČO BY SME MALI VEDIEŤ O NOVÝCH ČLENOCH

82

percent nových členov sa
o svojom klube dozvedeli
prostredníctvom priateľov,
kolegov, či iných členov.

1–3 1–3
počet mítingov, ktorých
sa potencionálni členovia
zúčastnia predtým, než sa
rozhodnú vstúpiť do klubu.
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PRIEMERNÁ SUMA
ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU
V AMERICKÝCH DOLÁROCH.
NAJVYŠŠIE ČLENSKÉ
PRÍSPEVKY SÚ PODĽA
PRIESKUMU V ÁZII:
PRIEMERNÁ VÝŠKA V KÓREI
JE 1000 $ A V JAPONSKU
2 315 $.

48,2

MILIÓNOV HODÍN, POČAS
KTORÝCH SA ČLENOVIA
ROTARY VENOVALI
DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
V ROZMEDZÍ 12 MESIACOV
(DO OKTÓBRA 2021).

Konflikty v klube

VPLYV PANDÉMIE

57 %
rotariánov uviedlo,
že na vrchole
pandémie sa ich
kluby stretávali
hlavne online.
Toto číslo odvtedy
kleslo
na 12 percent.

300

rozmedzie rokov po
vstupe do klubu, v ktorom
sú noví členovia veľmi
náchylní z klubu vystúpiť.

POZNATKY Z TÝCHTO ÚDAJOV
Ak chcete lepšie integrovať nových členov,
zapojte ich do klubových mítingov,
predstavte ich ostatným členom klubu,
alebo ich pozvite, aby sa stali vedúcim
predstaviteľom v nejakom výbore,
či projekte.
Ak je cena príliš zaťažujúca, zvážte zníženie
členského príspevku, alebo ponúknite
flexibilné možnosti členstva.
Aby bola členská základňa rozmanitejšia,
pozvite do klubu niekoho, kto nie je
súčasťou vášho najužšieho okruhu známych.
So zvyšujúcou sa úrovňou pohodlia člena
rastie aj jeho spokojnosť ako člena Rotary.
Uistite sa preto, že sa členovia cítia vítaní,
rešpektovaní a uznávaní za to, kým sú.
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AKČNÍ PLÁN ROTARY

ROZŠÍŘENÍ
NAŠEHO
DOSAHU
ROZHOVOR
S KATEY HALLIDAY

„Je to něco,
na čem můžeme
a měli bychom
pracovat všichni.
Není to něco,
co mohou lídři
udělat sami.“

PŘEDSTAVUJEME
KATEY HALLIDAY

Zde se dozvíte, co může
váš klub udělat

Halliday je členem Rotary Club of Adelaide Light,
Austrálie, a členem skupiny Rotaract klubu města
Adelaide. Je zapojena do projektu Diverzita,
úkol Rovnost a začlenění – pracovní skupina
pro začleňování.

rotary.org/en/actionplan
Náš akční plán vyzývá Rotary,
aby rozšířilo svou působnost.
Jak můžeme změnit své myšlení
a nevidět členství jen jako čísla?
KATEY: V minulosti se kladl velký důraz na to, aby bylo
dosaženo určitého počtu členů: „Kolik členů se vám
podařilo získat?“ Chceme-li však mít silné a efektivní
Rotary, které může připravit novou generaci na vedoucí
pozice, musíme se postarat o to, aby se více lidí cítilo
v Rotary vítáno a jako doma. A to znamená, že se staneme
rozmanitějšími a inkluzivnějšími a poskytneme všem
rovné příležitosti.

Proč jsou diverzita, rovnost
a začleňování (DEI) tak důležité
pro rozšíření působnosti Rotary?
KATEY: Především je to prostě správné: Diverzita, rovnost
a začleňování není politická otázka, ale odpovědnost
k sobě navzájem a k naší společnosti. Všichni máme právo
na to, aby se s námi zacházelo s důstojností a respektem,
aby všichni měli rovné postavení a příležitosti pro
společenství a službu, aby jim byly poskytnuty stejné
platformy, aby naše hlasy bylo slyšet. Jako organizace,
která je globální i místní a občanská, musíme v této
oblasti postoupit kupředu. Za druhé je však také moudré
zvážit inkluzi. Potenciální členové, zejména ti, kteří mají
zkušenosti se začleňovacími iniciativami ve svých vlastních
firmách, na pracovišti, mohou být odrazeni klubem, který
není přátelský k přijímání členů. Ale pokud tito lidé zažijí
klub, který přijímá všechny typy lidí – typy lídrů – díky vám
se stanou našimi nejúčinnějšími vyslanci. Řeknou o Rotary
svým přátelům ve svém okolí.

Kluby také uvádějí, že mají lepší
nápady a projekty, které mají větší
dopad, když účastníci přinesou
mnoho různých pohledů.
KATEY: To mě nepřekvapuje. Studie o pracovištích
z hlediska rozmanitosti, rovnosti a začleňování ukazují,
že rozmanitost prostředí, zkušeností a názorů je jejich

silnou stránkou. Jde samozřejmě o nepřetržité úsilí...
a tím i o příležitost k průběžnému růstu. Myslím, že drtivá
většina členů se cítí být posílena a motivována pozitivními
změnami.

Jak mohou kluby rozšířit svůj
dosah a plní svůj závazek vůči DEI?
KATEY: Jsou tři důležité věci. Za prvé, zatraktivněte
svůj klub prostřednictvím flexibilního modelu členství
a formátů schůzí. Za druhé, dejte všem členům na
práci něco smysluplného. To ale nestačí, přiveďte lidi
z různých prostředí na vaše setkání a akce. Musíme je
zapojit do plánování a rozhodování a oceňovat jejich
přínos. A nakonec přiveďte pomoc zvenčí. Spolupráce
s místními odborníky na školení o rozmanitosti, rovnosti
a začleňování. Je to skvělý způsob, jak vytvořit nové
typy partnerství. A Rotary má tolik zdrojů! Podívejte se
například na příspěvky na téma DEI v Rotary Voices Blog.
Vytvořte plán pomocí Diverzifikace hodnocení vašeho
klubu, které najdete na adrese my.rotary.org/membership
finding. Nebo absolvujte některý z kurzů DEI v našem
vzdělávacím centru.

Co by měl každý člen Rotary
vědět o DEI?
KATEY: To je něco, na čem bychom měli všichni pracovat.
Není to něco, co vedoucí představitelé zvládnou sami.
Pokud chceme mít skutečně rozmanitou, spravedlivou
a inkluzivní kulturu, rozšiřme náš potenciál pro vytváření
trvalé změny a uskutečňujme naše vize, vize světa, v němž
jsou lidé sjednoceni.

zo sveta

VÝMĚNA MLÁDEŽE

SVADBA V INDII
Po mojej výmene som sa do Indie opäť vrátil. Moja druhá host rodina ma
pozvala, keďže môj host brat Gautam sa ženil. Chcel som niekomu Indiu
ukázať, tak som zobral so sebou kamaráta a opäť som sa ocitol v Indii.

RUDOLF DULÍK,
VÝMENNÝ ŠTUDENT 2016/17,
VYSLANÝ RC ROŽŇAVA
olo to úžasné, znovu sa ocitnúť na
tom čarovnom mieste plnom zážitkov a spomienok. Prechádzať sa
znovu po uliciach mesta Pune, vidieť kamarátov ktorých som si našiel počas výmeny
a verte, že ich bolo strašne veľa. Mal som
problém všetkých stretnúť. Navštívil som
môj Rotary Dištrikt 3131, školu a v neposlednom rade všetky rodiny. A samozrejme zakončili sme to svadbou vo veľkom štýle. Zaujíma vás ako vyzerala svadba? Bolo to
veľkolepé, ťažko popísateľné, takéto niečo

B
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človek musí zažiť a toto zažije len a jedine
v Indii. Môj host brat Gautam si zobral ženu
menom Neha z iného štátu. V každom štáte
majú iné zvyky a preto svadba bola o niečo
väčšia, komplikovanejšia. Na svadbách v Indii sa robia rôzne rituály, ktoré sa volajú PÚDŽA. Najskôr sa robia zo strany ženícha
a potom zo strany nevesty. Všetko prebieha
postupne v kľude a každá PÚDŽA má svoje
opodstatnenie. Nikde sa neponáhľajú a preto svadba niekedy môže trvať aj 9 dní. Naša
trvala 3 dni. Bežné je, že na svadbe je 3 tisíc
ľudí. Samozrejme môže ich byť aj viac. Všetky svadby mali spoločné to, že pri vstupe
nám každému dali ryžu a počas ceremónie
sme ju hádzali na novomanželov. Rodina

nevesty zabezpečuje všetko po finančnej
stránke a počas celej svadby rodina nevesty
zbiera dary od ostatných. Väčšinou ženích
príde na koni, popritom sa hlasno bubnuje.
Všade sú kamery, pomedzi to lieta ryža. Ryžou sa ohadzujú doslova všetci. Nesmie chýbať dobré jedlo, rôzne indické pochúťky
a exotické nápoje. Niekedy sa svadba presunie do ulíc mesta v okolí kde rodina býva,
všade sú kvety a veľkolepá výzdoba. Je to

CHCEM SA POĎAKOVAŤ
IN MEMORIAM MOJEJ
PRVEJ HOST MAME
VARSHE, KTORÁ
MA ZASVÄTILA DO
INDICKEJ KULTÚRY
veľký nekončiaci sprievod, je to proste rozprávka. Na konci svadby sa rituály spoja do
jedného a vznikne manželstvo. Každý deň
svadby má svoj význam, niektoré dni sa zúčastňuje len najbližšia rodina a táto svadba
bola rodinná. Mal som tú česť vidieť to, čo
nevidí každý, vidieť to z vnútra. Cítil som sa
a bol som v tej chvíli Ind.
ROTARY GOOD NEWS 4|2022

O R I E N TAT I O N M E E T I N G

ČTVRTÝ ORIENTATION MEETING
BUDOUCÍCH VÝMĚNNÝCH STUDENTŮ
Ve školním roce 2022/23 budou po dvouleté covidové pauze
opět obnoveny výměnné pobyty středoškoláků v rámci našeho
programu Rotary Youth Exchange. Příprava 66 studentů z Česka
a ze Slovenska probíhala v letošním roce netradičně. První tři
mítinky probíhaly pouze online, poprvé jsme se všichni sešli
až na posledním setkání před odletem studentů do zahraničí
od 3. do 5. června 2022 v Křižanově na Vysočině.
Každá výmena je iná, no všetky majú jedno spoločné: užijete si a zažijete to, čo by ste
nikdy nemali šancu inde zažiť. Miestami
som sa cítil ako vo filme. Prešiel som skoro
celú Indiu, bol som na rôznych spoločenských udalostiach, kde nikoho človek nepozná, ale to vôbec nevadilo, pretože som bol
výmenný študent a každý sa k nám správal
ako ku kráľom. V Indii si treba zvyknúť na
to, že vás všetci budú poznať, budú sa chcieť
s vami rozprávať, fotiť sa s vami, budú vás
pozývať na mítingy, akcie, svadby, výlety
a zažijete takto rôzne dobrodružstvá.
Moje host rodiny ma do Indie stále volajú,
vždy sa tam niečo nové deje a preto som
vždy pozvaný, za čo som veľmi rád. Keby
nebolo Rotary, nič z toho by sa nikdy nestalo. Takže jedno veľké obrovské ďakujem pre
Rotary Dištrikt 2240 a Rotary Dištrikt 3131.
Keď chceš niečo takéto zažiť a rozmýšľaš
práve teraz nad Indiou, nerozmýšľaj, choď!
Ak máš nejaké pochybnosti,
nezodpovedané otázky, kľudne sa mi ozvi,
rád pomôžem. Instagram:
rudy_flexin
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pátek po společné večeři se
všichni budoucí výměnní studenti (outboundi) představili
organizátorům z řad rotariánů a rotexáků a samozřejmě tak sobě navzájem. Ve
svých prezentacích nám sdělili informace o jejich sponzorských Rotary klubech,
které je na výměnu vysílají. Dále nám také
řekli něco o sobě a v neposlední řadě
stručnou informaci o místě, kde budou
trávit následující školní rok. V pozdějších
večerních hodinách outboundi obdrželi
dlouho očekávaná saka, vizitky a odznáčky, které si budou během pobytu vyměňovat s ostatními výměnnými studenty.
Sobotu outboundi strávili v nádherném
okolí rekreačního střediska DRAK plněním teambuildingových aktivit, v rámci
kterých museli například vyrobit maskota
týmu, zkusit střílení z luku, nebo v pozici
„trakaře” přenášet vodu z jednoho místa
na druhé pouze pomocí vlastních úst. Plni
nových zážitků se všichni sešli v pozdních
odpoledních hodinách opět v základním
táboře, kde je čekala zasloužená večeře
a poslední prezentace Jaromíra Baráka,

V

ve které outboundům zopakoval pravidla
a sdělil vše důležité, co potřebují před
odletem vědět. Nakonec jsme samozřejmě nezapomněli odměnit týmy, které si
při dnešních aktivitách vedly nejlépe,
a nejzajímavější prezentace také nezůstaly opomenuty.
Tím oficiálně skončila formální část
celého OM a následoval už jen táborák,
recitování vogonské poezie a taky to byla
jedinečná příležitost, aby se budoucí outboundi poptali Rotexu na všechny otázky
související s výměnou, na které se jim
dosud nedostala odpověď.
Následující ráno se všichni zdlouhavě
loučili, protože se s největší pravděpodobností potkáme až na Rebound Meetingu v září 2023. Během následujícího
školního roku se outboundi zúčastní několika podobných setkání v zemích, do
kterých budou během letních prázdnin
všichni postupně odlétat.

Text: NATÁLIE ŠEBESTOVÁ
Foto: STUDENTI A ROTEXÁCI
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z domova

JÁ TO VIDÍM TAK

IMPULS K LEPŠÍM
VÝSLEDKŮM
ačátkem nového roku je zvykem dát
si nějaké předsevzetí. Platí to i v Rotary. Jenom ten začátek roku je posunut na
1. července.
Svých úřadů se ujímají noví činovníci.
Světový prezident, guvernéři distriktů
i kluboví prezidenti chtějí zanechat svou
stopu v historii. I když každý rok se na první
pohled zdá podobný předešlému, letošní se
trochu vymyká. V čele Rotary International
stojí poprvé žena. A ženy se obyčejně dokáží
lépe vžít do potřeb druhých.
Partnerská spolupráce je jedním z pilířů
rotariánského života. „Společně dokážeme
víc“, znělo motto jednoho z našich past
guvernérů, Petra J. Pajase. Bez partnerství
se zahraničním klubem bychom nedokázali
dosáhnout na globální granty, těžko bychom
uskutečnili i menší lokální projekty. Právě
místní aktivity jsou nejlepším doporučením
při oslovování potenciálních členů klubů.
V poslední době se rozvíjí spolupráce
se subjekty mimo Rotary. Dobře funguje
partnerství se skauty, s katolickou Charitou,
evangelickou Diakonií nebo s organizátory
sbírek na sociálních sítích. Nejde jen o pomoc válkou zkoušené Ukrajině, o boj proti
dětské obrně nebo zmírnění hladu. Věnujme
pozornost další příležitosti. Společný týden
aktivit servisních klubů Rotary, Kiwanis,
Lions a Optimist, který je vyhlášen na první
polovinu září, může být dalším impulsem
k dosažení ještě lepších výsledků. Někde
už společné akce fungují, jinde na objevení
příbuzných servisních klubů čekají.
Prázdninové období využíváme k vypracování plánů aktivit, stanovujeme si cíle
a uvažujeme o tom, kde získat prostředky.
Rozhlédněme se kolem sebe. Určitě najdeme ochotné ruce, které také chtějí společně
dosáhnout víc.

Z

PROJEKT

Společný týden aktivity
servisních klubů
Zapište si do kalendáře: Společný týden aktivit
servisních klubů Rotary, Kiwanis, Lions a Optimist
se bude konat 11.–17. září.

R

otary International, Kiwanis International, Lions Clubs International
a Optimist International se opět
spojují, aby oslavily spolupráci a obrátily se na své komunity tím, že uspořádají
týdenní společný projekt, který se uskuteční 11.–17. září. Rotary kluby a Rotaract
vyzýváme, aby ve spolupráci s místními
kluby Kiwanis, Lions a Optimist realizovaly servisní projekt, který může mít
dlouhodobý pozitivní dopad na komunitu.
Chcete-li začít, zkoordinujte svou činnost
30

s místními organizacemi sociálních služeb
nebo s představiteli obcí a vlády a zjistěte,
jaké jsou potřeby vaší komunity a jak můžete vykonat co nejvíce dobrého.
Objevte ten pocit, tu zkušenost, čeho
všeho lze dosáhnout, když využijeme
potenciálu 3,2 milionu členů našich čtyř
servisních organizací, kteří s námi sdílejí nadšení pro aktivní činnost k vytváření
dlouhotrvajících změn. Podělte se o své
společné servisní projekty na sociálních
sítích!

Text: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG
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Více fotografií z akcí najdete
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz

O PAVA

Letní tábor
pro děti a dospělé
s handicapem
Tajuplný ostrov – příběh plný napětí, překonávání
překážek a překvapení – tímto se stal již od počátku
plánování letošní 10. ročník letního tábora pro osoby
s handicapem. Je to největší, organizačně i finančně
nejnáročnější projekt Rotary klubu Opava.

363 145 Kč

Vybraná a darovaná souhrnná částka.

do se jednou ocitl na táboře a zažil tu nekonečnou radost
a upřímnost, ví, že pro zúčastněné je to týden, ze kterého
čerpají další rok. A pro jejich rodiče to znamená odpočinek
jednou v roce. Zvolili jsme opět Hotel Belaria Resort v Hradci nad
Moravicí. Padesátka účastníků s širokým spektrem postižení pod
vedením třiceti asistentů si užila šest dnů nabitých programem. Profesionální vojáci předvedli ukázky boje o přežití, bývalý opavský
rotarián M. Frank nás zaujal přednáškou o flóře, člen RC Ostrava City,
pan R. Konkolski, vyprávěl o svých plavbách po světě. Zajímavá byla
také přednáška pana J. Blaty, který procestoval celou Afriku. Myslivci
nám představili dravce a ze zoo v Kružberku byl přivezen velbloud
dvouhrbý. Kdo měl odvahu, mohl se na něm svézt. Využívali jsme
místní bazén a nechybělo společné focení, soutěže, hry, opékání špekáčků či výroba klubových vlajek. Každý večer luštily děti kvízy
a zhodnotili jsme den. K tanci nám zahrála opavská skupina Poppers,
na závěr tábora jsme pořádali diskotéku známého DJ z Benclu M.
Zbytovského. Poděkování patří významným sponzorům: Břetislavu
Tůmovi z RC Opava, RC Ostrava International za věnovanou částku
z dražby, pastguvernérovi Vladimíru Adámkovi z RC Ostrava, bratislavskému umělci Achilleu Sdokosovi, městu Opava a dalším sponzorům, bez kterých bychom tábor nemohli zorganizovat.

K

Text a foto: MIROSLAVA MELECKÁ
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PODOBY
PRIATEĽSTVA
A POMOCI

odoby priateľstva a pomoci
sú rôzne. Zvlášť medzi ľuďmi, ktorí sa nikdy osobne nestretli,
žijú od seba tisíce kilometrov na
dvoch rôznych kontinentoch a navyše je medzi nimi generačný rozdiel viac ako 25 rokov. Presne takéto je moje priateľstvo s pani
Flossie Binderovou, ktorá má dnes
už 92 rokov, žije v meste Ithaka,
v štáte New York, v Spojených štátoch amerických. Spojil nás internet, fotografie, jazz, teda sila hudby, ale v konečnom dôsledku
hlavne empatia a solidarita.
V prvých dňoch, keď Rusko napadlo Ukrajinu, ma kontaktovala
a pýtala sa ma, či sme v poriadku
a v bezpečí a či Slovensko nemá
problémy s utečencami. Písal som
jej, že napriek tomu, že konflikt je
hrozný, má to aj pozitívne dopady
hlavne v tom, že v obyčajných ľuďoch vojna vyvolala veľkú vlnu
empatie a solidarity a že mnoho
ľudí pomáha, organizuje pomoc,
prepravu utečencov, ubytovanie,
atď. Že aj náš Rotary klub sa aktívne zapojil do pomoci utečencom
a Ukrajine a pomáha na úrovni
dištriktu, aj ako klub a okrem toho
aj individuálne – pretože rodina
nášho terajšieho prezidenta klubu
Stanka Horvátha upravila, vyriadila a prispôsobila ich neobývaný
dom a ubytovala v ňom najskôr
7 utečencov, väčšinou matky
s malými, resp. školopovinnými
deťmi a neskôr tam žilo až 31 utečencov. Okrem ubytovania im
s priateľmi a členmi klubu pomáhali a stále pomáhajú vybavovať
doklady, školu, lekára, zamestnanie a všetko čo potrebujú. Pani
Flossie vzápätí spontánne reagovala tak, že je to úžasné, že aj ona
chce pomôcť a že nášmu klubu
pošle bankový šek. Lenže problém
na Slovensku s bankovými šekmi
spočíva v tom, že ich slovenské
banky už niekoľko rokov nepreplácajú. Vysvetlil som jej, že to bude
problém, ale že môže urobiť bankový prevod na náš účet. Na to re-
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agovala, že bude musieť do banky
ísť osobne, ale že do banky zájde.
Ale v banke nastal problém. Riaditeľka pobočky bola opatrná a začala sa pani Flossie pýtať, že
komu ide tie peniaze vlastne poslať, kto som, čo o mne vie, či to
nie je podvod, a pod. Upozornila ju
na to, že ide poslať peniaze nejakému neznámemu človeku na
opačnej strane zemegule, ktorého
pozná len z internetu. Mne medzitým došlo, že o mne nič nevie,
a poslal som jej všetky údaje
o mne, adresu, oficiálnu stránku
nášho RC aj so zoznamom členov
klubu. Odpísala mi, že sa práve
vrátila z banky a že je to v poriadku, že peniaze poslala, pretože mi
verila. Takže táto statočná 92-ročná dáma na dôchodku, s dobrým
srdcom, nám na náš klubový účet
poslala 500 amerických dolárov
na podporu utečencov z Ukrajiny.
Samozrejme som jej okamžite poďakoval, poslal som jej kópiu výpisu z účtu so sumou, ktorú sme od
nej dostali. Prezident klubu jej napísal ďakovný list, ktorý sme jej
spolu s klubovou vlajkou poslali.
Keď list s vlajkou dostala, okamžite mi písala, že je veľmi dojatá
a že si vlajku dá medzi vzácne fotografie rodiny a priateľov na významné miesto. Ale navštívil ju
sused, ktorému rozpovedala celý
príbeh o našom priateľstve, a ten
jej povedal, že prečo si vlajku
nedá na dvere bytu, aby ju videli
všetci obyvatelia domu a aby im
povedala fascinujúci príbeh nášho
priateľstva a solidarity. Tak sa
vlajka nášho klubu ocitla na dverách bytu pani Flossie Binderovej,
v apartmánovom dome pre seniorov a robí reklamu hnutiu Rotary
International a nášmu banskobystrickému Rotary klubu.
Presne tak, priateľstvo má
rôzne podoby a empatia a solidarita spája ľudí. Vďaka, pani
Flossie za krásne gesto a za pomoc pre utečencov z Ukrajiny.
Text: PETER HLADKÝ

BANSKÁ BYSTRICA

XXX. výročie Rotary klubu
Presne 30 rokov a 100 dní po znovuzaložení Rotary klubu Banská
Bystrica (RC BB) sa uskutočnilo slávnostné stretnutie.
tretnutia sa zúčastnil DG Jaroslav Šuranský, DS Ladislav
Gáll, všetci slovenskí PDG – J. Poláková, T. Lang, G. Vieszt
a domáci J. Tomka a I. Belan – prvý DG vôbec v histórii česko-slovenského Rotary pochádzajúci zo Slovenska a účastníkov stretnutia pozdravila aj manželka zosnulého PDG Viktora Príkazského.
História Rotary eviduje už 87-ročnú tradíciu v Banskej Bystrici.
Keďže ani tridsaťročná história sa nedá v jednom príhovore opísať,
pripravili sme v klube pamätnú publikáciu. „Pamätnicu“ zostavili
PDG I. Belan a PDG J. Tomka a priblížili v nej začiatočné ťažkosti znovuzrodenia klubu až k dnešným jeho úspechom. Prezident RC BB
Dominik Belko uviedol do života publikáciu pramenistou vodou
z riečky Bystrica. Úprava tohto prameňa bol totiž jeden z klubových
projektov – vytvorenie drevenej terasy s lavičkami. Končiaci prezident
klubu Dominik Belko vo svojom príhovore zhodnotil uplynulé pôsobenie vo funkcii. Jeho úspešný odpočet splnených plánov a cieľov bol
veľmi pozitívne prijatý účastníkmi stretnutia. O svojich ambíciách
a predstavách budúceho rotariánskeho roku prehovoril aj nastupujúci
prezident Stanislav Horváth. Nasledovalo prevzatie ocenení členov
klubu a uznanie činnosti celého klubu udelením Ceny Viktora Príkazského. Z rúk DG J. Šuranského prevzal toto ocenenie prezident RC BB
za tridsaťročnú aktívnu a prospešnú činnosť nielen pre komunitu
sídla klubu, ale aj za mimoriadnu aktivitu na poli rotariánskej práce.
Program uvádzala s typickým svojím šarmom členka klubu Monika
Pastuchová. Veríme, že o tri roky – deväťdesiatiny klubu – bude opäť
dôvod a príležitosť pripraviť takúto milú slávnosť.

S

Text: IVAN BELAN, PDG, foto: PETER HLADKÝ
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Výlet za přáteli
z RC Linz–Urfahr

K L ATOV Y

TŘEBÍČ

Setkání na Ostrém

Rotary klub Třebíč oslavil 85

Rotariáni z Klatov a Chamu mají ve zvyku oslavit první máj
výstupem na Ostrý, jeden z dominantních vrcholů Šumavy. Velký
Ostrý, německy Grosser Osser vysoký 1293 m, leží přímo na hranici
Čech a Bavorska. Od nás, ze severu je dosažitelný pozvolnou, ale
poměrně dlouhou cestou, z jižní, bavorské strany vede několik
kratších, ale velmi strmých cest.

V restauraci třebíčského hotelu Zlatý kříž se
sešli rotariáni, členky Innerwheel clubu Morava,
přátelé a příznivci a podporovatelé Rotary klubu
Třebíč, host-rodiny a výměnní studenti.
Důvodem slavnostního shromáždění bylo
85. výročí založení klubu.

etos se po dvouleté přestávce uskutečnilo již třinácté setkání. Klatovští zvou na výstup rotariány z jihočeských klubů,
několikrát jsme stoupali s přáteli z Krumlova a Budějovic. Z německé strany na vrchol stoupají přátelé z RC Cham, partnerský
klub RC Klatovy a občas i rotariání ze Zwiesselu.
Organizátory celé akce jsou pánové Lutz Hastreiter a Vladimír
Růžička. Od prvního ročníku setkávání vedou kroniku, kterou si
vždy na jeden rok předávají, takže vzniká jedinečná památka pro
naše následovníky.
Jelikož již nepatříme k mladým a výkonnostním sportovcům,
s povděkem přijímáme pomoc profesionálů Horské služby Šumava,
kteří nás vyvezou po asfaltové silničce z Hamrů až na Stateček, odkud to jsou na vrchol pouhé dva kilometry. V jedenáct hodin jsme
se setkali u chaty s přáteli z Chamu, srdečně přivítali a dvě hodiny
diskutovali, kochali se výhledy do Čech i do Bavor a spřádali plány
na společné akce. Návrat do Hamrů je dosti monotónních osm kilometrů většinou po asfaltu, ale měli jsme si s Klatovskými stále co
povídat. Vláďa Růžička a Pepa Rubáš jsou velkými znalci Šumavy
a pokaždé se od nich dovídáme něco nového a zajímavého.
Přátelé z Klatov, jsme moc rádi za tuto krásnou tradici a příští
rok se k nám třeba připojí zájemci i z jiných klubů. Děkujeme

ravda, chartrová slavnost se tehdy konala až 9. října,
ale vedení klubu se rozhodlo spojit oslavu s předáváním funkcí. Důvod byl banální. Kdo ví, jestli by nám
covid v říjnu dovolil osobní setkání.
Na čtyřicet přítomných zhlédlo prezentaci o historii
klubu a o jeho projektech. Bylo čím se pochlubit. Zejména
podporou městského stacionáře, nemocnice, neziskových
organizací a dalších akcí. Tři automobily po Třebíči vozí
logo klubu. Silnou stránkou je také studentská výměna.
Vždyť ročními pobyty v zahraničí prošlo pětačtyřicet mladých! A potom se již při dobrém jídle a pití rozběhla přátelská debata o budoucnosti klubu, vzpomínalo se na bývalé členy, plánovalo se přijetí nových, na přetřes přišla
i celá řada krásných zážitků.
Tak hodně štěstí do dalších let, přátelé!

Text: MIREK NOVOTNÝ

Text: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG
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PARDUBICE

Úspěšná spolupráce se skauty
V Kulturním klubu ve Skutči se uskutečnil již 5. skautský seminář
s názvem Věda, víra a skauting a Rotary klub Pardubice byl při tom.
Klub akci finančně i organizačně podpořil s výhledem na úzkou
spolupráci v následujících letech.
radice skautských seminářů Věda, víra a skauting sahá do roku
2016, kdy se konal první ročník a organizovaly jej společně
místní farnost a skautské středisko Ležáky Skuteč. „Cílem seminářů
je představit ve Skutči zajímavé hosty z různých oblastí kulturního,
vědeckého, náboženského a skautského života,“ představuje seminář
Martin Pavliš, člen RC Pardubice a zároveň předseda okresní rady
Junáka Chrudim. Seminář se během minulých let etabloval na mapě
významných skautských akcí, o čemž svědčí jak účast zajímavých
hostů, tak i posluchačů ze všech krajů ČR. Rotary klub Pardubice se
rozhodl v rámci spolupráce Rotary a skautů seminář finančně podpořit a také se stal jeho spolupořadatelem. Mezi přednášející v letošním ročníku patřil například významný český teolog Tomáš Petráček,
skautský pedagog Jiří „Edy“ Zajíc či ředitel krajské pobočky Paměti
národa Tomáš Heller. V programu měl Rotary klub vyhrazen i jeden
vlastní diskusní blok, do kterého si pozval pana Petra Osobu, člena
Rotary klubu Broumov a zároveň také ředitele strategické rady regionu Broumov. „Hovořili jsme o odpovědnosti k přírodě, místu, kde
žijeme, i sobě samým. V rámci semináře jsme také představili Rotary
klub Pardubice a naše projekty,” doplňuje Michal Sláma, prezident
RC Pardubice. Přednáška a prezentace se setkaly s úspěchem a v publiku vzbudily spoustu dotazů a pozitivních ohlasů. Seminář je jistě
zajímavou příležitostí, jak dále spolupracovat se skautským hnutím
a šířit myšlenku Rotary.

T

Text: MICHAL SLÁMA

34

PŘEROV

Co takhle udělat radost dětem
V důsledku válečných událostí na Ukrajině se uchýlilo do ČR
i mnoho ukrajinských matek s dětmi školou povinnými. Této
skutečnosti jsme si všimli také my, členové přerovského RC.
Zjistili jsme, že nejméně ve dvou základních školách
v Přerově byly zřízeny třídy s ukrajinskými dětmi.
apadlo nás: co kdybychom těmto dětem udělali radost
nějakým dárečkem? Od nápadu již nebylo daleko k realizaci. Nechali jsme vyrobit batůžky s logem Rotary, do nich
přidali nějaké školní potřeby a několik sladkostí (vše v ceně
cca 13 000 Kč) a s vedením příslušných škol jsme dohodli
návštěvu ve třídách. A tak jsme v květnu 2022 mohli předat
batůžky osmnácti ukrajinským školákům a školačkám v ZŠ
Přerov Za mlýnem a v červnu 2022 devatenácti dětem v ZŠ
Želatovská Přerov. Školní potřeby děti využijí při výuce, sladkosti jim zlepší náladu a batůžky mohou použít např. na
přezůvky. Radost dětí z dárečku byla nefalšovaná. A vzhledem k logu Rotary na batůžcích si děti, jejich rodiče i spolužáci uvědomí existenci Rotary i přerovského RC.

N

Text a foto: MILAN CIBULKA
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Ostravští rotariáni slavili

Výlet za přáteli z RC Linz–Urfahr

V pátek 17. 6. 2022 se v restauraci Legend ostravského hotelu
IMPERIAL sešli členové RC Ostrava International,
aby důstojným způsobem oslavili 20 let své existence.

Konečně po dvou letech se mohlo v květnu 2022
uskutečnit setkání členů píseckého Rotary klubu
s přáteli z RC Linz-Urfahr. Cílem společného výletu
bylo krásné městečko 15 kilometrů jižně od Linze
s nádherným barokním klášterem svatého Floriána.

oučástí tohoto skvělého dne bylo také předávání prezidentských insignií, kdy Pavla Jandíka ve funkci prezidenta klubu
vystřídal „staronový prezident“ Josef Melecký, budoucí guvernér
distriktu 2240 v letech 2024/2025.
Pozvání přijali i vážení hosté z Rotary klubů Ostrava (mj. PDG
Vladimír Adámek), Bratislava International (na čele s DGE Katarínou Čechovou), Opava, Praha City a 10členná delegace našeho
partnerského klubu RC Katowice z Polska. Slavilo se, vzpomínalo,
hrálo, zpívalo tak, jak je u nás zvykem. Byly představeny nové vize
a stanoveny výzvy. Součástí oslavy byla dražba, při které byl vydražen umělecký artefakt z dílny osobně přítomného mladého
umělce Achilla Sdoukose z Bratislavy. Výtěžek dražby ve výši
50 000 Kč plus osobní dar pana Sdoukose ve výši 10 000 Kč byly
věnovány na tradiční Letní tábor pro handicapované, který pořádá
RC Opava v termínu od 10. do 16. 7. 2022.

S

Text: PATRIK OHNHEISER

60 000 Kč

Výtěžek aukce s osobním darem pana Sdoukose věnovaný
na podporu tradičního letního tábora pro handicapované.

odle pověsti vznikl klášter na místě, kde byl pohřben
křesťanský mučedník svatý Florián. Florian byl plukovníkem římské legie v provincii Noricum, který se obrátil na
křesťanství a byl utopen v nedaleké řece Enns, a proto se
později stal patronem proti požárům a povodním. Kostel se
poprvé připomíná kolem roku 800, roku 1071 zde vznikl klášter augustiniánů a roku 1291 byl po požáru postaven nový
kostel, z něhož se však zachovala pouze krypta. Dnešní veliký barokní kostel byl postaven v letech 1686-1708 podle
plánů italského architekta Carlo Antonio Carlone, klášter pak
přestavěl Jakob Prandtauer. Klášter má tři nádvoří, tzv. Mramorový sál, obrazovou galerii a knihovnu s více než 130 tis.
svazky, mezi nimi mnoho rukopisů a prvotisků. Malířskou
výzdobu vytvořil Bartolomeo Altomonte. V klášteře je také
internát slavného chlapeckého pěveckého sboru Florianer
Sängerknaben a je zde pohřben slavný rakouský skladatel
Anton Bruckner. Po prohlídce kláštera jsme společně poobědvali a vyměnili si informace ze dvou covidových let, kdy
jsme se nemohli setkat. Poslední zastávkou našeho výletu
byl pramen léčivé vody, která vytéká u kostela ve městě.
Všichni věříme, že se opět uvidíme v prosinci v Písku při
vaření vánočního punče.

P

Text: MIRKA ŽIŽKOVÁ
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HRADEC KRÁLOVÉ

Zlatá Klára Gibišová
V minulém čísle našeho časopisu jsme zmiňovali činnost
Nadačního fondu MUDr. Stanislava Nováka ve vztahu k uplynulému
období cca deseti let, kdy byl hlavním výjimečným talentem
a cílovým objektem podpory našeho Nadačního fondu mladý žák
Matyáš Novák, který je dnes celosvětově uznávaným umělcem.
ebové stránky www.nfstanislavanovaka.cz jsou plné aktualit o dění v Nadačním fondu. Na podzim roku 2021 po schválení nové koncepce rozvoje Nadačního fondu oslovila manželka
zakladatele, paní Růžena Šlemínová, velkou spoustu škol v našem
kraji i mimo něj. Po dvou měsících usilovné práce a hledání našla
mezi studenty pár zcela výjimečně nadaných dětí v oblasti hudební, které externí hodnotitel NF, rotarián a houslař Tomáš Pilař
a český houslový virtuos Jaroslav Svěcený doporučili jednoznačně
na podporu. Čtyři studenti tak díky našemu Nadačnímu fondu
MUDr. Stanislava Nováka obdrželi od společnosti Fa Rene a.s. Hradec Králové hudební nástroje v celkové hodnotě cca 250 000 Kč.
Pátou nadanou žákyní byla 11tiletá klavíristka Klára Gibišová z Baště u Mělníka, která svou hrou na klavír a zcela výjimečným nadáním okouzlila celý hudební svět. Velké díky za objev tohoto talentu a jeho podporu zde patří Růžence Šlemínové, Jaroslavu
Zemánkovi a Ladislavu Hanouskovi, kteří podporu tak významného talentu uvedli v život. Následně po schválení správní radou
Nadačního fondu MUDr. Stanislava Nováka, a především za podpory hlavního sponzora Československé obchodní banky a.s. byla
podepsána Smlouva o podpoře na částku 150 000 Kč pro tuto nadanou umělkyni, přezdívanou v českých kruzích „Klára-Mozart
Gibišová”. Klárka v dubnu 2022 vyhrála 1. místo v mezinárodní
soutěži Broumovská klávesa, následně měla úspěšné vystoupení

W
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na Velvyslanectví Polské republiky v Praze na Slavnostním koncertu laureátů a koncem dubna se účastnila mezinárodní prestižní klavírní soutěže Merci, Maestro!, konané v Bruselu v Belgii. Zde
Klárka v ostré mezinárodní konkurenci s nadanými klavíristy
z Číny, Indonésie, Francie, Anglie, Estonska a Bulharska zvítězila
a do České republiky přináší úžasné zlaté 1. místo! Další úspěchy
pokračovaly v květnu a červnu, kdy se Klárka účastnila koncertů
v rámci akce Pražské jaro 2022, Smetanova Litomyšl a především
významné soutěže Prague Junior Note 2022, kde také obsadila
úžasné a zasloužené 1. místo. Následně se v celosvětové konkurenci probojovala do úzkého finále mezinárodní klavírní soutěže
„Grand Prize Virtuoso“ International Music Competition, konané
v Paříži, kde mezi studenty např. z Kanady a Holandska získala
Klárka nádherné 2. místo.
Z jejího úspěchu máme všichni obrovskou radost a přejeme
u dalších vystoupení hodně úspěchů. Jsme velice rádi, že jsme pro
Nadační fond našli na dalších 10 let takto výjimečně nadanou žákyni a po zhlédnutí videí z vystoupení Klárky musí být každému
jasné, že o ní v budoucnosti ještě hodně dobrých zpráv uslyšíme.
Text: ROMAN KAREL ŠIMEK

G R AT U LUJ E M E !
S velkou radostí oznamujeme,
že Klárka Gibišová v červenci v Itálii obdržela nádherné 1. místo
v mezinárodní klavírní soutěži „Città di San Donà di Piave“
a skvěle tak v ostré celosvětové konkurenci reprezentovala
Českou republiku v zahraničí!
Klárka se již podruhé umístila na přední pozici ve srovnání
s vybranými studenty celého světa (Japonska, USA...) a zcela jistě
tak o jejím výjimečném talentu v budoucnosti hodně uslyšíme!
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Charitatívny
golfový turnaj
Rotary klub Bratislava
International zorganizoval
14. mája charitatívny golfový
turnaj v RED OAK Golf Club
v Luziankach, z ktorého
výťažok putoval nadácii
Bátor Tábor.

átor Tábor je regionálna nezisková organizácia, ktorá pomáha
deťom s onkologickými ochoreniami na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku a v Českej republike. Od roku 2001 poskytujú bezplatné
programy zážitkovej terapie, vrátane táborov a nemocničných návštev. Nadácia je členom organizácie SeriousFun Children’s Network,
ktorú založil Paul Newman v roku 1988. Tábory a ostatné programy
sú bezplatné, aby sa ich mohli zúčastňovať všetky deti, bez ohľadu
na ich finančnú situáciu.

B

Text: KATARÍNA ČECHOVÁ, DGE

PŘEROV

Pokračování
zvonařské
tradice
Když se nám nedařilo získat
nové členy „zvenčí“, napadlo
nás zkusit štěstí v rodinách
rotariánů.

ednou z nejvýznamnějších zakládajících členek našeho
klubu byla majitelka světoznámé zvonařské dílny v Brodku
u Přerova, paní Marie Dytrychová. Zdravotní stav „naší Marušce“
již několik let nedovoluje účastnit se aktivně na práci klubu, a tak
nás napadlo nabídnout členství její dceři, která provoz zvonařství
převzala. Po poměrně dlouhém váhání dcera naši nabídku akceptovala a my můžeme s potěšením konstatovat, že paní Leticie Dytrychová se od 1. února 2022 stala devátou členkou Rotary klubu
Přerov a tradice zvonařské profese v našem klubu pokračuje. Paní
Leticie, vítejte v rotariánské rodině!

J

VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ
ČESTNÉMU PŘEDSEDOVI
ICC D-CZ-SK
áš dlouholetý předseda Frits Zeeuw byl
18. května v bavorském státním kancléřství vyznamenán
mimořádným oceněním.
Od ministryně pro evropské záležitosti Melanie
Huml jako mimořádnou
poctu obdržel medaili
za „Zvláštní zásluhy o Svobodný stát Bavorsko, Evropu a svět“. Kromě něj byli
vyznamenány ještě
tři další osobnosti.
Frits Zeeuw k tomu řekl:
„Jsem si vědom toho, že
toto uznání patří také mým
přátelům, kteří se v průběhu mnoha let podíleli na
činnosti, projektech a diskusích v rámci zasedání
a schůzek mezinárodního
Výboru pro spolupráci Německo-Slovensko-Česko
a kteří se zde angažovali.
Mám na mysli zejména obnovu drobných kamenných
památek na Šumavě
a z toho vyplývající výstavu
‚Zachráněné dědictví’.
A také organizaci mezinárodního setkávání RYLA ‚My
jsme Evropa‘. Dále je třeba
zmínit Cestu česko-německého porozumění v Bautsch
na Opavsku, obnovení pamětních reliéfů na Beetho-

N

venově pomníku v Karlových Varech, restaurování
a obnovu kostela
sv. Jana Nepomuckého
v Ostrovci a v neposlední
řadě příspěvek na rekonstrukci kuchyně v sociálním
centru v Jasině na Ukrajině.
Zvláštní poděkování patří
rotariánským přátelům,
jako je Rüdiger Götz a Johannes Geisenhof, kteří jsou
také autory četných článků
o našich aktivitách.“
Mezinárodní Výbor pro
spolupráci Německo-Slovensko-Česko Fritsi Zeeuwovi srdečně blahopřeje.

WILHELM DIETL, PDG

Text: MILAN CIBULKA
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Dear friends,

ROTA RY I N T E R N AT I O N A L

Mark your calendars: Joint service week
between Rotary, Kiwanis, Lions, and
Optimist to take place 11–17 September
Rotary International, Kiwanis International, Lions Clubs
International, and Optimist International are, once again,
working together to celebrate and give back to our communities
by hosting a week-long joint service event, 11–17 September.
otary and Rotaract clubs are
encouraged to partner with
their local Kiwanis, Lions, and
Optimist clubs to complete
a service project that can have a long-term,
positive impact on the community. To get
started, coordinate with a local social service organization or government officials
to learn about community needs and how

R

38

you can do the most good. Imagine the difference we can make when we harness the
power of our four organizations’ 3.2 million
members, all of whom share a passion for
taking action and creating lasting change.
Share your joint service projects on social
media.
RI

When you are reading these lines,
holidays are drawing nearer to an
end. For me, it represents a new beginning as a District Governor. Sitting
at my computer with a misted glass of
ice-cold beer hoping that it will quieten my distracted thoughts. There are
so many great things you all do to
help those in need during this difficult
time. So many great things I have to
prepare conditions for and which
I have to support to be continued
from this point on. I promise you I will
lend a hand to those in times of need.
When I was young, I was fascinated
by solar system and planets. I still
have this kind of imagination and
moreover this year „Imagine” represents a motto of Jennifer Jones, Rotary International President. The year of
big changes has begun. Jennifer
Jones has taken office as Rotary International's first woman president in its
history and as a representative of Gen
X. I am proud of being the first District Governor representing the Gen X.
I b i d y o u f a re w e l l a n d d r i n k
to your health and success. I strongly
believe we will change our ideas and
imagination into reality.
Kind Rotarian regards

GEORGE J. PODZIMEK
Guvernér RI distriktu 2240
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What about
making
children
happy
As a result of the war in Ukraine,
many Ukrainian mothers with
children have taken refuge in the
Czech Republic. The first thing that
came to our mind: We should make
these children happy by giving
them a present.
e got small backpacks done with
Rotary logo, we filled them with
school supplies and sweets (price approx.
13 000 CZK). Together with school manage-

W

ment, we agreed on visiting classes. In May
2022 we were able to hand over the backpacks to 18 Ukrainian schoolchildren at
Elementary school Přerov Za mlýnem and
in June 2022 to another 19 schoolchildren
at Elementary school Želatovská Přerov.
The happiness was genuine. Given the fact
that the backpacks carry Rotary logo, parents and children can become conscious of
Rotary organization and Přerov RC.
Text: MILAN CIBULKA

TŘEBÍČ

When celebrating 85th
anniversary of club's
foundation, the
Rotarians, members
of Innerwheel club
Morava, friends, sup
porters of RC Třebíč,
host families and
Exchange students
met together.
ack then the charter celebration was
held on the 9th of October, nevertheless the board decided to join celebration
with handover ceremony. The reason for
this was simple, who knows what Covid
will bring in October. More than 40 people
saw the presentation on the history of club
ROTARY GOOD NEWS 4|2022

Charity golf
tournament
On the 14th of May, RC Bratislava
International organized Charity
golf tournament at RED OAK Golf
Club in Lužianky, Nitra. Charity
proceeds 1700 € went to the life
changing experience intended for
children with serious disease –
Bátor Tábor Fund.
átor Tábor is a non-profit
organization which helps children with oncological problems in
Slovakia, Hungary, Poland, and the
Czech Republic. Since 2001 it has
provided programmes of therapy,
camps, and hospital visitations for
free. The aim of these programmes is
to build confidence, light-heartedness, and courage among children
whose childhood was shaken by
a serious and demanding disease.
The Fund is a member of the SeriousFun Children’s Network Organization (founded by Paul Newman in
1988). The camps and other programmes are free of charge to enable
all children to take part in.

B

85th
anniversary

B

B R AT I S L AVA

and its projects. There were many things to
be proud of, especially the support of town
care centre, hospital, non-profit organizations, etc. Moreover, the Club logo is carried by three cars. Another strong point is
the Youth Exchange Programme.
Text: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG

Text: KATARÍNA ČECHOVÁ, DGE
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YOUTH EXCHANGE

4th Orientation
Meeting of exchange
students to-be
In school year 2022/23 The Rotary
Youth Exchange will be renewed
after two-year covid pause. The
training of 66 students from the
Czech Republic and Slovakia was
not traditional. The first
meetings were online and seeing
face to face was just before the
students’ departure in Křižanov,
Vysočina.
n Friday outbounds from the
ranks of Rotarians and Rotexes
were introduced to organizers. In
their presentations they informed us
about the Rotary clubs and introduced themselves. Late night outbounds got jackets, cards and badges
that will be exchanged during the
stay with other students. On Saturday outbounds spent some time
doing teambuilding activities in RK
DRAK. During the next school year
outbounds will participate in similar
meetings in countries to which they
will fly to.

O

Text: NATÁLIE ŠEBESTOVÁ
Foto: STUDENTS
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HRADEC KRÁLOVÉ

Gold medal for Klára Gibišová
As agreed with Tomáš Pilař, Rotarian
and violin maker, and Jaroslav Svěcený,
Czech violin virtuoso, the endowment
fund has discovered many talented
children in the field of music. One of
them is 11-Year-Old pianist Klára
Gibišová from Bašta who impressed
everyone by her piano playing.
n April 2022 Klárka won the 1st place
in the international competition
Broumovská klávesa, afterwards she has
an amazing performance at Embassy of
Poland in Prague and at the end of April
she took part in prestigious piano competition Merci, Maestro! which took place in
Brussels and where Klára won the 1st

I

place! Klárka also participated in concerts
within Pražské jaro 2022, Smetanova Litomyšl and competition Prague Junior Note
2022 where she won the 1st place as well.
Text: ROMAN KAREL ŠIMEK

C O N G R AT U L AT I O N S !
We are glad to announce that Klárka
Gibišová won the 1st place in the
International Piano Competition in Italy.
It was the second time when she took the
lead in comparison to talented students
all over the Word (Japan, the USA).
Her talent is extraordinary, and we will
hear about her in the future for sure.
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Significant award
goes to chairperson
in honour
ICC D-CZ-SK
rits Zeeuw, our long-time chairman of the German section, was
given a merit award to reward excellence to be a credit to Bavaria, Europe,
and the World at the Bavarian
State Chancellery. He was given the
medal by Melanie Huml, State Minister
for European and International Affairs.
F. Zeeuw: "I am aware of that this
award also belongs to my friends who
participated in activities, projects and
discussions in pursuance of sessions
and meetings concerning the cooperation between Germany, The Czech Republic and Slovakia (e. g. renovation
of Cultural Heritage in Karlovy Vary and
Ostrovec, expositions, organization
of international meeting RYLA, financial support of Ukraine, etc.). I kindly
thank to my Rotarian friends Rüdiger
Götz and Johannes Geisenhof.“
The ICC for cooperation among Rotary Clubs in Germany, the Czech Republic and Slovakia congratulates Frits
Zeeuw.

F

ROTA RY FOU N DAT I O N

Thanks to The Rotary
Foundation the greatest projects
are realized
In response to the humanitarian crisis
caused by the war in Ukraine, The
Rotary Foundation has launched the
greatest projects in the history of our
district. We are high achievers in
comparison to adjacent districts. The
Rotary Foundation with DRFC Hana
Gamrot plays a crucial role in this help.
he Rotary Foundation has been
ready for immediate need for intensive humanitarian help – providing Disaster response grants (DRG) which has
increased from 50 000 USD to 100 000 USD.

T
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The Rotary Foundation has already contributed 250 000 USD (purchase of ambulances, medical supplies and equipment
and other humanitarian help), expecting
another 100 000 USD. The contribution of
50 000 USD was made by two Finnish districts and thanks to Irena Brichta. All in
all, we have made use of 300 000 USD. We
will continue until our friends in Ukraine
need a helping hand.

Text: WILHELM DIETL, PDG

Rotary
Good News
4 | 2022
These four pages contain
English-language highlights
of the content of the Czech
and Slovak magazine
Translation:
Dana Klomínková
EDITORIAL BOARD
+420 602 343 314
rgn@rotary2240.org

Text: MICHAL SLÁMA
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aktivity
DAT U M

P O Ř A D AT E L

A K T I V I TA

MÍSTO

31. 8.
3. 9.
30. 9.–2. 10.
1. 10.
14.–16. 10.
31. 10.
4. 11.
6. 11.
25.–27. 11.

RGN
Uzávěrka příspěvků pro RGN 5/2022 (vychází 10. 10.)
ICC CZ-SK-A
Výstup na Třístoličník
RYE CZ&SK
Orientation Meeting I. pro inboundy ČR + SR
Povinné školení pro klubové YEO
RYE CZ&SK
Rotex only Meeting
RYE CZ&SK
RGN
Uzávěrka příspěvků pro RGN 6/2022 (vychází 10. 12.)
RC Valtice-Břeclav Husa v Hotelu Kraví Hora
RYE CZ&SK
OM I. pro outboundy a jejich rodiče
OM II. pro outboundy - distriktní výběr
RYE CZ&SK

všeobecná aktivita
Třístoličník
Kroměříž
Kroměříž
Křižanov
všeobecná aktivita
Bořetice
Třebíč
Kroměříž

RC Valtice-Břeclav Kola LVA 2023

Velké Pavlovice

4 2022

ČESKÁ REPUBLIKA
A SLOVENSKÁ REPUBLIKA
www.rotary2240.org

GOOD NEWS

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

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

ROTARY
ČÍSLA
GLOBÁLNĚ

POČTY KLUBŮ

POČTY ČLENŮ

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

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

K 18. 5. 2021

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

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

ROTEX
Společně pro ČR a SR

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

www.rotarygoodnews.cz
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Our dreams become reality
when we engage and build
partnerships that can
change the world

Take action to:
— Imagine DEI. Expanding Our Reach:
Diversity, Equity, and Inclusion
— Imagine a Welcoming Club
Experience: Comfort and Care
— Imagine Impact: Expanding
Rotary’s Reach Media Tour

Learn more:

rotary.org/initiatives22-23

— Empower Girls

Meetings

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

