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Dělte se o svou zkušenost. 
Je to cesta jak dosáhnout 

nesmrtelnosti.
Dalajláma



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

tomík a luky 
 už Se ZaSe Smějí

www.SoS-veSnicky.cZLáskyplný domov pro každé dítě
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Nedávno se mě jeden člověk ptal, jak se Rotary liší od jiných charitativních organizací. 
Snažil jsem se mu vysvětlit, že Rotary není charitativní organizace. Že je to společenství 
mužů a žen různých povolání, kteří ctí vysoké etické ideály a prostřednictvím projektů 
služby dělají tento svět lepším. Že je pro nás charakteristických 5 základních služeb: 
služba obci, služba mládeži, služba povolání, mezinárodní služba a služba vlastnímu 
klubu. Že nepodporujeme každého a cokoli, ale že si pečlivě vybíráme ty nejpotřebnější 
a v naší podpoře se snažíme být co nejefektivnější.

Že o peníze na podporu našich projektů většinou nežádáme, ale sami na projekty 
přispíváme. Velmi se věnujeme mládeži, výměnným pobytům v zahraničí a výchově 
mladých vůdčích osobností. Oblíbený je program RYLA, který obvykle přizpůsobujeme 
aktuálním tématům. Pro příští ročník jsme si např. vybrali mezigenerační spolupráci.

Mnohdy se orientujeme na oblasti, kde zdravotnictví i stát selhávají nebo ještě nemají 
nastavené funkční mechanizmy – např. v boji s následky dětské mozkové obrny. Ideální 
je však pro nás synergické propojování řady oblastí, včetně pomoci a vzájemné podpory 
distriktů a Rotary klubů z různých částí světa. Příkladem může být účelová didaktická 
výzdoba základních škol v africké Malawi nebo zatím nejvýznamnější globální grant 
našeho distriktu v Jasini na Ukrajině. Zde se spojilo 6 distriktů a 19 Rotary klubů, aby do 
místního domova sociální péče přivedly pitnou vodu, ústřední topení a vybudovaly 
sociální zařízení, které zcela scházelo. Hodnota tohoto projektu pro lidi, na které téměř 
všichni zapomněli, dosáhla 159 tisíc USD.

Abychom to vše dobře zvládli, musíme mít správné znalosti, dovednosti, a hlavně 
postoje. Pokud chceme dobře sloužit, musí to být profesionální i přesto, že to dělají 
dobrovolníci. K tomu nám proto slouží distriktní a mezinárodní vzdělávací akce pro 
činovníky i řadové členy. V této souvislosti stojí za zmínku příprava pracovníků, kteří mají 
na starosti službu mládeži, nadaci Rotary, Public Image, ale i celého distriktního týmu. 
Schopnosti členů těchto týmů jsou podstatné pro úspěšnou realizaci projektů a šíření 
dobrého jména Rotary u nás i ve světě. Mohli jsme se o tom přesvědčit na školicím 
shromáždění Rotary zóny 19 P začátkem října v Bratislavě, Rotary Institutu k digitální 
době v Norimberku, ale i při aplikaci těchto poznatků na podmínky našeho distriktu na 
tréninkovém shromáždění uprostřed října v Kopřivnici.

O tom všem se dozvíte v tomto čísle našeho dvouměsíčníku Rotary Good News a věřím, 
že pro Vás bude inspirací k zapojení se do těchto smysluplných aktivit.

Přeji Vám příjemné čtení a těším se na budoucí spolupráci!

Milí čtenáři, 
rotariáni, rotariánky, 
přátelé Rotary!

ZDENĚK MICHÁLEK

Guvernér 2018/19

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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110. Svetovom kongrese Rotary International. Pre mnohých, tak 
ako aj pre mňa, bude účasť opakovanou skúsenosťou, iní za
žijú toto podujatie po prvýkrát. Či už si účastníci od kongre
su sľubujú obnovenie kontaktov so starými priateľmi, alebo 
získanie inšpirácie na ďalší rotariánsky rok, prípadne chcú 
jednoducho vidieť o čom Rotary je, každý z nich si v Ham
burgu určite nájde to svoje. Hamburg je prístavné mesto, 
ktoré spája Nemecko so svetom a zároveň je po stáročia hos
podárskym a kultúrnym centrom. Je to nádherné mesto, 
ktoré sa rozhodne oplatí navštíviť – poprechádzať sa po bre
hoch mestského jazera, plaviť sa loďou po rieke Labe, vychut
nať si miestnu gastronómiu, zájsť si na skvelé hudobné kon
certy, či objaviť fascinujúce múzeá. Je tiež ideálnym 
východiskovým bodom, odkiaľ možno vyraziť na dovolenku 
po Európe. Ak ste pravidelným účastníkom kongresov, celkom 
určite si nebudete chcieť nechať ujsť priateľstvo a inšpiráciu, 
ktoré Hamburg ponúkne. A ak ste ešte nikdy na kongrese 
neboli, zvážte túto moju osobnú pozvánku. Zaregistrujte sa 
na stránke riconvention.org do 15. decembra za najvýhodnej
ších cenových podmienok – a uvidíte, že kongres sa stane 
inšpiráciou na vašej ďalšej rotariánskej ceste.

Dopisy prezidenta RI
Preklad: IVAN BELAN, PDG

BARRY RASSIN

Prezident Rotary International

NOVEMBER Prvé číslo časopisu The Rotarian v príslušnom 
rotariánskom roku tradične prináša profil nastávajúceho 
prezidenta RI a jeho rodiny. Vždy som si tieto profily so zá
ujmom prečítal, no nikdy som sa príliš nezaoberal myšlien
kou, že jedného dňa to budem práve ja, kto pozve redaktora 
z tohto časopisu na stretnutie nášho Rotary klubu. Nikdy 
som nemal rád veľa pozornosti a predstava, že môj portrét 
sa bude vynímať na obálke časopisu, ma privádzala trochu 
do rozpakov. Ale keď som uvidel fotku, ktorú vybrala redak
cia, musel som sa pousmiať. Hviezdou na obrázku som totiž 
nebol ja, ani moja manželka Esther. V centre pozornosti je 
kŕdeľ plameniakov, z ktorých sa ani jeden pochopiteľne vôbec 
nezaujíma o Rotary, všetci kráčajú okolo rovnakým smerom. 
Všetci – okrem jedného.

Vhodnejšiu fotografiu na ilustráciu posolstva, ktoré chcem 
sprostredkovať rotariánom, som si ani nemohol predstaviť. 
Ten jeden plameniak kráčajúci opačným smerom predsta
vuje presne to, čo by sme mali robiť aj my v Rotary. Ten pla
meniak vie, že všetci idú jedným smerom. Vidí to. Ale tiež si 
uvedomuje, že cesta, po ktorej kráčajú, nemusí byť tou naj

lepšou cestou. Možno, stále len možno, existuje aj lepšia 
cesta a on sa chce najskôr lepšie rozhliadnuť predtým, než 
sa pridá k pochodujúcim priateľom. A keď sa zastaví a zistí, 
že táto nová cesta sa zdá byť lepšia, zavolá zvyšok tímu, aby 
sa pridali k nemu a spoločne tú cestu preskúmali. A možno, 
stále len možno, si všetci spoločne vyberú tú lepšiu cestu.

Zmena je ťažká. A čím dlhšie sme kráčali jedným smerom, 
čím viac priateľov kráča s nami, tým ťažšie je byť tým, ktorý 
sa otočí a robí veci inak. Ale zmena – nie však samoúčelná, 
ale opatrná, premyslená a zameraná na cieľ – je nevyhnutná 
pre každú organizáciu, ktorá sa chce vyvíjať, budovať si re
levantnosť a napredovať správnym smerom.

Pozrite sa na tento obrázok, ale nehľaďte na mňa. Nie som 
ten, o kom vypovedá titulná fotografia. Táto obálka je o pla
meniakovi.( Vidˇ RGN 4/2018 – poznámka prekladateľa.) Vy
zdvihuje, aké dôležité je mať zdravú dávku zvedavosti, od
vahy a presvedčenie, že vždy sa treba obzerať aj po iných 
cestách, ktoré môžu byť lepšie – či už ste na krásnej rannej 
prechádzke na Bahamách alebo pomáhate určovať správnu 
trasu pre našu organizáciu. 

DECEMBER Začiatkom júna pred viac ako 30 rokmi som si plá
noval služobnú cestu do Las Vegas. Bol som vtedy rotariánom 
už asi šesť rokov a považoval som sa za aktívneho člena –cho
dil som na každé stretnutie klubu, vykonával som funkciu se
kretára klubu, poznal som každého člena nášho klubu. Pre mňa 
však Rotary predstavovalo hlavne komunitnú organizáciu, 
ktorá sa mi spájala hlavne s Nassau a možno ešte s Bahamami 
– v širšom kontexte však už nič viac. Nikdy som veľa nepremýš
ľal o Rotary pôsobiacom za hranicami Bahám a nikdy mi nepri
šlo na um vycestovať na Svetový kongres Rotary. Ale v tú jar 
som si uvedomil, že moja pracovná cesta do Las Vegas sa pre
krýva s termínom konania Svetového kongresu Rotary, tak som 
si pomyslel: prečo nejsť? Zaregistroval som sa a zaplatil poplat
ky, neuvedomujúc si, že mi táto skúsenosť zmení život. Keď 
som prešiel bránami kongresu, bol som ohúrený. Naplno som 
precítil, čo znamená byť súčasťou globálnej organizácie s viac 
ako miliónom členov po celom svete. Stáť tam uprostred celého 
diania, to bol úplne iný, neopísateľný pocit. Zúčastnil som sa 
všetkých všeobecných zasadnutí, navštívil som každý stánok 
v Dome priateľstva a oboznámil som sa s projektmi, o ktorých 
som ani nevedel, že sa dajú v rámci Rotary realizovať. Tento 
kongres mi otvoril nielen oči. Otvoril mi myseľ. Inšpiroval ma 
k tomu, aby som úplne zmenil moje dovtedajšie vnímanie Ro
tary – vnímanie toho, čo Rotary môže urobiť pre mňa a čo mô
žem urobiť ja prostredníctvom Rotary. Táto inšpirácia ma spre
vádza až doteraz – a pravidelne sa obnovuje na každom 
Svetovom kongrese Rotary. V júni 2019 sa rotariáni z celého 
sveta zídu v Hamburgu, aby zachytili ten správny okamih na 
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PROSINEC Pro mnohé z nás je prosinec měsícem zamyšlení 
nad rokem, který končí. Přemýšlíme o tom, co se nám poda
řilo, a srovnáváme to s tím, co jsme si předsevzali. Velmi 
často jsme sami překvapeni tím, že se nám podařilo dosáh
nout i víc, než jsme doufali. Také začínáme přemýšlet o nad
cházejícím roce a plni dobrých předsevzetí si klademe ještě 
náročnější cíle. 

Prosinec je také časem, kdy se naše myšlenky obracejí 
k věcem pro nás důležitým: nic není důležitější než rodina. 
Jsme vděčni za ty, které milujeme, a za ty, kteří milují nás. 
V případě rotariánů se to týká mnoha lidí na celé planetě, 
protože naše pojetí rodiny zahrnuje nejen naše nejbližší pří
buzné, ale také mnoho přátel, které jsme získali během let 
společného působení v Rotary. Každého z nás můžeme při
rovnat ke kamínku, který vhozen do vody vytváří mnoho 
kruhových vlnek. Když se ty vlnky setkají s vlnkami naší 
rodiny a našich přátel, má to pak vliv na náš svět. 

Také přemýšlíme o organizacích, které jsou pro nás důle
žité a které existují díky naší velkorysosti, jakož i štědrosti 
jiných. Dobrovolně ty organizace podporujeme a štědře jim 

věnujeme svůj čas a talent a ceníme si toho, že jim pomáhá
me v pokračování jejich práce, kterou činí náš svět lepším 
pro všechny. Díky tomu se naše rodina opět zvětšuje. 

Naše rodina a náš vliv dále každým rokem rostou díky 
odhodlání a podpoře naší Nadace Rotary. Společná práce 
vytváří synergii, díky které i jednotlivec může něco podstat
ného dokázat. Budemeli všichni pracovat společně a zamě
římeli se na konkrétní cíl, pak není nic, čeho bychom ne
mohli dosáhnout. Ta spolupráce nás spojuje a činí z nás 
ještě těsněji provázanou rodinu. 

A tak v tomto zvláštním období roku, kdy jsme v myšlen
kách s rodinou a se vším dobrým v našem životě, pamatujte 
i na váš vklad k poslání Rotary. Teď je právě správný čas na 
trvalá předsevzetí vedoucí k tomu, že důležitá práce naší 
nadace bude pokračovat stále dál.

Poselství předsedy správní rady
Nadace Rotary
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

RON D. BURTON

Predseda správnej rady Nadácie Rotary

LISTOPAD Každý rok slavíme listopad jako měsíc Nadace 
Rotary. Jaké štěstí, že máme nadaci světové třídy, která nám 
pomáhá dělat tolik prospěšného. Měli bychom být hrdí na 
to, že se každou sekundu každého dne odehrává něco dob
rého díky rotariánům a naší Nadaci Rotary. 

Vzpomínáte na to, jaké jsme v roce 2017 prožívali vzruše
ní na Kongresu RI v Atlantě, kdy jsme oslavovali sté výročí 
nadace? Tehdy jsme si jako cíl kladli získání 300 milionů 
amerických dolarů, ale podařilo se nám získat dokonce víc: 
sešlo se nám 304 milionů! Byl to pro nadaci opravdu pozo
ruhodný rok.

V rotariánském roce 2017–18, kdy nadace vstoupila do dru
hého století své existence, jsme si stanovili ještě ambicióz
nější cíl: získat 360 milionů dolarů. Paul A. Netzel jako od
stupující předseda správní rady nadace mohl díky tomu na 
červnovém kongresu v Torontu přítomným sdělit, že i tento 
rok byl pro nadaci rekordním: získala 373 milionů dolarů. 

Pro tento rotariánský rok jsme si jako cíl stanovili získání 
380 milionů dolarů. Na polio chceme vybrat 50 milionů do
larů, díky navýšení z grantu Nadace Billa a Melindy Gateso

vých se to zvedne na 150 milionů. Přidejme k tomu 137 milio
nů dolarů, které chceme získat do fondu každoroční 
podpory, 61,5 milionu dolarů, o které chceme navýšit nadač
ní jmění, a 31,5 milionů dolarů plynoucích z podílů klubů na 
globálních grantech, jakož i příjmy z dalších přímých darů 
nadaci. To nám umožní plně financovat mnoho našich pro
gramů a plně vybavit rotariány pro další úsilí o skutečnou 
změnu. 

Takže teď je to na vás a na mně. Máme šanci pokročit dál 
na cestě ke stále rostoucí užitečnosti a k většímu vlivu a k ur
čení směřování i tempa nadace do jejího druhého století. 

Vyzývám vás k větší podpoře naší nadace tím, že budete 
aktivní, budete přispívat finančně a budete inspirací. Spo
lečně můžeme ve srovnání s dneškem udělat zítřky ještě 
lepšími. Ať je každý měsíc Měsícem Nadace Rotary! Proto 
buďte inspirací, budujte vlastní podíl na odkazu Rotary a učiň
me tento rok pro nadaci opět rekordním!
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V Brazílii se 
recyklují pouze 
2 % odpadu.

Bermudy 
Koncem května t. r. pozval Rotary 

klub Pembroke (Hamilton) vysoko

školáky k účasti v soutěži, týkající 

se oblasti informačních technolo

gií. Zúčastnily se jí tří až čtyřčlen

 né týmy ze sedmi místních škol 

a tři kolektivy získaly ocenění za 

své znalosti v oboru počítačové 

infrastruktury, počítačové sítě, 

bezpečnosti a programovacích 

jazyků. Jason Taylor, bezprostřední 

pastprezident uvedeného Rotary 

klubu, prohlásil, že se celé britské 

teritorium stává inkubátorem 

(rodištěm) pro odbornou termino

logii tohoto odvětví a že to byl ten 

pravý čas i pro nás, bylli tento  

ITkviz předložen i nám. V této 

90minutové soutěži se objevila 

i tato témata: „Kolik vrstev má 

protokol TCP/IP?“ nebo „Co je to 

phishing?“ 

Brazílie
V rámci svého celoročního projektu, 

v němž se propojují otázky týkající 

se životního prostředí na jedné 

straně a zajištění výživy lidského 

společenství na straně druhé, 

nabídl Rotaract klub Conceição das 

Alagoas místním obyvatelům čers

tvé mléko výměnou za recyklova

telné předměty. Pět čtyřčlenných 

týmů, doprovázených členy míst

ního Interact klubu, prošlo v dubnu 

celou oblastí a za 11 hodin shro

máždily téměř 180 liber plastových 

lahví a cca 250 liber hliníkových 

plechovek, které pak předaly míst

nímu družstvu. Přispěly mu tak 

k financování jeho potravinářského 

projektu. Klub také projednal, že 

místní občané dostanou za ode

vzdané litrové PVC lahve na mléko 

o celkovém objemu více než tisíce 

litrů vždy 15 plastových lahví čer

stvého mléka nebo 20 konzerv.

Německo
Jedenáct mladých umělců správně 

interpretovalo ústřední heslo letoš

ního celosvětového prezidenta RI 

Barryho Rassina „Be the Inspiration!“ 

u příležitosti přípravného semináře 

nově nastupujících prezidentů klubů 

Rotary distriktu 1850. Jde o sedmi až 

desetileté žáky školy, nesoucí název 

Mencke School v OsterholzScharm

becku, která je zapojena do výchov

ného programu financovaného 

Rotary klubem Worpswede. Při jeho 

únorovém zasedání sklidili studenti 

potlesk zúčastněných, když jim před

vedli své malby akrylovými barvami 

na plátně. Rotary klub zvýšil své 

finanční prostředky prodejem vstu

penek na tři loutková představení. 

„Jestliže i děti již rozumějí rotarián

ským cílům a chtějí je také podporo

vat, bude i pro nás snazší našich cílů 

dosáhnout,“ říká Jens Welsch, člen 

RC Worpswede.

ze světa

Lidé v akci
Text: BRAD WEBER
Překlad do češtiny: DOBROSLAV ZEMAN, PDG
Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG

Spojené státy

Brazílie

Bermudy

Německo

Indie
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V Indii 
sa z 85 000 
pacientov 
čakajúcich na 
transplantáciu 
pečene dočká 
darovaného 
orgánu menej 
ako 3 %.

India
Viac ako 300 žien sa v júni 

zúčastnilo motoristickej rely 

na podporu darcovstva orgánov. 

Karavána 150 vozidiel, ktorá sa 

presúvala pozdĺž 20km trasy 

v Bhubaneswari v štáte Odisha, 

zavŕšila celoročnú aktivitu, 

v rámci ktorej sa podarilo získať 

viac ako 5 000 prísľubov na dar

covstvo orgánov, približuje orga

nizátor programu Ajay Agarwal. 

Iniciatíva sa zameriavala na ženy, 

pretože majú dobrý vplyv na 

výchovu a vzdelávanie rodinných 

príslušníkov v oblasti zdravia 

a pomáhania druhým, vysvetľuje 

tento bývalý guvernér dištriktu 

3262 vo východnej Indii. Ako ďalej 

hovorí, v dôsledku „akútneho 

nedostatku darcov orgánov 

v Indii je najvyšší čas biť na 

poplach a propagovať takúto 

možnosť záchrany životov“. 

Spojené štáty
Rotary klub Cadiz v Kentucky využil demoláciu mosta za pomoci 

výbušniny ako príležitosť na fundraising. Klub každoročne získava 

finančné prostriedky na podporu vzdelávania z aukcií, v ktorých 

draží skutočne nezvyčajné ponuky. Tou najatraktívnejšou tento 

rok bola možnosť stlačiť štartér nálože a aktivovať tak detonáciu 

mosta – výťažok predstavoval sumu 16 500 USD. Víťazky aukcie 

Mary Beth Baker a jej dcéra rotariánka Alana Baker-Dunn tak 

v apríli odpálili detonáciu dvojpruhového mosta Henry 

R. Lawrence Memorial Bridge, ktorý sa od roku 1932 týčil nad jaze-

rom Barkley. „Doposiaľ sa nám takmer každý rok podarilo ponúk-

nuť do dražby niečo nezvyčajné, napríklad ručne vyrezávanú kanoe 

či lov moriek s celonárodne známym športovcom Haroldom  

Knightom,“ vysvetľuje člen klubu Scott Sutherland. Získavanie 

finančných prostriedkov touto formou už 50 rokov neodmysliteľne 

patrí k mestu s 2 600 obyvateľmi. Klub v tomto roku vyčlenil 

200 000 dolárov na financovanie vysokoškolských štipendií, 

odborných stáží, štandardizovaných prijímacích testov na vysokú 

školu a duálnych kreditných programov pre študentov v štátnych 

školách v oblasti Trigg County. Minulý rok klub udelil 20 štipendií, 

každé vo výške 1 000 dolárov z nadačného fondu v celkovej hod-

note 400 000 dolárov, založenom v súčinnosti s Hopkinsville 

Community College.
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a krátké výlety můžete na kolo nasednout a zas 
je opustit na kolech, nabízených společností 
StadtRAD (stadtrad.hamburg.de) v kterékoliv 

z jejích 120 zastávek. Za prvních 30 minut neplatíte 
žádný poplatek, pak zaplatíte 0,08 euro za každou 
minutu nebo 12 eur na celý den. Abyste mohli tohoto 
systému StadtRAD použít, musíte se zaregistrovat 
pomocí své kreditní karty a současně mít u sebe svůj 
mobilní telefon, který funguje v Evropě. 

Mnoho kanceláří pronajímajících jízdní kola na-
bízí výlety na kolech nejen po městě, ale i do okolí. 
Vyzkoušejte si proto hhcitycycles.de/en nebo ham
burgradtour.de (text je v němčině). Na delší cesty 
je vám k dispozici aplikace komoot.com, která vám 
při plánování vaší cesty dobře poradí. Novou a vel-
mi populární možností je vypůjčit si elektrické kolo, 

vybavené malým elektrickým motorem, který vám 
při šlapání dobře pomůže. Všichni návštěvníci by si 
však měli být vědomi toho, že hamburští cyklisté 
jezdí rychle a neústupně využívají svého práva na 
přednostní užívání jízdní trasy. Chodci by proto měli 
být vůči všem cyklistům vždy opatrní a být si stále 
jisti, že se drží při pravé straně pěšin i dlážděných 
chodníků. Dávejte také pozor na zvonění – slyšíte-li 
zvonek za sebou, pravděpodobně to znamená, že jste 
na nesprávné straně!

K účasti na Světovém kongresu Rotary 
International, který se v roce 2019 uskuteční právě 
v Hamburku, se včas přihlaste na adrese 
riconvention.org

N

O D P O Č Í T Á V Á N Í  P Ř E D  S V Ě T O V Ý M  K O N G R E S E M  R I  2 0 1 9

Na dvou kolech

Autor: STEFAN MEUSER, překlad: DOBROSLAV ZEMAN, PDG

CYKLOTOUR 

DO HAMBURKU 

BUDE VYPRAVENA 

Z ŘADY MĚST, 

A TO I Z ČECH!

Více informací 
pro zájemce podá
Helena Kovaříková.
tel.: 777 565 218
e-mail: helena@
kovarikova.co.uk

Pro Hamburk platí dlouholetá tradice: jeho obyvatelé milují jízdní kola, jsou 
tedy známí cyklisté. Se svým převážně plochým terénem a výbornou cyklistickou 
infrastrukturou je tedy Hamburk ideálním městem, které zve i vás, abyste je 
poznali právě jako cyklisté. A rotariáni, kteří do Hamburku přijedou jako účastníci 
Celosvětového kongresu RI, který proběhne ve dnech 1. až 5. června 2019, se budou 
moci seznámit s různým způsobem, jak jízdního kola využít.

ze světa



R O T A R Y  G O O D  N E W S  6 | 2 0 1 8 9

Téma
ŽIVOTNÍ 
ZKUŠENOST
Jedním z cílů a hlavní myšlenkou Rotary je budovat 
povědomí a pozitivní přístup v rámci humanitárních 
služeb, služeb občanům a podpory vysokých etických 
standardů. Všechny tyto činnosti by nebyly možné bez 
zkušeností a jejich předávání dále. A nutno si přiznat, 
že někdy tou nejlepší zkušeností může být ne úplně 
podařená věc. Přesto zůstává jedním z nejhlavnějších 
poslání člověka zkušenosti získávat, přebírat 
a aplikovat je ve svém životě, protože jen tak 
si můžeme ověřit jejich účinnost.
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Po úvodním zhodnocení současného stavu Rotary u nás i ve 
světě proběhly workshopy ke třem distriktním prioritám 
D-2240.

 
PÉČE O ČLENSKOU ZÁKLADNU
Vedl Julius Tomka, IPDG

Motivace klubů (na PETS ale také průběžně prostřednictvím 

ADG) k vytváření přátelské a činorodé atmosféry v klubu – 

ta má motivovat potenciální zájemce o členství.

Sestavení ročního plánu klubu je základem pro jeho pestrou 

a zajímavou činnost v průběhu celého roku.

Otevírání se klubů veřejnosti: vtahování nerotariánů a jiných 

organizací do klubových projektů (aukce, koncerty, dětský 

maratón aj.).

Užší a systematická spolupráce Rotary klubů se 

sponzorovanými Rotaract kluby a podpora dvojího členství. 

Zdůrazňování významu vzájemného respektu a vzájemné 

pomoci uvnitř klubu (např. upravení výše členského 

příspěvku dle příjmových možností člena).

Zdůrazňování jedinečnosti každého klubu a toho, že 

distriktní strategie má být jenom motivací či návodem, 

a nikoli „nařízením“. 

PŘÍLEŽITOSTI PRO MLADÉ 
Vedl Zdeněk Michálek

Zaměříme se na práci s talenty (sestavíme jejich seznam 

a připravíme pro ně rozvojový program).

Zkvalitníme práci s výměnnými studenty a jejich rodiči před 

a po návratu v klubu i distriktu.

Rozvineme činnost ALUMNI zejména na klubové úrovni.

Budeme podporovat zakládání nových klubů s mladými 

lidmi v Rotaractu i Rotary.

Rozběhneme projekt Mentoring (profesní i rotariánský). 

Ve dnech 19. a 20. října proběhl distriktní 
školicí seminář v Kopřivnici v hotelu TATRA 
a na skautském centru VANAIVAN. Jeho účelem 
bylo vzájemně se inspirovat k aktivitám, 
které povedou k realizaci distriktní strategie, 
a zjistit, jaké znalosti a dovednosti potřebujeme 
pro jejich uskutečnění.

Text: ZDENĚK MICHÁLEK, DG

D I S T R I K T  2 2 4 0

DISTRIKTNÍ ŠKOLICÍ 
SEMINÁŘ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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KVALITNÍ OBRAZ ROTARY
Vedl Ilja Chocholouš 

Jako podstatné se jeví tyto aktivity:

Motivace klubů k dodávání informací o svých akcích, 

plánovaných i úspěšně realizovaných pro využití v PR 

programech – na webu i v Rotary Good News.

Zprovoznění nového webu distriktu v průběhu listopadu.

Nastartování spolupráce s AMI Communication v oblasti 

vnějšího PR – tiskovka k Polio Day.

Užší spolupráce distriktu s kluby v rámci projektu „Tvoříme 

značku“ s Věrou Staňkovou.

Důstojná oslava 20 let našeho distriktu v rámci DK 2019 na 

Žofíně a s tím spojená putovní výstava.

Následně byla projednána příprava PETS 2019. Po představení 
výstupů z přihlašovacího formuláře představil svou vizi DGE 
Ilja Chocholouš. Zdůraznil, že PETS by měl být především prak-
tický a přinést konkrétní návody na to, co mají budoucí prezi-
denti a ADG ve svém rotariánském roce dělat.

Sváťa Jedlička představil stav příprav DK2019 a putovní vý-
stavy k 20. výročí distriktu. Registrace bude spuštěna 1. listo-
padu 2018 přes web konference. Současný stav je možno ově-
řit přes http://rotaryprague2019.cz.web18.profiwh.com/. 
Zdeněk Michálek jako současný guvernér D2240 informoval 
o rozpočtu konference a sponzorském zajištění a vyzval účast-
níky k aktivnímu zapojení do příprav a prezentace projektů 
jejich klubů na Žofíně i získávání sponzorů. 

V rámci distriktní administrativy byla připomenuta NEZBYT-
NOST splnění zákonných povinností vyplývajících z nového 
občanského zákoníku (úprava stanov), GDPR (souhlasy členů 
se zpracováním osobních údajů) a aktualizace údajů v rejstří-
cích o současných klubových funkcionářích. O spolupráci 
v této záležitosti byli požádáni ADG s tím, že distriktní sekretář 
Ota Kovář a vedoucí legislativního výboru Martina Jankovská 
jsou připraveni pomoci. 

Po společné večeři proběhla za účasti starosty města Kopřiv-
nice Ing. Miroslava Kopečného a Karla Lopraise komentovaná 
prohlídka muzea.

Pod vedením Bláži Mačákové v sobotu proběhlo školení ke 
stress-managementu, komunikaci a workshop na téma střet 
generací: s účastníky RYLA semináře pak byly diskutovány 
přístupy k mladé generaci, jak je správně oslovit a vtáhnout do 
užší spolupráce.

1 Irena Brichta, PDG, i asistentka 
guvernéra Mirka Žižková si měly co říci 

2 PDG Jozefa Poláková ukázala, 
že dokáže řídit distrikt i veterána 

3 Oboustranně přínosné bylo setkání 
účastníků s absolventy loňské RYLA 

4 Jaromír Barák i Tomáš Holub mají  
k mládeži hodně blízko

5 Školicí shromáždění bylo pro 
účastníky opravdu inspirací 

1

2

•

•

•

•

•
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častníky byli angažovaní maturanti, absolven-
ti a studenti odborných a vyšších odborných 
škol z regionu Vltava-Dunaj. Seminář byl stej-

ně jako v minulosti spolupořádán německými a čes-
kými Rotary kluby (Cham, Bayerwald-Zwiesel,  
Freyung-Grafenau, Klatovy, Plzeň, Písek a Český 
Krumlov) v rámci přeshraniční spolupráce.

V sobotu 29. 9. se sešli zástupci pořádajících klubů 
společně s mladými účastníky na hlavním semináři 
s nosným tématem „Voda a mír – změna klimatu a vý-
znam vody ve střední Evropě“. Přednášejícím byl Mgr. 
Richard Brabec, ministr životního prostředí vlády ČR, 
který názorně vysvětlil aktuálnost problému s přesa-
hem do blízké budoucnosti pro nás všechny. Po širo-
ké diskuzi s ministrem následovalo další sdělení 
„Kaž dý svého štěstí strůjcem – přesvědčivý způsob 
života“, které velice zajímavě podala, především pro 
mladé posluchače, Julia Irmen, příslušnice státní po-
licie Deggendorf a několikanásobná mistryně světa 
v kickboxu.

Setkání na vrcholu Javoru 2018 opět nabídlo vhod-
né fórum pro osobnosti z politiky, soukromé sféry 
a společenského života pro výměnu názorů s mladý-
mi lidmi, budoucími aktivními spolutvůrci veřejného 
prostoru, nad regionálními i globálními tématy. Spl-
nilo rotariánské cíle motivovat mladé lidi k sebepo-
znání, zamyšlení se nad svými možnostmi a k odhod-
lání k činům ve prospěch druhých, pochopit principy 
vůdčí osobnosti a dokázat přijmout zodpovědnost za 
vedení sebe i druhých. Organizátoři doufají, že účast-
níci poznali nové přátele a navázali vzájemné kontak-
ty, že využili příležitosti seznámit se s konkrétní čin-
ností Rotary International, a získali tak povědomí 
o možnostech svého budoucího zapojení do této or-
ganizace i prostřednictvím Rotaractu. 

Ú

Ve dnech 28.–30. 9. 2018 se uskutečnilo 
již tradiční páté šumavské setkání 
RYLA (Rotary Youth Leadership Award) 
s využitím pohostinství i krásného 
prostředí na vrcholu Velkého Javoru 
(Gross Arber – Bayerisch Eisenstein) 
nedaleko Železné Rudy.

Autor: FRANTIŠEK MUSIL

V E L K Ý  J A V O R

RYLA ŠUMAVA 
JAVOR 2018

Setkání na 
vrcholu 
Javoru splnilo 
rotariánský cíl 
motivovat mladé 
lidi k činům 
ve prospěch 
druhých.
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GEORGE J. PODZIMEK

předseda redakční rady

edávno jsem se vracel ze školicího 

setkání Rotary a cestou domů jsem se 

potkal s jedním známým... takové to: tak co, 

jak se máš, co děti a kam razíš. Když říkám, 

že ze školení rotariánů, tak mi povídá, jestli 

si vůbec uvědomuju, že většinou když se 

potkáme, tak jedu na Rotary školit anebo 

být školen. Zasmál jsem se a řekli jsme si: 

tak zase někdy, musím letět. 

Cestou se mi ta konverzace v hlavě pře

hrávala. No on má asi pravdu, vždyť já už se 

pro Rotary opravdu většinou pohybuji jen na 

školení. Jsme jedna z největších organizací, 

která pro své páchání dobra dokáže proško

lit každého, kdo o to má zájem. Nejenom, že 

naši guvernéři jezdí do San Diega na školení, 

ale máme i své vlastní školitele, kteří pře

dávají zkušenosti jak prezidentům a sekre

tářům, tak i ve všech oblastech rotariánské

ho života. Chcete spolupracovat s Nadací 

Rotary? Zúčastněte se školení. Chcete po

moci lépe bojovat proti dětské obrně? Zú

častněte se školení. Chcete být lepším hy

batelem dění v klubu? (A zde záměrně 

nepoužívám zprofanovaného, ale kdysi 

krásného slova vůdce ani anglického lea

der.) Už se chystá RYLA pro dospělé. Prý 

ROLA jako OLD, ale i zde platí: Zúčastněte se 

školení. Mohlo by se zdát, že jsme přeško

leni. Ale když si uvědomíte, že každé škole

ní je vedeno týmem, který se na to musel 

pořádně připravit a jediné, co z to ho získává, 

je povzdech doma: „Ty už zase někam je

deš?“, tak to svědčí o tom, že v to, co dělá

me, opravdu věříme. Věříme, že předáváním 

zkušeností dokážeme udělat lepší svět. 

Svět bez nemocí, svět s dostatkem pitné 

vody pro každého, svět, kde mladí lidé mají 

přehled a nemají rasové předsudky. Musím 

pracovat na tom, abych to vše dokázal říci 

jednou větou, až příště někde v le tištní hale 

potkám toho známého.

Uč se hochu 
moudrým býti

J A K  T O  V I D Í M  J Á

N
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yla to Karine Mikaeljan z Rotary klubu Yerevan 
International, která připravila itinerář cesty po 
Arménii spolu s Janem Ženatým z Rotary klubu 

Ostrava. A úžasná mladá průvodkyně Tatev byla ne-
nahraditelným zdrojem informací a příběhů.

Devítidenní putování začínalo v kosmopolitním 
a živém hlavním městě Jerevanu. Z Jerevanu jsme 
vyrazili na dva celodenní výlety a vrátili se zpět. Pak 
nastal moment sbalit a vyrazit dále a nechat se 
okouzlovat neuvěřitelně krásnou krajinou. Z Jerevanu 
v nadmořské výšce 1 200 m n. m. jsme putovali k jiho-
východu až do výšek 2 400 m n. m. k iránským hrani-
cím a hranicím s Náhorním Karabachem, pak k seve-
rozápadu k jezeru Sevan ve výšce 1 900 m n. m. a dál 
ke gruzínským hranicím. Pak jsme pokračovali k jihu 

a jihozápadu k tureckým hranicím, které hlídá ruská 
armáda, a zpět do Jerevanu. Za devět dní jsme malin-
kou Arménii objeli. Pobyli jsme v úžasných městech, 
jako jsou horský Goris na východě, lázně Dilijan na 
severu, sídlo arménského papeže – Vagharšapat či 
druhé největší město a kulturní centrum Gjumri na 
západě. Navštívili jsme asi nejpopulárnější klášter 
Chor Virap, který se nachází na jihu, na uzavřené tu-
recké hranici. Nad ním se tyčí bájný Ararat, na kte-
rém přistál po potopě světa Noe. Ještě tam mají třísku 
z jeho archy. Kláštery, jako jsou Noravank či Tatev 
(dnes zpřístupněný několikakilometrovou lanovkou) 
včetně klášterů na seznamu UNESCO – Haghpat a Sa-
nahin, bývaly ukryté v horách, aby je nájezdníci, nej-
častěji nájezdníci turečtí a mongolští, jen tak nenašli 

B

V červenci může být v Jerevanu až 42 stupňů Celsia. Bylo. Původně bylo první 
putování po Arménii v roce 2018 naplánováno na květen. V květnu se však 
konaly, nejen v Jerevanu, demonstrace a cesta byla na poslední chvíli zrušena 
a odložena. Tyto demonstrace však nepřinesly boje a krev, ale relativně 
„sametově“ vynesly do pozice premiéra politika Nikolu Pašinjana, který si dal 
za cíl boj s korupcí a mnoho dalšího dobrého a nálada v zemi šla nahoru. I když 
většina z 20 účastníků letního putování museli znovu kupovat letenky, nikdo 
si nestěžoval. Tak moc nás všechny Arménie lákala, tak moc jsme byli zvědaví. 
A všichni jsme se vrátili do ní zamilovaní.

Text a foto: VLASTA KRAHULCOVÁ

I C C  –  J E R E V A N  2 0 1 8

ROTARIÁNI POZNÁVAJÍ ARMÉNII

Malebný klášter Haghpat
Vpravo: Rotariáni na cestách

Silnice lemují 
stromořadí 
ořechů, za nimi 
jsou louky, jaké 
pamatujeme 
z dětství. 
Při putování 
Arménií máte 
pocit, že jste 
doma.
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a země si zachovala svou kulturu. Ta kultura je tisí-
ciletá. Arménská vysočina patřila již dávným civili-
zacím. Pobíhali zde lidé v paleolitu, patřila Chetitům 
a Asyřanům 2000 let před naším letopočtem. V do-
bách říše Urartu (kolem 6. století před naším letopoč-
tem) se zde stavěla opevněná města, zakládaly vinice 
a vyrábělo víno. 

Při našem putování jsme museli minout Spitak – 
místo poznamenané strašným zemětřesením ze dne 
7. prosince 1988. Na padesát tisíc lidí zemřelo, půl 
milionu lidí přišlo o střechu nad hlavou. Jeden z ro-
tariánů, člen našeho distriktu a současný guvernér-
-elect Ilja Chocholouš se zde tehdy podílel na organi-
zaci záchranných prací a na záchraně životů! Na 
pomoci Arménii po zemětřesení se v oblasti dezinfek-
ce a deratizace významně podílel i past-guvernér 
Štěpán de Wolf. Doufám, že si o našem putování Ar-
ménií přečtou a dozví se, jak moc jsme na ně byli 
(a stále jsme) hrdí!

Již na našem prvním výletě do pohanského chrá-
mu Garni a do ve skále vytesaného chrámu Geghart 
jsme se poprvé střetli s fenoménem, který nás pro-

vázel do všech dalších míst – a tím je neskutečně 
srdečná pohostinnost místních lidí a úžasně chutna-
jící vynikající arménská kuchyně – voňavé bylinky, 
domácí sýry, čerstvý chléb „lavaš“, křehoučké jehně-
čí či pro nás exotický jeseter. Nešlo minout ochut-
návky vína a koňaku renomovaných výrobců, jako 
jsou Ararat, Ijevan a MAP. Ano, každý z nás si přive-
zl ne jen jednu lahev vynikajícího koňaku! Na kaž-
dém kroku – ve městě i horách – jsou fontánky s vy-
nikající čerstvou vodou, kterou lze nejen pít na 
místě, ale kterou si je možno také natočit do prázdné 
lahve a nikdo se po vás křivě nepodívá. Arméni mi-
lují růže, jsou téměř všude. A v ulicích měst klidně 
vysazují višňové aleje.

Při putování Arménií máte pocit, že jste doma, 
v Čechách, v Evropě. Silnice lemují stromořadí oře-
chů. Za nimi jsou louky plné polních květů, takové, 
jaké pamatujeme z dětství. A za loukami se zvedají 
hory. A pak si uvědomíte, že jste tisíce kilometrů od 
domova, v Asii, že ty louky jsou mnohokrát rozleh-
lejší než ty naše a hory jsou také vyšší než ty naše. 
Ale stejně máte pocit, že jste doma.

1 Chackary v Naravanku 
2 Mapka Arménie 
3 Tajemný Geghart

2 3

1
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émata byla opět početná a různá. Byla projednána 
digitalizace mezinárodního výboru stejně jako 
prezentace odhalení památníku v obci Schüttwa 

nebo závazek na nadcházejícím Rotary Convention 
v Ham burku v červnu 2019. Philipp Hanus, předseda čes-
ké strany, srdečně pozval německé členy výboru na naši 
distriktní konferenci D-2240 v květnu 2019. Z německé 
strany bylo RC Košice Classic předáno 7 500 eur, která 
budou použita na obnovu domu pro zdravotně postižené 
v Jasině na Ukrajině, Global Grant Distrikt 2240. Návště-
va domova na Ukrajině je plánována na příští rok. Bernd 
Koob z RC Gera opět představil současný stav projektu, 
nabízejícího příležitost a budoucnost uprchlíkům v je-
jich vlasti. Byla rovněž znovu projednána neuspokojivá 
situace výměny mládeže mezi Německem, Českou re-
publikou a Slovenskem. Účastníci se shodují na tom, že 
musí být znovu vynaloženo úsilí se všemi zúčastněnými 
osobami, zejména na německé straně.

Letošní setkání ICC D-CZ-SK uspořádala německá 
strana, setkání se konalo v krásném Ansbachu 
v Bavorsku. Frits Zeeuw, předseda německé sekce, 
sestavil úspěšný program pro setkání ve dnech 
12. až 13. října 2018.

Text: PHILIPP HANUS, foto: DOBROSLAV ZEMAN, PDG

I C C  –  A N S B A C H  2 0 1 8

VÝBORY PRO 
MEZINARODNÍ SPOLUPRÁCI 
ČESKO/NĚMECKO/SLOVENSKO

NÁSLEDUJÍCÍ TERMÍNY SETKÁNÍ
Sobota 23. března 2019 – Würzburg, Hotel Rebstock,
červen 2019 – Hamburk (v rámci Rotary Convention)

T
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téma

rogram VSE nahrazuje dřívější program výměny 
studentů GSE (který trval 4–6 týdnů) a má být 
organizačně méně náročný a úspornější, aniž by 

ztratil benefity rotariánského společenství a služeb. 
Vedl jsem tým mladých profesionálů ve složení 

Jenny Tetlowová (studentka práv), James Price (strojní 
inženýr) a Maresha Grewalová (sportovní trenérka). 
Byli jsme dva týdny, od 13. do 28. října, hosty Rotary 
klubů v československém distriktu 2240. Trasa vedla 
z pražského letiště přes Plzeň, jižní Čechy (Jindřichův 
Hradec) na Moravu (Kopřivnice, Ostrava a Olomouc), 
pak na Slovensko (Nitra, Bratislava) a nakonec zpět do 
Prahy, odkud jsme odletěli. Byl to náročný program 
se spoustou návštěv, ale i s nezapomenutelnými pro-
fesními zkušenostmi a ochutnávkou opravdové české 
a slovenské pohostinnosti. 

Po krátké aklimatizaci v Praze, která nás okouzlila 
jedinečným historickým centrem, jsme jeli do Plz-
ně, kde nás čekala prohlídka Plzeňského Prazdroje 
a Škodovky. V plzeňském Rotary klubu jsme se setkali 
s ředitelem místní policie Michalem Krejbichem. To 
mě velmi zaujalo, protože jsem byl v letech 2001–2003 
poradcem Policie ČR a také krátce členem RC Prague 
International. Pro nás všechny byl vzácný a velmi milý 
rozhovor s prvním guvernérem distriktu 2240, Dobrou 
Zemanem. S ním jsme také navštívili koncert v míst-
ním kostele. 

Program připravený členy RC Jindřichův Hradec byl 
vskutku náročný, tolik historických zajímavostí jsme 
tu nečekali. Bonusem pak byla účast na výlovu kaprů 
pro letošní Vánoce, který ocenil zejména náš kolega 
v týmu, rybář James. 

Další naše cesta vedla z jihu na sever, do Kopřivnice, 
kde se náš tým zúčastnil pracovního setkání guvernéra 
distriktu Zdeňka Michálka s členy distriktních výborů. 
Měli jsme tu možnost poznat i budoucího guvernéra 
D-2240 Ilju Chocholouše, několik bývalých guverné-
rů a dalších rotariánů. Zlatým hřebem byla návštěva 
tatrováckého muzea s šestinásobným vítězem Rallye 
Dakar v kategorii kamionů Karlem Lopraisem v roli 
průvodce.

Zásluhou prezidenta 
RC Ostrava Aleše Vojtasí-
ka a jeho syna jsme si pro-
hlédli Štramberk, Příbor 
a Hukvaldy. V Olomouci 
jsme obdivovali další 
z historických skvostů 
a by li jsme hosty místního 
rádia. V Ostravě jsme na 
vlastní oči viděli, jakými 
pozitivními změnami mů-
že projít bývalé průmyslo-
vé město. Navštívili jsme působivě renovovanou starou 
ocelárnu, důl a koksárnu. Určitě se zajeďte podívat 
na Bolt Tower! 

Slovenská města v naší profesní tour reprezentovala 
Nitra a její dva kluby. Pro mě byla prohlídka Nitran-
ského hradu trochu nostalgická. Připomenul jsem si 
dobu, kdy jsem na přelomu století pracoval pro Sloven-
skou policii. Absolvovali jsme i první hokejový zápas 
Nitra versus Banská Bystrica, u vítězství nitranských 
hokejistů jsme však už chyběli. 

Závěrečný víkend v Praze s hostiteli z RC Prague 
International Irenou Brichta, PDG, a jejím manželem 
Stuartem završil vpravdě jedinečné zážitky návštěvou 
v neziskovce Život 90, leteckého muzea ve Kbelích 
a setkáním se členy Rotary Alumni Association. 

VSE tým z D-1210 upřímně děkuje všem rotariánům 
z distriktu 2240, kteří se podíleli na úspěšném průběhu 
setkání a nezapomenutelných zážitcích. Všichni z dis-
triktu 1210 se už nyní těšíme na přijetí československých 
přátel. Rádi přivítáme vedoucího týmu Josefa Podstatu 
(RC Olomouc) a čtyři další členy vyslané Rotary kluby. 
Bude se jednat o profesionály v oblasti médií: Jonáše 
Kříže (RC Prague International), Barbaru Němcovou 
(RC Plzeň), Samuela Schlarmanna (RC Nitra Harmony) 
a JUDr. Jana Mlčáka (RC Jindřichův Hradec). Datum 
jejich dubnové návštěvy je zdánlivě ještě daleko, ale 
víme, že připravit jim na oplátku tak skvělé zážitky, 
jaké si odvážíme z Čech a Slovenska, nebude snadné. 
Věřím, že se jim u nás ve střední Anglii bude líbit.

P
Autor: STEFAN MEUSER, překlad: DOBROSLAV ZEMAN, PDG

Po několikaměsíčních přípravách náš malý tým distriktu 1210 
(střední Anglie) odletěl 13. října do Prahy na setkání v rámci 
nového programu Rotary VSE – Vocational Study Exchange 
(profesní výměny), které se uskutečnilo s distriktem 2240. 
Cílem výměny týmů je poskytnout mladým lidem v průběhu 
dvou týdnů minimálně čtyři dny profesních zkušeností v jiné 
zemi a kulturním prostředí.

VEDOUCÍ TÝMU JOHN MOTTRAM 

(RC Etruria)

John je bývalým policejním důstojníkem, který 

nyní pracuje jako samostatný konzultant 

v oborech práva a legislativy. Členem Rotary je 

téměř třicet let. Byl prezidentem svého klubu 

a vedoucím týmu pro studijní skupinovou výměnu 

(GSE) v Brazílii v roce 1998. V letech 2001 až 2003 

žil a pracoval v Praze. Je ženatý, má dvě dcery 

a čtyři vnučky.

V O C A T I O N A L  S T U D Y  E X C H A N G E

DÍKY ZA POHOSTINNOST
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Rotary Camp Culture & Nature 
FINSKO LUKÁŠ BERAN / 17 let

 RC PROSTĚJOV

První týden kempu jsem strávil převážně se 
svojí hostitelskou rodinou, ochutnal jsem 
finská jídla, vyzkoušel si pravou saunu, 
jízdu na vodních lyžích, střelbu z lovecké 
pušky a mnoho dalších zajímavých věcí. 
V druhém týdnu jsme byli spolu s dalšími 
účastníky kempu. Společně jsme stanovali 
dvakrát v lese, vařili si večeře na ohni, cho-
dili do sauny a koupali se v moři. Hráli jsme 
různé hry, fotbal a poznávali jeden druhého. 
Strávili jsme noc na ostrově a trávili čas 
v krásné přírodě. Bylo mi ctí se do Finska 
dostat a Rotary za tuto možnost opravdu 
velmi děkuji. 

Photo Camp 2018
TCHAJ-WAN TOMÁŠ VÉGH / 20 let

 RC DUNAJSKÁ STREDA

V letních měsících jsem se zúčastnil Tchaj-
-wan Photo Campu 2018 – tábora zaměře-
ného převážně na cestování a fotografii. 
Během celého pobytu jsme skoro každý den 
cestovali a přesouvali se na novou destinaci. 
V campu nás bylo celkem 11 a já jsem byl 
jediný z CZ/SK, takže jsme byli odkázáni 
na komunikaci výhradně v angličtině, což 
bylo super. Když jsem přiletěl do Tchaj-peje, 
hned jsem se setkal se skupinkou ostatních 
studentů. První večer jsme se přesunuli do 
města Tchaj-čung a ráno jsme vyrazili na 
okružní jízdu městem, kterou jsme zakon-
čili obědem a seznamovací párty. Program 
kempu byl velmi bohatý. Prošli jsme a pro-
jeli celý ostrov a bylo to opravdu hodně 
zajímavé. Podle místních na Tchaj-wanu 
není nejkrásnější příroda, ale lidé. Nejprve 
jsem tomu nerozuměl, ale po dvou týdnech 
jsem musel souhlasit. Děkuji za příležitost 
navštívit tak odlišnou a tak úžasnou zemi. 

Zahraniční kempy jsou plné zážitků, poznávání 
a dobrodružství a někdy je provázejí i obavy. 
Ale zkušenosti, které na kempech nasbíráme, 
jsou ty nejcennější.

L E T N Í  TÁ B O RY

ŽIVOTNÍ 
ZKUŠENOSTI JSOU 
K NEZAPLACENÍ

Byli jsme odkázáni 
na komunikaci 
výhradně 
v angličtině, 
což bylo super.

Singing, Sport and Wilderness
RAKÚSKO KATARÍNA GERTLI / 16 rokov

 RC BRATISLAVA

Strávila som dva týždne v Hornom Rakúsku. 
Každý deň so sebou prinášal inú aktivitu či 
zážitok. Jedna z najlepších akcií bola dvoj-
dňová túra v národnom parku Kalkalpen. 
Naša multikultúrna trinásťčlenná skupina 
sa vydala na osemhodinovú prechádzku. 
Nám, ktorým sa to sprvu zdalo náročné, sa 
dostalo príjemného prekvapenia. Alpy po-
núkali aj priestor pre skúsených turistov, no 
i začiatočníkov. Večer sme spoločne postavi-
li prístrešok, založili oheň a spravili večeru. 
Hoci sú to nudné činnosti, priniesli práve 
ony mnohé skvelé drobnosti. Na druhý deň 
sme cestou späť natrafili aj na potok dosť 
hlboký na kúpanie. Navyše nás počas oboch 
dní sprevádzalo slnečné počasie.

ze světa
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East Mediterranean 2018
TURECKO DOROTA MOLČANOVÁ / 14 rokov

 RC KOŠICE

Počas prvých prázdninových dní som sa 
zúčastnila Rotary Campu v Turecku. Ako 
prvý sme navštívili Kavaklik Rotary klub 
v Gaziantep. Navštívili sme aj najväčšie mo-
zaikové múzeum v krajine. Nezabudnuteľná 
bola tiež plavba po rieke Eufrat. Po týchto 
zážitkoch sme sa premiestnili do Antakye, 
kde nás privítal Rotary klub Arsuz-Hatay 
a ukázal nám starobylé historické centrum. 
Na ďalší deň naše cesty smerovali do prí-
morského mesta Arsuz a poslednú časť 
môjho pobytu v Turecku tvoril program, 
ktorý nám pripravil Rotary klub Tarsus. 
V každom z klubov sme mali kulinárske 
kurzy, kde sme sa naučili pripravovať ich 
domáce špeciality.

Sport and Fun Camp
ŠVÝCARSKO SOFIE BEDNÁŘOVÁ / 18 let

 RC ČESKÉ BUDĚJOVICE

Byla to má první zkušenost s Rotary cam-
pem. Bála jsem se, že ostatním nebudu rozu-
mět nebo že se budu cítit sama. Obavy byly 
ale zbytečné. Našla jsem si spoustu přátel, se 
kterými se snažím zůstat stále v kontaktu. 
Program kempu byl perfektní. Chodili jsme 
po horách, koupali se v jezerech nebo rela-
xovali při východu i západu slunce. Jedním 
z největších zážitků pro mne bylo přenoco-
vání v jedné vysoko položené horské chatě, 
kde nebylo skoro nic (ani sprcha). Také jsme 
vyzkoušeli bobovou dráhu a adrenalinový 
lanový park. Poprvé jsem jezdila na jachtě 
a vyzkoušela jsem si ji dokonce i řídit. Za to 
všechno vděčím právě rotariánům, protože 
díky jim na tyto prázdniny nezapomenu.

Discover the Alps
RAKOUSKO LUCIE KOŠKOVÁ / 19 let

 RC TÁBOR

O prázdninách jsem se společně s další-
mi patnácti studenty zúčastnila kempu 
v nádherných severotyrolských Alpách. 
Členové Rotary klubů nás chtěli seznámit 
s okolím jejich městeček Telfs a Seefeld. 
Připravili nám pestrý program plný spor-
tovních aktivit, adrenalinových, kulturních 
a kulinářských zážitků. Nečekala jsem, že 
budu tolikrát posouvat svoje hranice od-
vahy. Nejvíc mě nadchl kurz horolezectví, 
fotografování a rafting. Většinu času jsme 
byli ubytováni v rodinách, což posunulo 
naše znalosti Tyrolska na další úroveň. 
Nejdůležitější ale je, že jsem poznala tolik 
skvělých lidí a že naše společné zážitky 
tímto kempem nekončí.

Mohli sme 
si naplo užiť 
a spoznať 
pravý 
turecký 
život.

ze světa

Exploring Cologne 
and the Bergische Land
NĚMECKO HAVEL HYNEK / 16 let

 RC PARDUBICE

V červnu jsem se zúčastnil kempu Exploring 
Cologne and Bergische Land v Německu 
u hranic s Holandskem. Bylo nás celkem 
19 ze 14 zemí. Jedná se o 9. tábor, vždy po-
řádaný po třech letech. Kvůli náročnosti 
v organizování na jednom kempu vždy 
spolupracují tři Rotary kluby. Byli jsme 
ubytovaní v pokojích po čtyřech a já jsem 
měl opravdu exotické spolubydlící – Inda, 
Brazilce a Tchajwance. Exkurzí a různých 
aktivit bylo mnoho. Asi nejzábavnější pro 
mne bylo vodní lyžování a můžu garantovat, 
že pro ostatní určitě taky. Zážitků mraky 
a kontakty stále udržujeme. Za mne určitě 
kemp, který můžu doporučit.
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Lariano Trekking Camp
ITÁLIE ALEXANDRA POLANOVÁ / 16 let

 RC BRNO

Odjížděla jsem z domu se smíšenými pocity 
a obavami, zda to fyzicky zvládnu. Ale hned 
první den mé obavy rozptýlil. Začali jsme 
lehkým výletem. Byla to vlastně naučná 
stezka okolo jezera Como, která se jmenova-
la Greenway. Většinou měly výlety okolo 16 
kilometrů, kromě dvoudenních výletů. Ten-
to kemp ale není pouze o chození a túrách. 
Seznámili jsme se s tempem života v Itálii 
a zároveň poznali, jak vstřícní a veselí lidé 
tam žijí. Měli jsme šanci navštívit závodní 
trať v Monze a také se projet v závodních 
autech jako spolujezdci profesionálních 
závodníků. Navštívili jsme i Museum Alfa 
Romeo. Moc bych chtěla poděkovat Rotary 
za příležitost se kempu zúčastnit. 

Gliding Camp Lithuania
LITVA MAŤO FODOR / 15 rokov

 RC KOŠICE

V Litve som zažil neskutočne veľa zážitkov, 
zoznámil som sa s úžasnými ľuďmi a pre-
krásnou prírodou. Bola to pre mňa lekcia 
samostatnosti, keďže som prvýkrát cestoval 
sám. Mali sme bohatý program, ktorého 
súčasťou bola návšteva miest Birštonas 
a Kaunas. V Birštonase sme si prezerali 
historické časti mesta a najviac ma zaujal 
centrálny park. V Kaunase sme navštívili 
historické pamiatky. Naučil som sa základy 
glidovania. Najväčší zážitok bol let v glideri 
vo výške 300 m s inštruktorom, kde som si 
aj na pár sekúnd vyskúšal riadenie glideru. 
Našiel som si kamarátov, s ktorými ostá-
vam v kontakte. Gliding camp bola určite 
výborná skúsenosť. 

Portus Calle Camp 2018
PORTUGALSKO STELA DAŠKOVÁ / 24 rokov

 RC BRATISLAVA

Camp Portus Calle sa konal priamo v Por-
te, ale navštívili sme aj mnoho zaujímavých 
miest v okolí. Boli sme na exkurzii vo výrobni 
portského vína. V neďalekom meste Santa 
Maria da Feira sme sa zúčastnili stredove-
kých slávností a navštívili sme zrúcaninu 
hradu. Navštívili sme mesto Aveiro, ktoré 
má prezývku Benátky Portugalska a plavili 
sme sa na lodi, ktorá sa podobala gondole. Po 
plavbe sme sa presunuli do výrobne tradičnej 
sladkosti s názvom ovos moles, kde sme sa 
oboznámili s postupom výroby. Keď prišiel 
čas lúčenia, bolo to veľmi ťažké. Veľmi ďaku-
jem Rotary klubu Bratislava a p. Koreckému, 
p. Bílekovi a p. Barákovi, že mi umožnili zažiť 
týchto nezabudnuteľných deväť dní. 

V Turecku s Rotary
TURECKO ANTONIE PECINOVÁ / 18 let

 RC PARDUBICE

Letos jsem měla možnost zúčastnit se let-
ního tábora v Turecku, kde jsme navštívili 
mnoho zajímavých míst a měst. Na celém 
kempu mě nejvíce ohromilo přesné naplá-
nování všech aktivit. Za celé dva týdny se 
ani jednou nestalo, abychom na něco čekali 
nebo nestíhali. Během pobytu jsem měla 
největší strach z odletu zpátky domů. Za 
těch několik dní jsem si totiž našla dobré 
kamarády. Naštěstí jsem s nimi stále v kon-
taktu a plánujeme, že se brzy navštívíme. 
Také jsem sama sobě dokázala, čeho všeho 
jsem v angličtině schopna dosáhnout. Na 
tyto dva týdny budu ráda vzpomínat. 

Nedokázala 
jsem si 
představit, 
že jen tak 
řeknu 
„goodbye“.
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ako každý rok se i letos, před pár týdny, 
vrátili z různých kontinentů čeští stu
denti a tento víkend se všichni sešli na 

rebound meetingu v Křižanově.
Tento meeting je podle mého názoru jed

nou z nejhezčích akcí, které jako Rotex po
řádáme. Všichni studenti se po roce sejdou 
a z vystrašených teenagerů jsou najednou 
odhodlaní mladí lidé plní vášně a nadšení ze 
života. Je skvělé být obklopen tou super ná
ladou, kterou se nám i letos povedlo na mee
tingu vytvořit, a přála bych ji každému zažít.

Mohlo by se zdát, že odlišné zážitky a zku
šenosti nás budou rozdělovat, ale toto se 
rozhodně nedá říct o reboundech (studen
tech, kteří úspěšně ukončili svou výměnu). 
První večer jsme si poslechli prezentace 
studentů o  jejich výměně, a  i když každý 
strávil svůj rok v úplně jiné části světa, kaž
dý se setkával s podobnými, dokonce i stej
nými nástrahami a radostmi jako ostatní. 
Prezentace byly krásné a určitě si pár z nás 
povzdechlo, že by se hned na výměnu vrá
tilo. Třeba do Brazílie nebo Japonska?

Druhý den proběhl v hesle „Všichni táh
neme za jeden provaz“. Naši úžasní veteráni 
v Rotexu opět nezklamali a letos si pro nás 
vymysleli úplně nový teambuilding. Ráno 
budíček, snídaně klasicky rohlík s margarí
nem a marmeládou (to nesmí v Křižanově 
chybět) a v devět sraz venku v týmech. Na 
začátku jsme všichni vstoupili do budovy 

a museli jsme bez mluvení rozluštit štosy 
papírů, které jsme dostali. Tajenky a  hla
volamy to rozhodně nebyly jednoduché, ale 
musím říct, že můj tým byl mimořádně 
schop ný, a  tak nám trvalo méně než půl 
hodinu přijít na smysl hádanky a zavoláním 
na vyluštěné číslo jsme mohli začít out
doorovou část týmové hry.

Při teambuildingu v přírodě jsme se čas
to museli spolehnout jeden na druhého 
a  úkoly prověřily nejen fyzickou sílu, ale 
taky rychlý úsudek a týmového ducha. Jeden 
z těchto úkolů byla stabilizace a přenos zra
něného na místo vhodné pro příjezd zá
chranky. Nejenže jsme se u tohoto ne příliš 
lehkého úkolu hodně nasmáli, ale taky jsme 
si uvědomili mezery v našem vzdělání, co 
se týče první pomoci. Společně se dá ale vše 
zvládnout, a tak jsme i s menšími zaškobrt
nutími dopravili „zraněnou“ na místo, kde 
už ji potenciální sanitka mohla vyzvednout.

Po cestě jsme také měli možnost se se 
studenty bavit více o jejich výměnách a čas
to nás překvapili svými historkami a vtip
nými příhodami. Ne všechny části výměny 
jsou ale růžové a i o těch si člověk potřebu
je s někým promluvit. 

Večer jsme všichni vyčerpaní, ale šťastní 
z nově navázaných přátelství oslavili návrat 
našich studentů a snad i budoucích posil do 
našeho Rotex teamu. Moc se na vás všech
ny těšíme!

J
Text: VIKTORIE ŘÍMÁNKOVÁ, foto: JOSEF MALEČEK

Lidé, jazyk, zvyky, jídlo, vůně... to všechno se liší země od země 
a kontinent od kontinentu. Někde se vepřové jí a jinde zase 
ne. Někde je běžně 30 stupňů a jinde nula. V naší zemi, Česku, 
vyrůstáme od malička, a proto nás na ní skoro nic nepřekvapí. 
Výměnní studenti mají ale onu výsadu poznat úplně jinou kulturu 
od základu. Mají ale také ještě jedno privilegium, a to předávat své 
zkušenosti, zážitky a pocity dále.

R E B O U N D S

VŠICHNI 
TÁHNEME ZA JEDEN 
PROVAZ!
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Z vystrašených 
teenagerů 
jsou najednou 
odhodlaní mladí 
lidé plní vášně 
a nadšení ze 
života!
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lub má okolo 60 členov. Stretávajú sa 
vždy vo štvrtok napoludnie. V oko lí 
žije cca 50 000 ľudí, väčšinou vojaci, 

keďže tam má americká armáda základňu. 
Než som odišiel na výmenu, nemal som 
žiadne očakávania. Ani na letisku som si 
ešte neuvedomoval na čo som sa to dal, 
bral som to ako výzvu. Nestanovil som si 
žiadne ciele, nikdy som si nedával životné 
góly, ktoré by som za každú cenu chcel do-
siahnuť. Snažím sa žiť život taký, ako prí-
de. Teším sa z každodenných maličkostí, 
som otvorený novým príležitostiam, a keď 
aj niečo nevyjde, tak idem ďalej.

Počas môjho pobytu v USA som písal 
blog, ktorý mi teraz umožňuje pozrieť sa 
späť na moje pocity, zážitky a všetko, čo 
som vtedy prežíval. V prvej rodine som mal 
troch súrodencov v mojom veku, super host 
rodičov, s ktorými sme boli takmer každý 
víkend na horách a teda o zábavu nebolo 
núdze. V dru hej rodine to bol trošku roz-
diel. Tvorili ju Ellen a Alan, 75-roční dô-
chodcovia, ktorí nikdy nemali deti a tak ani 
veľa príbuzných. Sochár a knižničná pani, 
ktorí milujú jazz, dobrú kuchyňu a pre-
chádzky. Pobyt v ich dome mi dal veľa, čo 
sa týka vnútorného rastu. Naučil som sa 
komunikovať, nepoužívať mobil a videl 
som, ako aj maličkosti vedia spraviť ľudí 
šťastnými. Moja tretia rodina bol Chuck, 
ktorý žije sám. Bol viac mojím kamarátom 
než host otcom. S ním som videl časť Ame-
riky, keď ma zobral na veľa výletov. Boli to 
moje posledné tri mesiace v USA, ktoré boli 
spojené s písomkami v škole, cestovaním, 
no hlavne s lúčením. Dva roky neskôr, 1. ok-

tóbra 2018, píšem tento 
článok z  izby domu, 
v kto rom som býval po-
čas posledných mesia-
cov mojej výmeny. Od 
tohto septembra som 
medzinárodným študentom na Olympic 
College vo vedľajšom meste Bremerton. Stá-
le to ešte spracovávam, ako som sa tu obja-
vil a ako sa mi zrazu zmenil život. Keď sa 
pozerám dva roky späť, utvrdzujem sa, že 
myšlienka nič neočakávať a nebáť sa pomá-
hať, robiť veci, na ktoré nie sme zvyknutí, sa 
vyplatila. Stačí málo. Byť ochotný pomôcť, 
byť zvedavý, nebáť sa a byť osoba činu.

V máji 2017, keď som bol výmenný štu-
dent, nás poprosili, aby sme spravili 
program na dištriktnej konferencii D5020. 
Keďže hrám na klavír, rád tancujem, spie-
vam a som hrdý na našu kultúru, veľmi som 
chcel účinkovať v programe. Spieval som 
pieseň „Jaj Zuzka, Zuzička“ od F. K. Veselé-
ho, taktiež som pri tom tancoval s dištrikt-
nou guvernérkou a zakončil som to na kla-
víri. Bolo tam asi 500 ľudí. Po programe 
každý výmenný študent sedel pri inom 
stole s rotariánmi, aby nás mohli lepšie 
spoznať. Pán, rotarián vedľa mňa, ktorého 
som dovtedy nepoznal, sa ma pri večeri 
spýtal, čo by som chcel robiť po výmene, 
keď prídem domov. „Ešte mám jeden rok 
strednej školy a potom by som rád išiel nie-
kam na vysokú školu,“ povedal som. Pred-
stavil sa mi a do ruky mi dal jeho vizitku. 
Pracuje v kancelárii Olympic College, kde 
rozhodujú o štipendiách. A tak sa to všetko 
začalo. Vďaka veľa okolnostiam, dobrým 

K

Text: MATEJ KUNÁK

Pred dvomi rokmi som reprezentoval náš dištrikt 
ako inbound v D5020 – okolie Seattlu a ostrov 
Vancouver. Hostil ma Rotary Club of Silverdale.

Keď sa pozerám 2 roky späť, utvrdzujem 
sa, že myšlienka robiť veci, na ktoré nie 
sme zvyknutí, sa vyplatila.

ľuďom, Rotary klubu Silverdale a Olympic 
College Foundation som začal svoje štú-
dium v Spojených štátoch. Moja rodina by 
si nemohla dovoliť platiť tak veľké školné 
a tak to všetko záležalo na štipendiách 
a podpore. Nikdy by som nepovedal, koľko 
dobrých ľudí sa nájde, ktorí mi pomohli sa 
sem dostať. Dostal som štipendiá od Rotary 
Club of Silverdale a Olympic College Foun-
dation, ktoré mi pokryjú prvý ročník školy. 
Rodina z Rotary klubu – Elayne a Ste ve Bur-
tons mi zabezpečili letenku. Ubytovanie 
mám u môjho 3. host otca, Chucka, ktorý 
mi taktiež poskytol auto, ktorým každý deň 
cestujem 30 minút do školy. Dalo by sa ďa-
lej menovať koľko štedrých ľudí tu je, ktorí 
mi pomohli. Teraz je už len na mne, aby 
som mal dobré výsledky, zabojoval o ďalšie 
štipendiá na ďalší rok a robil ako Rotary ho-
vorí – „Service above self“. 

Toto všetko ma utvrdzuje, že niekedy je 
lepšie žiť život taký, aký je. Neočakávať veľ-
ké veci, byť poctivý, vystúpiť zo zóny kom-
fortu, pomáhať druhým, robiť dobro. Stačí 
veľmi málo. Vážiť si ľudí a správať sa tak, 
ako chcem aby sa oni správali ku mne. 

Celý článok nájdete na
https://rye2240.org/matej-
kunak-rotary-mi-zmenilo-zivot/

M AT E J  K U N Á K

ROTARY 
MI ZMENILO 
ŽIVOT!
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ěhem předposledního zářijového ví
kendu jsme v krásném moravském 
městě Kroměříži přivítali v  našem 

distriktu tzv. inboundy. Úkolem členů Dis
triktního výboru výměny mládeže a členů 
Rotexu (bývalých výměnných studentů) 
bylo během tohoto meetingu seznámit stu
denty s naším distriktem, jeho činovníky 
a s pravidly, která musí studenti pro úspěš
né absolvování ročního výměnného poby
tu dodržovat. 

Slavnostního zahájení celého meetingu 
se v pátek večer ujala past guvernérka dis
triktu, Jožka Poláková, spolu s předsedou 
Distrikního výboru výměny mládeže Jaro
mírem Barákem. Po slavnostním zahájení 
byly pro studenty připraveny seznamovací 
aktivity a hry, které vyvrcholily výměnou 
odznáčků, které začaly zaplňovat výměnná 
saka všech inboundů. Během nedělního 
dopoledne jsme usoudili, že některým stu
dentům jedno sako na všechny odznáčky 
rozhodně stačit nebude. 

Sobotní dopoledne bylo věnované pre
zentacím o pravidlech výměny a seznáme
ní studentů s kulturním šokem. Nechybě
lo ani představení Česka a  Slovenska, 
během kterého jsme byli překvapení, kolik 
toho studenti o našich zemích již vědí. Od
polední procházku po historickém centru 
Kroměříže a mnohá focení s krásnými vlaj
kami ze všech koutů světa nepřekazilo ani 
zamračené počasí. Během sobotního dne 
v  Kroměříži probíhala také porada YEO, 
jejímž cílem bylo seznámit činovníky klu
bů s novinkami a plány výměnných pro
gramů pro letošní rok. Dalšími dvěma pre
zentacemi během nedělního dopoledne byl 
meeting ukončen a  studenti se museli 
rozloučit. Neloučí se ale nadlouho, protože 
další akce proběhne již v prosinci, a to vá
nočními meetingy v Praze a v Bratislavě. 
Za pomoc s organizací tohoto setkání pat
ří poděkování členům RC Kroměříž, členům 
Distriktního výboru výměny mládeže a také 
rotexákům.

B
Text: VIKTORIE ŘÍMÁNKOVÁ

Tak jako každý rok v létě, 
také letos k nám do distriktu 
přicestovalo více než 80 
zahraničních studentů, kteří 
v Česku a na Slovensku stráví 
svůj výměnný rok. 

Některým 
studentům jedno 
sako na všechny 

odznáčky rozhodně 
stačit nebude.

K R O M Ě Ř Í Ž

VÝMĚNNÍ 
STUDENTI 
V NAŠEM 
DISTRIKTU 
PŘIVÍTÁNI!
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e všech koutů Česka přijelo do Třebíče 
57 středoškolských studentů. Po přiví
tání účastníků guvernérem našeho 

Rotary distriktu Zdeňkem Michálkem a sta
rostou Třebíče Pavlem Janatou se slova ujala 
Michaela Kulichová z Trutnova, která se 
v červenci letošního roku vrátila z výměn
ného pobytu v Austrálii, aby přednáškově 
nabitý den odstartovala. Zpestřením bylo 
skypování s letošními outboundy. Deset 
studentů z Česka a Slovenska, kteří tráví rok 
například v Kanadě, Indii, Argentině, Kolum
bii či Rusku, s námi sdílelo své zážitky a zku
šenosti z prvních tří měsíců výměny. Nechy
běly ani zkušenosti hostitelských rodin 
a kompletní představení výměnného pro
gramu včetně jeho pravidel, základních zásad 
a podmínek. Tak jako každým rokem i letos 

jsme během meetingu zaznamenali, že 
mnoho studentů chce jet na výměnu přede
vším do USA. Rotexáci jim však svými skvě
lými prezentacemi ukázali, že exotičtější 
země může znamenat také zajímavější 
výměnu. Někteří studenti byli ale už od 
začátku rozhodnutí, že například Japonsko 
nebo Jižní Korea je pro ně destinací číslo 
jedna. Den plný informací byl zakončen infor
mací o tom, že se se studenty znovu setkáme 

během Orientation Meetingu II, který pro
běhne koncem listopadu v Trenčíně, kde 
vážní zájemci o výměnu projdou pohovory 
a seznámí se také se slovenskými studenty. 
Poděkování za organizaci tohoto meetingu 
patří Rotary klubu Třebíč a rotexačce Kris
týně Mládkové, dále také všem, kteří svými 
prezentacemi a zkušenostmi seznámili 
všechny přítomné s tím, jak výměna funguje 
a co to Rotary vlastně je. 

očas celého dňa boli účastníkom pre
zentované základné informácie o Ro
tary a jeho programoch, podmienkach 

a zá sadách výmenného pobytu a boli im dané 
inštrukcie týkajúce sa cestovania, víz, pra
vidiel výmeny a adaptácie v novom prostre
dí. Mali možnosť vypočuť si zážitky a skú
senosti nielen študentov, ktorí si už všetko 
zažili na vlastnej koži, ale aj vďaka „skypo
vaniu“ taktiež tých, ktorí svoj výmenný pobyt 
niekde zažívajú. To im pomohlo utvoriť si 
predstavu o živote v cudzích krajinách a tiež 
by im malo pomôcť pri rozhodovaní, kam 
vlastne budúci rok chcú vycestovať. 

Ďalšou podstatnou časťou programu, 
hlavne pre budúce hostiteľské rodiny sa 
stala prednáška o  tom, ako sa postarať 

o „no vé“ dieťa v rodine. Skvelú prezentáciu 
o tzv. kultúrnom šoku mal už tradične pod 
taktovkou Jaromír Barák. S pomocou výmen
ných študentov, Rotexu a ochotného dob
rovoľníka vysvetlil, ako by sa mali študen
ti s  týmto javom vyrovnať. O  hladký 
priebeh a organizáciu celého dňa sa po
starali rotariáni v čele s DVVM Jaromírom 

Barákom a Ondrejom Kollárom. Pomocnou 
rukou im bol tím rotexákov pod vedením 
Karolíny Kollárovej. Tento deň plný nových 
informácií a užitočných rád sa mohol zdať 
všetkým 130 účastníkom trochu vyčerpá
vajúci, stál však za účasť a rozhodne bol 
dôležitým krokom na ceste v živote výmen
ného študenta.

Z

P

Jaromír Barák 
hovořil o některých 
úskalích 
dlouhodobých 
výměn.

Tím rotexákov 
pod vedením 
Karolíny 
Kollárovej bol 
rotariánom 
pomocnou rukou.

T Ř E B Í Č

PRVNÍ SETKÁNÍ

M A R T I N

O KROK BLIŽŠIE VÝMENE

Na všechny otázky studentům odpovídali zástupci 
Distriktního výboru výměny mládeže s rotexáky během 
prvního Orientantion meetingu dne 4. 11. 2018 v Třebíči.

Dištriktový výbor výmeny mládeže v spolupráci s Rotary 
klubom Martin usporiadali pre študentov 11. 11. 2018 
v Martine prvý Orientation meeting.

Text: MARTINA SAITLOVÁ

Text: KAROLÍNA KOLLÁROVÁ
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Více fotografií z akcí najdete 
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz

KLUBOVÉ

V Berouně se již tradičně na začátku 
září konaly Hrnčířské trhy. 
A berounský Rotary klub u toho 
nemohl chybět.

íky tomu, že RC Beroun má tra
dičně dobré vztahy se zastupiteli 

města, bylo možné zrealizovat nápad 
prodejního stánku v rámci těchto trhů. 
Proč neudělat něco vlastníma rukama, 
prodat to a výtěžek věnovat na vlastní 
projekty? Proč nezviditelnit touto cestou 
činnost našeho klubu? Shodli jsme se na 
tom, že do toho jdeme!

Pak už stačilo jen naplánovat, co bu
deme nabízet, nakoupit vše potřebné, 
vyhrnout si rukávy a začít vařit a péct. 
V pátek večer jsme postavili stánek na 
určeném místě berounského náměs
tí a v sobotu jsme brzy ráno již byli na 
místě, abychom všechny naše produkty 
lákavě naaranžovali, oblékli si Rotary 
zástěry a začali s prodejem a zároveň 
i s vysvětlováním našich projektů všem 
hostům stánku. Naším cílem bylo získat 
prostředky na podporu společného pro
jektu pražských Rotary klubů – integro
vaného hřiště, a na výměnu mládeže. Vy
drželi jsme na stánku v plné pohotovosti 
oba dny od rána do večera. Prodali jsme 
vše, co jsme připravili, dokonce jsme 
ještě v neděli rychle dopékali koláče, 
kterých se nám nedostávalo. Měli jsme 
všichni dobrý pocit z povedené akce. 
Stačilo jen rozhodnutí a trocha vlastní
ho úsilí a času.

Text: JAN LEPEŠKA

B E R O U N

Na Hrnčířských 
trzích

D

17 000 Kč
Celkem získaná částka, ze které jsme 
na projekt integrovaného hřiště 
věnovali 10 000 Kč, což je náš druhý 
příspěvek k této aktivitě.
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M O S T

Netradiční 
propagace

Zajisté se všichni rotariáni shodneme, 
že nám chybí lepší prezentace na 
veřejnosti. Pro tuto prezentaci se často 
hodí věci, které jsou původně určené 
k něčemu jinému. 

našem klubu došlo k zajímavé doho
dě. Jeden z našich přátel rotariánů 

vlastní pozemky v centru města, na nichž 
se nachází reklamní totem benzinové sta
nice. Jelikož s platbami nájmů  za využití 
pozemků byl problém, rozhodl se ho vyu

žít pro prezentaci Rotary. Jiný rotariánský 
přítel je vlastníkem místní tiskárny a sou
hlasil, že vyrobí reklamní bannery ve své 
režii. Zbývalo už jen se domluvit na tématu. 
Rozhodli jsme se vyřešit tři věci jednou ra
nou. První je vlastní prezentace loga Rotary 
Interna tional, druhá je podpora akce End 
Polio Now (včetně české verze) a třetí je in
formovat veřejnost o Rotaractu. Myslíme 
si, že akce vzbudila ohlas, neboť jsme již 
odpovídali na řadu zvědavých dotazů.

Text: MILAN MACHOVEC

V

Sté výročie vzniku Československej 
republiky si v Banskej Bystrici 
pripomenuli členovia RC Banská 
Bystrica spolu s členmi Lions klubu 
Banská Bystrica stretnutiami 
a položením vencov pri dvoch 
pomníkoch s bustami Milana 
Rastislava Štefánika. 

mestskej časti Rudlová pri pomníku 
obetiam 1. svetovej vojny s bustou 

M. R. Štefánika z roku 1938 mal príhovor 
rudlovský rodák, súčasný generálny 
konzul SR v Užhorode, pán PhDr. Miro
slav Mojžita. Pôvodná kamenná busta 
bola obnovená až v roku 1991. V býva
lej samostatnej obci Sásová v príhovo
re Ing. Ján Kollár pripomenul históriu 
sásovského pamätníka. Pôvodná busta 
z roku 1938, teraz uložená v mestskom 
depozite, bola nahradená v roku 2005 
kópiou z patinovaného epoxidu. Busta 
je unikátna tým, že zobrazuje generála 
bez generálskej čiapky. Československá 
republika sa 100 rokov nedožila. Po 75 
ročnej existencii (s prestávkou počas 
2. svetovej vojny) sa „zamatovou revolú
ciou“ rozdelila na samostatnú Českú 
a Slovenskú republiku. Od svojho vzniku 
na území Československa sú však Rotary 
kluby (1925) a Lions kluby (1990) dodnes 
organizované v spoločných dištriktoch 
(RID 2240, LCID 122), úspešne spolupra
cujú, realizujú mnohé spoločné projekty 
a napĺňajú svoje humánne ciele.

Text a foto: IVAN BELAN, PDG

B A N S K Á  B Y S T R I C A

Storočnica 
Československa

V

Ďalší vydarený ročník akcie „Rotariáni 
spoznávajú Tatry“, organizovaný 
Rotary klubom Poprad za účasti 
rotariánov z Poľska, Ukrajiny, Čiech 
a Slovenska, začal v piatok 28. 9. 2018. 

ajprv sme strávili spoločný večer 
s premietaním a rozprávaním RNDr. 

Vojtecha Rušina, DrSc., (Astronomický 
ústav – Slovenská akadémia vied, Tatran
ská Lomnica) o jeho cestách za úplným 
zatmením slnka prakticky po všetkých 
kontinentoch. Pokračovali sme v sobotu 

29. 9. 2018 ráno návštevou Belianskej jas
kyne, následne spoločným obedom v hote
li Poprad a poobede túrou na Popradské 
pleso, spojenou s návštevou a krátkou mod
litbou na symbolickom cintoríne pod Ostr
vou. Večer sa niesol v spoločenskej atmo
sfére pri rozhovoroch, tanci a počúvaní 
krásnej saxofónovej pro dukcie. V nedeľu 
30. 9. 2018 po raňajkách sme sa rozlúčili 
s našimi poľskými, čes kými a ukrajinskými 
priateľmi a tešíme sa o rok dovidenia.

Text: VLADIMÍR GRÜNVALDSKÝ

P O P R A D

Rotariáni 
spoznávajú Tatry

N
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Již osm let trvá pravidelná finanční 
podpora sociální služby v dílnách 
HORIZONT v Písku a v Protivíně, 
které navštěvují lidé s mentálním 
a kombinovaným postižením.

odpora a pomoc byla směřova
ná především na nájem a dovy

bavení dílen spojených s prostory, ve 
kterých klienti tráví svůj čas pracovní 
terapií. Vše směřuje k tomu, aby se 
klient vzhledem ke stupni svého po
stižení stával co nejvíce samostatným 
a nezávislým na svém okolí. Na cestě 
k integraci, seberealizaci a co nejmenší 
závislosti na okolí přispívá svou pod
porou a pomocí i Rotary klub. Od roku 
2011 přispívá na nájmy a služby s tím 
spojené. Pro klienty zakoupil 32 šat
ních skříněk, v keramické dílně byly 
vyměněny nové židle za staré. Největší 
radost a užitek nám udělal loňský vyšší 
finanční příspěvek na novou keramic
kou pec, která je energeticky úsporná, 
má velkou kapacitu a z ní vypálené věci 
jsou překrásné. Nenahraditelným po
mocníkem pro zaměstnance i klienty je 
nově zakoupený multifunkční přístroj, 
který bude sloužit ke kopírování, ske
nování a tisku. Naším malým děkov
ným projevem je každoroční přispění 
drobnými výrobky z našich dílen, které 
se stávají součástí prodeje předvánoč
ního punče Rotary klubem veřejnosti.

Text: MIROSLAVA ŽÁKOVÁ

P Í S E K

Služba nad vlastní 
zájmy

P

Ž I L I N A

Inter Nos –  
sila komunity

Mariánske námestie v Žiline privítalo 
už 4. ročník medzinárodného festivalu 
„Inter Nos – Medzi nami“. Podujatie 
usporiadala Nadácia Krajiny harmónie 
spolu s RC Žilina. 

nter Nos je pokračovaním tradičného 
festivalu Jašidielňa, nad ktorým rota

riáni držali od založenia klubu patronát. 
Hlavným cieľom bolo poukázať na silné 
stránky všetkých ľudí a podporiť vzájom

né porozumenie. Festival poukazuje na to, 
že všetci tvoríme komunitu a dokážeme 
oceniť rôznorodosť. Takýmto vzájomným 
zblížením si môžeme navzájom pomáhať 
a vytvárať plnohodnotný život. Účastníkov 
festivalu sprevádzala hudba a tanec z pó
dia, jednotlivé komunity mali na námestí 
informačné stánky. Na tomto podujatí sa 
zúčastnili mladí a aj zdravotne postihnutí 
mladí ľudia z 15 európskych krajín. 

Text: KAROL HERIAN

I

V predvečer World Polio Day sa aj náš 
klub zapojil do oslavy úspechu tohto 
dňa a pripomenul si význam iniciatívy 
Rotary International a ostatných 
medzinárodných organizácií, ktorá 
trvá už vyše 30 rokov. 

ripomenuli sme si, o aké vážne ocho
renie ide, ako sa dá proti nemu bo

jovať a aké kroky boli doposiaľ vo svete 
podniknuté. Spomenuli sme význam
né osobnosti a aktivity tohto snaženia. 
Úspech tejto pomoci je neopísateľný a fas
cinujúci a blíži sa k záveru, čo si tento rok 

pripomíname aj logom End Polio Now. 
Keďže práve úsilie Rotary International je 
mimoriadne významné, sme vďační a hrdí, 
že sme aj my súčasťou jeho rodiny. Pri tej
to príležitosti sme sa oboznámili s laickými 
postupmi kardiopulmonálnej resuscitácie, 
vyskúšali sme si simulácie pomoci pri rôz
nych život ohrozujúcich stavoch na figurí
nach, dozvedeli sme sa, ako sa správne za
chovať, za čo ďakujeme MUDr. Vladimírovi 
Tomkovi a Bc. Gabike Domikovej.

Text: BLAŽENA TOMKOVÁ

R O Ž Ň A V A

World Polio Day

P
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Výnimočný koncert slovenského 
tenoristu Pavla Bršlíka v Bratislave 
s názvom Straussove piesne bol 
významnou udalosťou aj pre Rotary 
klub Bratislava. 

oncert v súčasnosti jedného z naj
žiadanejších svetových tenoristov 

je v Bratislave vždy udalosťou. Tento bol 
o to príťažlivejší, že programom bol pies
ňový repertoár s ohlasovanou Bršlíkovou 
svetovou premiérou slávneho piesňového 

cyklu Richarda Straussa Vier letzte Lieder / 
/ Štyri posledné piesne. Navyše cyklus na
písaný pre vysoký hlas je tradične doménou 
sopranistiek. Bršlík sa však rozhodol pre
lomiť túto tradíciu. Na koncerte ho sprevá
dzala Slovenská filharmónia pod vedením 
dirigenta Roberta Jindru. Koncert, ktorý sa 
konal 17. septembra 2018 v koncertnej sieni 
Slovenskej filharmónie, vyvolal veľký záu
jem hudobnej verejnosti a okrem fanúšikov 
hudby si výnimočný koncert nenechali ujsť 
ani poprední vládni činitelia, poslanci, eu

roposlanci, veľvyslanci viacerých krajín, 
diplomati. Keďže usporiadateľom koncertu 
bol rotarián z bratislavského klubu, blízka 
bola myšlienka využiť koncert na benefič
né ciele. S láskavým súhlasom Pavla Bršlíka 
mala recepcia po koncerte benefičný cha
rakter, vďaka ktorej RC Bratislava získal 
2000 € na komunitné centrum ULITA, ktoré 
už dlhší čas podporuje.

Text: JÁN KORECKÝ, foto: PANER

B R A T I S L A V A

Vysoké umenie a šľachetnosť na koncerte

K

Hore: Koncert Pavla Bršlíka: 
Straussove piesne v Bratislave 
so Slovenskou filharmóniou

Zľava: Pavol Bršlík v sprievode 
Slovenskej filharmónie pod 
vedením Roberta Jindru podal 
vynikajúci výkon

Slovenský premiér Peter Pellegrini 
s prezidentom RC Bratislava 
Andrejom Rozvadským, 
podpredsedom vlády a ministrom 
financií Petrom Kažimírom 
a generálnym riaditeľom Slovenskej 
filharmónie Mariánom Lapšanským
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V únoru jsme při návštěvě distriktního 
guvernéra vyslechli nadšený komentář 
ADG Petra Javoříka k jeho osobní 
skvělé zkušenosti s pořádáním tzv. 
štafetového maratonu pro děti 
základních škol v RC Poděbrady. 

dyž nám Petr při své další návštěvě 
v našem Rotary klubu odprezento

val další podrobnosti a nabídl pomoc při 
organizaci World Marathonu Challenge, 
rozhodli jsme se do tohoto projektu připo
jit i v Trutnově. Přestože šlo o organizačně 
poměrně náročnou akci, konečný výsledek 
předčil i naše nejpozitivnější očekávání. 
Díky podpoře vedení našeho města se na 
počátku září do každé trutnovské domác
nosti dostaly Radniční listy s naším člán
kem, propagujícím tuto celosvětovou ro
tariánskou aktivitu. Dvacátého září kolem 
150 dětí v barevných dresech s výrazným 
znakem Rotary reprezentovalo svoji školu 
za nadšené podpory svých ředitelů a tělo
cvikářů. Tři nejúspěšnější školy si odnes
ly krásné poháry s logem Rotary a každý 

školák svou medaili, nebo alespoň diplom 
o účasti na této akci, podporující sportovní 
aktivity dětí do 13 let. Podle vyjádření uči
telů základních škol budou dresy s logem 
Rotary nosit závodící děti dále do školy až 
do úplného roztrhání, neboť budou chtít 
ukázat ostatním dětem, že právě oni svou 
školu na dětském maratonu reprezentovali. 
Před zahájením závodu byly všechny děti 
stručně seznámeny s činností a aktivitami 
Rotary klubu a byly jim představeny naše 
inboundky z USA a Austrálie, které ve 
svých vyzdobených sakách pomáhaly při 
organizaci závodu. Díky reportáži v hodně 
navštěvovaných regionálních interneto
vých novinách, která dále obsahovala 92 
fotografií z průběhu celé akce, se o akti
vitě Rotary dozvěděl v našem pětatřice
titisícovém městě snad úplně každý. Při 
následném hodnocení na schůzce klubu 
jsme konstatovali, že za dvacetileté trvání 
našeho Rotary klubu se nám ještě nikdy 
nepodařilo tak širokou propagaci Rotary 
zrealizovat. 

Text a foto: KAREL JAVŮREK

Liberečtí rotariáni se svými přáteli 
za účasti radního KÚ pana Jiřího 
Loeffelmanna a zástupců některých 
obcí Frýdlantska uspořádali k 100. 
výročí vzniku ČSR pouť ke Kamenu 
republiky postavenému uprostřed 
lesů při Staré poutní cestě již k 10. 
výročí vzniku ČSR v roce 1928. 

an radní a bývalá starostka obce 
Višňová Marie Matušková pronesli 

zdravici, následovalo 100 vět od histo
rika Dr. Milana Svobody k okolnostem 
a dění v době vzniku republiky, násle
dovalo připomenutí událostí a státních 
aktů směřujících k vyrovnání mezi ČR 
a NSR přednesené našimi německými 
rotariánskými přáteli z Freitalu. Po 
symbolickém obědu, vídeňském řízku 
v klášteru v Hejnicích, následoval od 
15 hodin pro poutníky a občany Hej
nic a okolí varhanní koncert v Chrámu 
Navštívení Panny Marie v Hejnicích. 
Mistr Novenko přednesl varhanní díla 
výhradně od českých a slovenských 
autorů, zakončená jeho vlastní nád
hernou improvizací na národní písně. 
Následovala podvečerní mše svatá, kdy 
bylo připomenuto 50. výročí sňatku 
jednoho zúčastněného manželského 
páru, uzavřeného v pondělí 28. 10. 1968 
na Dubčekovu směnu na hejnické rad
nici. Vzpomenutí a oslava vzniku ČSR 
byla ukončena večerním rautem a přá
telským posezením poutníků v klášter
ním refektáři.

V Hejnicích a Liberci 29. 10. 2018 

Rotary klub Liberec-Jablonec

L I B E R E C

Kámen republiky

P T R U T N O V

Nejmasivnější propagace Rotary v komunitě

K
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V Galerii umění v Karlových Varech 
proběhlo 27. října setkání členů Rotary 
klubu Karlovy Vary a jejich hostů při 
příležitosti oslav 100. výročí vzniku 
Československé republiky. Zúčastnilo 
se přes 130 hostů. V hudební části 
vystoupily Renata Pitrová 
a Magdalena Pitrová. 

zpomenuli jsme a poděkovali našim 
sponzorům za dlouhodobou podpo

ru klubových projektů. Poděkování patřilo 
RC Cheb/Eger. Nezapomněli jsme ani na 
spřátelené Rotary kluby z Německa – RC 
Annaberg, RC Weiden, RC Waldsassen, 
RC Ober reichsfeld a z Rakouska RC Weit
ra. Využili jsme této slavnostní příležitosti 
a předali ocenění za dlouhodobou aktivní 
činnost a podporu klubu. Klubovým vyzna
menáním – Plaketou Vladimíra Jáchymov
ského – jsme ocenili společnost Vodárny 
a kanalizace Karlovy Vary a Rotary klub 
Annaberg. Ředitelce TyfloCentra Karlovy 
Vary Pavlíně Liškové byl předán dárkový 
poukaz na částku 25 000 Kč jako výsledek 

sbírky na zakoupení laserové akustické 
pistole pro naše zrakově postižené spolu
občany. Od TyfloCentra jsme pak převzali 
poděkování za naši předchozí pomoc této 
organizaci. O tomto příspěvku klubu ve výši 
40 000 Kč, který byl využit k vybudování 
multismyslové relaxační místnosti v karlo
varském středisku, vyšel článek v „Oblast
níku“ – zpravodaji pro zrakově postižené. 
Vyhlášen byl další projekt Rotary klubu 
Karlovy Vary, a to sbírka pro Denní cent
rum Mateřídouška o. p. s. se sídlem v Cho
dově, které se stará o tělesně a mentálně 
postižené spoluobčany. Již v průběhu na
šeho setkání v Galerii umění bylo do zde 
umístěné pokladničky získáno na konto 
této sbírky celkem 4 600 Kč. Společnost Vo
dárny a kanalizace Karlovy Vary přislíbila 
podpořit tento projekt částkou 25 000 Kč.

Text: ZDENĚK URBANEC 

25 000 Kč
Výsledek sbírky na zakoupení laserové 
akustické pistole pro naše zrakově 
postižené spoluobčany.

K A R L O V Y  V A R Y

Oslavy 100. výročí vzniku Československa

V

Rotary kluby v Nitre spoločne 
zorganizovali slávnostné 
podujatie, ktorým si pripomenuli 
100. výročie vzniku Československa. 
Pozvanie prijalo takmer 80 členov 
Rotary, rodinných príslušníkov 
a priateľov Rotary. 

trávili sme príjemné popoludnie 
v Topoľčiankach, v letnom sídle za

kladateľa štátu T. G. Masaryka. Program 
začala návšteva Národného žrebčína. 
Predstavili sa nám mnohé plemená 
koní, najmä pre Národný žrebčín ty
pické lipicánske kone. V historických 
priestoroch Topoľčianskeho kaštieľa 
sme si vypočuli prednášku historika 
Dušana Kováča k vzniku Českosloven
ska. Opísal okolnosti vzniku štátu v dra
matickom dejinnom období, zásadnú 
úlohu osobností, nálady a postoje sve
tových mocností. Prednášku doplnil 
miestny historik Ondrej Valach o spo
mienky obyvateľov regiónu na T. G. Ma
saryka, jeho rodinu, návštevy štátnikov 
a diplomatov v Topoľčiankach. Večerný 
program pokračoval prehliadkou a po
sedením vo svetoznámom vinárstve 
Chateau Topoľčianky. Dvojdňové pod
ujatie sme ukončili výletom na hrad 
Hrušov, obľú bené miesto prechádzok 
Prezidenta Osloboditeľa. Rotariáni si 
s úctou a vďakou pripomenuli vznik 
Československej republiky, pamiatku 
prvého československého prezidenta 
a prvého čestného guvernéra novoza
loženého československého dištriktu. 

Text: LADISLAV GÁLL, foto: MÁRIO FANČOVIČ

N I T R A

Po stopách T. G. M.

S



ze světa DOPISY PREZIDENTA RI Více o aktivitách prezidenta RI 
K. R. Ravindrana najdete na: 
www.rotary.org/office-president
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zo sveta

I pro příští rok 2019 chystá Rotary 

klub Ansbach na dny 14. až 20. 4. 2019 

svůj již 37. mezinárodní týden 

mládeže – a současně zve k účasti 

i české a slovenské mladé 

chlapce a děvčata!

Dosud se ho účastnilo více než 1 200 mladých 

lidí z celkem 47 zemí celého světa. Pro 

všechny bylo potěšením nejen poznat nová 

místa a jejich tradici, ale seznámit se s mnoha 

novými mladými přáteli. Prožili tak velmi 

pest  rý týden v zajímavé a krásné zemi Fran-

ken, navštívili i historická města jako Norim-

berk, Würzburg, Rothenburg a samozřejmě 

i An sbach, a získali tak dojem o tom, jak lidé 

ve Francku žijí, jaká je jejich kultura a jak 

dobrá je jejich kuchyně. 

Takovýto osvědčený a zajímavý program 

nabízí Rotary klub v Ansbachu opět na duben 

roku 2019 pro mladé lidi z celého světa. 

A zejména se těšíme na naše milé mladé hosty 

z východní Evropy, tedy i z Čech a ze Sloven-

ska! Tento týdenní program je organizován 

jako kemp. Mladí ve věku mezi 16 a 18 roky 

mají společné ubytování. Veškeré výlety, stra-

vování a další potřebné náklady nese Rotary 

klub v Ansbachu společně se svým Rotary 

di striktem 1950. Zahraniční vysílající Rotary 

klub by se měl postarat pouze o částku 150 

euro za každou vysílanou osobu a uhradit jí 

cestovné jak do Ansbachu, tak i zpět. 

O všechny mladé účastníky se po celou dobu 

jejich pobytu v Ansbachu trvale starají od rána 

do rána jeden pečovatel s pečovatelkou.

37. 
MEZINÁRODNÍ 
TÝDEN 
MLÁDEŽE 
2019

14.–20. 4. 2019
ANSBACH
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vzpomínka

ystudoval Filozoficko-historickou fakultu Karlo-
vy univerzity v Praze. Většinu svého profesionál-

ního života věnoval pedagogické a výzkumné práci na 
Technologické fakultě ve Zlíně a později na univerzitě 
ve Zlíně. Krátce po sametové revoluci stál u zrodu Fa-
kulty managementu a ekonomiky, stal se jejím prvním 
děkanem a významně se zasloužil o založení Univerzi-
ty Tomáše Bati ve Zlíně. Jeho specializací byl marke-
ting. V publikační činnosti se mimo jiné věnoval pro-
blematice moderního marketingu v podmínkách 
transformující se ekonomiky po roce 1989 a uplatňo-
vání baťovských principů řízení.

Přítel Alois Glogar byl jedním ze zakládajících členů 
Rotary klubu ve Zlíně při obnovení jeho činnosti v roce 
1994. Díky svým jazykovým znalostem dokázal navázat 
neformální vztahy s představiteli patronátního klubu 
z rakouského Welsu. Organizoval vzájemné návštěvy, 
při kterých jsme získávali informace o fungování hnu-
tí Rotary. Osobně rád vzpomínám na naši společnou 
účast na distriktní konferenci v Salcburgu v roce 1995. 
Všechny tyto kontakty napomohly k nastartování čin-
nosti zlínského klubu po jeho znovuzaložení. Své nad-
šení a oddanost rotariánským myšlenkám plně uplat-

nil v době, kdy byl prezidentem klubu (1995/1996). 
Také v dalších letech se aktivně podílel na činnosti 
klubu a v roce 2009 mu za dlouholetou práci pro rota-
riánské hnutí byla udělena Cena Tomáše Bati.

Přítel Alois Glogar měl rád filozofii a při schůzkách 
nás neustále obohacoval moudrými myšlenkami kla-
siků. Byl také milovníkem moudrého humoru, proto mi 
dovolte, abych při tomto smutném loučení také vzpo-
menul na veselou historku z období, kdy už na tom 
Alois nebyl zdravotně dobře. Když pobýval v nemocni-
ci, navštívil ho náš rotariánský přítel Jaroslav Šuran-
ský, kterému dal tuto radu: „Jaroslave, jen se nedopusť 
v životě stejných chyb, jako já.“ Když se Jaroslav zeptal, 
jaké to byly chyby, dostal odpověď: „Příliš brzy jsem 
zestárnul a příliš pozdě jsem zmoudřel.“

V únoru 2019 bude náš klub slavit 25. výročí znovu-
založení. Je nám líto, že přítel Alois už toto jubileum 
neoslaví s námi. Jeho moudrost, laskavost a rotarián-
ské nadšení nám všem, kdo jsme ho znali, bude moc 
chybět.

Text: VLADIMÍR CHUDÁREK

Foto: RODINNÝ ARCHIV ZDEŇKY GLOGAROVÉ

Vzpomínka 
na přítele 

Aloise Glogara
Dne 20. října 2018 nás ve věku 86 let 

opustil rotariánský přítel, 
doc. PhDr. Alois Glogar, CSc.

V
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G L O S S A R Y

If our service 
is to be of 
some value

ZDENĚK MICHÁLEK

District 2240 Governor for 2018–19

Somebody asked me some time ago 
what makes the Rotary different from 
other charities. I tried to explain that 
Rotary is not a charity. Ideally, however, 
we prefer the synergic effect of blending 
together a range of areas, including 
help and mutual support of the Rotary 
Districts in many parts of the world. Di
dactic graphics at the primary schools 
in Malawi or our most important project 
to date, a global District grant to Yasi
nia in Ukraine, are the graphic exam
ples of this. In the later case, six Di
stricts and 19 Rotary Clubs pooled their 
resources to provide drinking water, 
central heating and hygienic facilities to 
a social care centre. The value of the 
project for people whom almost every
body else seems to have abandoned 
amounts to 159,000 USD. 

If our service is to be of some value, it 
must be professional, although carried 
out by volunteers. Of importance in this 
respect is the training of personnel in 
charge of Service to the Youth, Rotary 
Foundation, Public Image and the who
le District Team. Their capacities and 
skills are essential for the successful 
implementation of projects and sprea
ding Rotary’s good name and reputa
tion in this country and at large. 

Yours Sincerely,  

Supplement
ENGLISH D-2240

A N S B A C H  2 0 1 8

International 
Cooperation Committees 
Czech Republic-Germany-Slovakia

e discussed ICC digitalization, the 
unveiling of a memorial site in 

Schütte, and commitments for the upco
ming Rotary Convention in Hamburg, in 
June 2019. German partners presented RC 
Košice Classic with a gift of EUR 7,500 to 
be used in the reconstruction of the Yasi
nya Home for the Handicapped in Ukraine, 
Global Grant District 2240. Bernd Koob of 
RC Gera recapped the state of a project 
that offers opportunities and future to re
fugees in their homeland. We also discus

sed the shortcomings of youth exchange 
programmes between Germany, the Czech 
Republic and Slovakia. 

This year’s ICC D-CZ-SK meeting took place in scenic Ansbach.

W
Text: PHILIPP HANUS, Photo: DOBROSLAV ZEMAN, PDG

THE NEXT DATES

Würzburg, Hotel Rebstock, 
Saturday 23 March 2019

Hamburg, Rotary Convention, 
June 2019
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supplement

The Nitra Rotary Clubs organized an 
event marking the 100th anniversary 
of Czechoslovak declaration. 

e spent a pleasant afternoon in To
poľčianky, the summer residence of 

T. G. Masaryk. We started with a visit to 
the National Stud Farm. Then we heard 
a lecture on the founding of Czechoslova
kia, by historian Dušan Kováč. Local chro

nicler Ondrej Valach discussed how the 
locals remember T. G. Masaryk, his family 
and frequent visits by prominent sta
tesmen and diplomats to Topoľčianky. We 
spent the evening in the famous Chateau 
Topoľčianky wine cellar. The twoday meet 
was crowned by a trip to Hrušov Castle, the 
favourite walking destination of the presi
dent who brought freedom to us. 

Text: LADISLAV GÁLL, photo: MÁRIO FANČOVIČ

N I T R A

In TGM 
footsteps

W

High Tatras is a traditional venue 
for international Rotary meetings.

uccessful annual edition of “Rotarians 
Discover the Tatras”, organized by RC 

Poprad alongside Rotarians from Poland, 
Ukraine, the Czech Republic and Slovakia, 
opened on Friday 28.09.2018 at a community 
evening, featuring a film projection and 

lecture by RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. from 
the Astronomical Institute of the Slovak Aca
demy of Sciences, focusing on his travels in 
pursuit of a total eclipse of the sun on virtu
ally all continents. On Saturday we visited 
the Belanská Jaskyňa cave and trekked to 
Popradské Pleso, where we said our little pra
yer at the symbolical cemetery near Ostrava.

Text: VLADIMÍR GRÜNVALDSKÝ

P O P R A D

Rotarians 
Discover 
the Tatras

S

On Saturday 13th October 2018, 
after several months of 
preparation, a small team from 
Rotary District 1210 (the Midlands 
area in the UK) flew into Prague 
airport for the first District 2240 
Vocational Service Exchange. 

eam leader, John Mottram, with 
young professionals: Jenny Tetlow 

(trainee lawyer), James Price (Engineer) 
and Maresha Grewal (sports coach), 
then spent two weeks as guests of Dis
trict 2240 Rotary Clubs. They travelled 
from Pilsen in the Czech Republic, 
through southern Bohemia (Jindřichův 
Hradec), Moravia (Kopřivnice, Ostrava 
and Olomouc), to Slovakia (Nitra and 
Bratislava) and then back to Prague, be
fore flying back to the UK on 28th Octo
ber. A demanding schedule of travel and 
visits but unforgettable vocational/pro
fessional and cultural experiences with 
true Czech and Slovak hospitality. Our 
sincerest thanks from the D1210 VSE 
Team to all of those individual Rotarians 
throughout District 2240 who contribu
ted to what has been a very successful 
and unforgettable VSE expe rience. Dis
trict 1210 are looking forward to hosting 
the return visit of District 2240 team in 
April next year.

Text: JOHN MOTTRAM

P R A G U E

Thanks for 
hospitality

T
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supplement

All Rotarians will certainly agree that 
we need to be better represented in the 
public sphere. 

ur club arrived at an interesting 
conclusion: one of our Rotary friends 

owns land in the city centre where a petrol 
station totem prominently features. There 
have lately been problems with lease and 
use payments for that lot and we voted to 

use it for Rotary publicity. A Rotarian fri
end, who owns a printing firm agreed to 
produce publicity banners at cost. All we 
had to do was present a theme and we 
wanted to kill three birds with one stone: 
one was to highlight the Rotary Interna
tional logo, one was in support of End Polio 
Now, and one was to spread the gospel 
about Rotaract. 

Text: MILAN MACHOVEC

M O S T

Public Sphere 
Presentation

O

A few days ago, like every year, Czech 
students came home from several 
continents and this weekend they all 
met at a Rebound Meeting in Křižanov. 

n the first evening we heard students 
presenting the outcomes of their ex

change stays, though each of them had 
spent his/her year in another part of the 

world, but all of them met with similar or 
indeed the same challenges and joys. “All 
Together Now” was the next day’s battle 
cry. In a field teambuilding exercise we had 
to rely on one another and we tested not 
only our physical capacities, but also our 
with and team spirit. 

Text: VIKTORIE ŘÍMÁNKOVÁ

R E B O U N D S

All together 
now!

O

On 27 October Karlovy Vary’s Art 
Gallery hosted a meeting of Rotary 
Club Karlovy Vary. 

e thanked our sponsors, RC 
Cheb/Eger, but neither did we 

forget our friendly German clubs RC 
Annaberg, RC Weiden, RC Waldsassen, 
RC Oberreichsfeld and Austria’s RC 
Weitra. Honorary citations for long
term active support of the club were 
awarded as well. We granted a Vladimír 
Jáchymovský Certificate to Vodárny 
a kanalizace Karlovy Vary and Rotary 
Club Annaberg. TyfloCenter Karlovy 
Vary head Mrs Lišková took delivery of 
a CZK 25,000 gift voucher. RC Karlovy 
Vary announced a new project – a fund
raising effort on behalf of the Mateří
douška Daycare Centre for physically 
and mentally handicapped children. 
During the meeting we collected CZK 
4,600 in the kitty. The firm Vodárny 
a kanalizace Karlovy Vary promised to 
donate CZK 25,000 to the project. 

Text: ZDENĚK URBANEC

K A R L O V Y  V A R Y 

Czechoslovakia 
centenary marked

W
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These four pages contain 
Englishlanguage highlights 
of the content of the Czech 

and Slovak magazine 

T R A N S L AT I O N 
Libor Trejdl 

E D I T O R I A L  B O A R D 
+420 602 343 314 

rgn@rotary2240.org
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Remembering 
our friend 

Alois Glogar

H

On 20 October 2018, our Rotarian 
Friend, doc. PhDr. Alois Glogar, CSc 
passed away at the age of 86 years. 

e studied philosophy and history 
at Charles University in Prague. 

He spent most of his life as an educatio
nalist and research worker. As an author 
he focused on modern marketing in 
a transforming economic system and the 
application of Baťa management princi
ples, after 1989. Our friend Alois Glogar 
was one of the founding members of the 
Rotary Club in Zlín when it was restored 
in 1994. He put his élan and Rotary per
suasion fully in the service of Rotary ide
as as a president of his Club in 199596. 
His longterm allegiance to the Rotary 
movement was rewarded by a Tomáš 
Baťa Prize. Alois Glogar had a lasting 
love affair with philosophy and often en
riched our meetings with quotes by wise 
classics. 

Text: VLADIMÍR CHUDÁREK

Photo: ZDEŇKA GLOGAROVÁ 

FAMILY ARCHIVE

M E M O R I A L

SOFIE BEDNÁŘOVÁ (18)

RC ČESKÉ BUDĚJOVICE

t was my first experience with a Rotary 
Camp I was scared. I feared I will not 

understand anyone and feel alone. My fears 
dissipated before long. I met friends I want 
to stay in touch with. The camp agenda 
was just perfect. We climbed mountains, 

swam in lakes and enjoyed sunrise and 
sunset. Once we stayed overnight in a high 
mountain chalet where there was nearly 
nothing (not even a shower). We also tried 
a bobsleigh lane and an adrenalin rope 
park. I sailed on a yacht for the first time in 
my life and even got to the helm. My 
thanks go to my RC, and I will never forget 
this vacation. 

TOMÁŠ VÉGH (20) 

RC DUNAJSKÁ STREDA

n the summer, I attended Taiwan Photo 
Camp 2018, designed for travellers and 

photographers. We traipsed to a new place 
night every day. There were one of us in the 
camp and I was the only one from the 
Czech Republic or Slovakia, and we had to 

speak English, which was super. We spent 
our first evening in Taichung City and our 
sightseeing tour was crowned by a getto
knowyou party. Our camp was quite an 
exciting place. Locals say it’s people not 
the scenery that makes Taiwan beautiful. 
I didn’t get it at first but had to agree, two 
weeks later. I am grateful for an opportuni
ty to visit a country so different, and so 
wonderful. 

C A M P S  2 0 1 8

Taiwan Photo 
Camp 2018

C A M P S  2 0 1 8

Sport and Fun 
Camp

I

I
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Sledujte a aktualizujte 
kalendář aktivit na:
www.rotary2240.org

Všechna čísla časopisu
(od roku 1999) si můžete 
přečíst na:
www.rotarygoodnews.cz

Rotary 
Good News

6  |  2 01 8 

© Praha, 10. prosince 2018
evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222

Náklad: 2 500 ks
NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail

Oficiální regionální časopis společenství 
ROTARY INTERNATIONAL 

(Rotary World Magazine Press)

V Y D ÁVÁ
Rotary International – Distrikt 2240
Česká republika a Slovenská republika

mezinárodní nezisková organizace
IČO: 86595130

Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava

Šéfredaktor František Ryneš
Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička

Editorka RWMP Donna Cotter

R E D A K Č N Í  R A D A
George Podzimek, předseda, 

RC Praha – Staré Město
František Ryneš, PDG, RC Třebíč

Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City
Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň

Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica
Alexander Turkovič, PDG, RC Brno

Č L E N O V É  P O R A D N Í H O  V Ý B O R U
Zdeněk Michálek, DG

Július Tomka, PDG
Ilja Chocholouš, DGE

Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává 
Business Media CZ, s. r. o.

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 035 82 604

Editorka Dana Dvořáčková
Grafika Roman Černohous

T I S K 
Triangl, a. s. 

Beranových 65, Praha 9

D I S T R I B U C E
Mailstep Praha

rgn@rotary2240.org
www.rotarygoodnews.cz

GOOD NEWS
Rotary International –– Distrikt 2240
Česká republika a Slovenská republika
www.rotary2240.org

6 / 2 0 1 8

Dělte se o svou zkušenost. 
Je to cesta jak dosáhnout 

nesmrtelnosti.
Dalajláma

D AT U M P O Ř A D AT E L A K T I V I TA M Í S T O

12. 12.  RC Znojmo  Benefiční ples  Znojmo 

17. 12.  RC Písek  Benefiční koncert  Písek 

27. 12.–3. 1.  RC Ostrava  Nový rok v Arménii  Arménie 

31. 12.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 1/2019 (vychází 10. 2.) všeobecná aktivita 

2 0 1 9   

18.–20. 1.  DVVM  Zimní meeting inboundů SR  Poprad 

19. 1.  DVVM  Školení YEO/odevzdání AF outboundů ČR  Poprad 

25.–27. 1.  DVVM  Zimní meeting inboundů ČR  Třebíč 

26. 1.  DVVM  Školení YEO/odevzdání AF outboundů ČR  Třebíč 

2. 2.  RC OVA City  Reprezentační ples Rotary  Ostrava 

10.–16. 2.  DVVM  Ski Week pro inboundy ČR + SR  Belianske Tatry 

28. 2.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2/2019 (vychází 10. 4.) všeobecná aktivita

15.–16. 3.  D2240  PETS a DŠS 2019  Olomouc 

25. 4.–9. 5.  DVVM  Eurotour ČR + SR  Evropa 

30. 4. RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 3/2019 (vychází 10. 6.) všeobecná aktivita

11. 5.–19. 5.  D2240  Týden Rotary v Praze  Praha 

11. 5.  RC Prague Inter  Závody dračích lodí  Praha-Podolí 

12. 5.  RC Praha City  Setkání pod pamětními lípami Rotary  Praha-Letná 

13. 5.  RC P. Staré Město  Rotary Charity Golf Tournament  Praha-Hostivař 

14. 5.  ADG Praha  Setkání RC z pražské aglomerace  Praha 

15. 5.  RC Praha  Slavnostní otevření integrovaného dětského hřiště  Praha-Prosek 

16. 5.  RC Praha City  Benefiční filmové představení  Praha / kino MAT 

17. 5.  D2240  Benefiční varhanní koncert  Praha 

18. 5.  D2240  Zahradní slavnost Rotary – charitativní projekty  Praha / ostrov Žofín 

18. 5.  D2240  Distriktní konference  Praha 

30. 5.–2. 6.  DVVM  OM III. pro inboundy a outboundy ČR  Křižanov 

30. 5.–2. 6.  DVVM  OM III. pro inboundy a outboundy SR  Slovenský raj 

1.–5. 6.  RI  Světový kongres RI  Hamburg 

aktivity

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

Plzeň Beseda 
Poděbrady 
Prag Bohemia 
Praga Caput Regni 
Praga Ekumena 
Prague International 
Prague Platinum 
Praha 
Praha City 
Praha – Staré Město 
Přerov 
Prostějov 
Rakovník – satelitní
Tábor 
Telč 
Třebíč 
Trutnov 
Uherský Brod 
Valtice – Břeclav 
Zlín 
Znojmo

R O TA R A C T

Brno
Hradec Králové
Most
Pardubice
Poděbrady
Praha

R O TA R Y  K L U BY  / Č R / R O TA R Y  K L U BY  / S K /

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

Oponice (v zakl.)
Piešťany 
Poprad 
Prešov Šariš (v zakl.)

Rožňava 
Spišská Nová Ves 
Stupava Záhorie 
Trebišov
Trenčín 
Trenčín Laugaricio 
Zvolen
Žilina
Žilina International 
(v zakl.)

R O TA R A C T

Banská Bystrica
Bratislava Danube
Košice
Košice Classic
Nitra
Nové Zámky

I N T E R A C T  Č E S K O  A  S L O V E N S K O

Praha
Rožňava

R O T E X

Společně pro ČR a SR

kluby
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STRÁNKY 
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