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good news

Nový rok, Nové tváře, 
Nové výzvy



ADAM, 2 ROKY
Rodiče drogově závislí
Umístěn v SOS Sluníčku

SOS SLUNÍČKO
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
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PROŽÍT

ŠŤASTNÉ 
DĚTSTVÍ

Díky vaší pravidelné podpoře
můžeme ohroženým dětem pomoci,

kdykoli to potřebují.

120 777 711 / 0300
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Láskyplný domov pro každé dítě
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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 celosvě-
tovou 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 občan-
ské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self.“
  
Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

Vladimír Adámek
GUVERNÉR DISTRIKTU

M i l í  č t e n á ř i ,

s koncem školního roku začíná rok rotariánský. Ta asociace se školou mne napadla, když jsem 

četl vzpomínku Honzy Krejčího z RC Olomouc City na návštěvu u rotariána sira Nicholase 

Wintona: „Olomouc, nevím kde je Olomouc, budu se muset zeptat svých učitelů, proč mě to 

nenaučili.“ Zemřel člověk, který byl opravdu „Darem světu“!

Prázdniny, kterými školní rok zpravidla končí a rotariánský rok začíná, jsou vyhrazeny relaxaci 

a odpočinku. Na rozdíl od svých předchůdkyň a předchůdců jsem si dovolil požádat kluby 

v působnosti mých vzácných asistentů Janka Žiaka a Gabiho Vjesta, aby ze svého prázdninového 

času obětovali část pro mou návštěvu. Chci absolvovat návštěvy všech klubů do konce letošního 

roku, pro upřesnění – do Vánoc. Z toho vyplývá, že s podobnou prosbou o přeložení termínu 

schůzky se prostřednictvím asistentů obrátím i na další kluby. Cílem, který jsem si vytýčil pro 

svůj rok, je zlepšení práce s webem a postoupit o krůček ve snaze o sjednocení databáze 

distriktu s databází RI. K tomu potřebuji pochopitelně i součinnost klubů. Údaje o nastupujících 

funkcionářích klubů se mají na portál RI uvést do konce kalendářního roku a do té doby bych 

chtěl s vámi všemi najít optimální cestu. Druhou polovinu rotariánského roku chci pak věnovat 

stránkám distriktu, včetně pravidel přístupu, zadávání, editace a formalizování vztahů. Pokud 

mi to diář dovolí, chtěl bych navštívit kluby u příležitosti jejich výročí a dalších akcí.

Školním rokem jsem začal a školním rokem také skončím. Již koncem prázdnin přijedou noví 

výměnní studenti z celého světa. Pro ně organizuje Distriktní výbor výměny mládeže ve dnech 

11.–13. 9. 2015 ve Strečně u Žiliny Orientation Meeting. V jeho rámci se uskuteční i povinné 

školení YEO z klubů, které budou v roce 2015–16 hostit studenty účastnící se dlouhodobé 

výměny, a též YEO z klubů, které plánují vysílat nebo hostit studenty v rámci ročních výměn 

ve školním roce 2016–17.

Světový prezident K. R. Ravindran stanovil motto svého roku – Be a gift to the world. Pokusme 

se svou prací pro Rotary moto naplnit a „Být darem světu“.

G L O S Á Ř



r o t a r y  g o o d  n e w s  4 / 2 0 1 54

m i l í  p ř át e l é ,  my v Rotary si klademe náročné cíle. 
Obdivujeme ty, kdo dali lidstvu obrovské dary: Abrahama 
Lincolna, který daroval lidskou důstojnost opovrhovaným; 
Matku Terezu, která darovala soucit zapomenutým; 
Mahátmu Gándhího, který daroval mírovou změnu utlačo
vaným. Jejich životy samotné se staly darem celému světu. 
Jejich příklad nás může inspirovat. Můžeme se sami sebe 
tázat, jak se já sám mohu také stát darem světu? Když jsem 
rozmýšlel, jaké téma pro svůj rok služby vybrat, vzpomínal 
jsem na to, čemu mne učí moje hinduistická víra. Přede
vším jsem myslel na příběh Sudamy. Sudama byl chudým  
synem kojné Krishny, a proto i přítelem Krishny, který byl 
zrozen do královského rodu. Oba chlapci vyrůstali 
pospolu, aby se pak vydali každý svojí cestou. Zatímco 
Krishna se stal vojevůdcem a vysoce váženým králem, 
Sudama zůstal skromným vesničanem. Jak šla léta, chu
doba Sudamy se dále prohlubovala. Nakonec už ani neměl 
čím živit svoje děti. Jeho žena mu připomněla společné 
dětství s Krishnou: Možná nastal čas, abys zašel k němu 
a požádal o pomoc. Sudama váhavě souhlasil, ale rozhodl 
se, že tam nemůže jít s prázdnýma rukama. A tak sebral 
několik hrstí rýže – vše, co jeho rodině zbylo k jídlu – 
a zabalil je do kousku látky jako dárek pro svého přítele. 
Když Sudama vstoupil do paláce, byl ohromen jeho vzne
šeností. Od Krishny se mu dostalo vřelého přijetí. Jeho 
skromný dárek, by mohl působit jako ponižující připome

nutí jeho chudoby! Krishna objímá Sudamu, ale ten za 
zády schovává v ruce tu rýži. A tak se Krishna táže, cože 
to skrývá? Bez jakéhokoli opovržení a s díky přijal Krishna 
tu rýži, aby ji pak s chutí snědl. Jak ubíhal čas, vytěsnila 
radost z obnoveného přátelství ze Sudamovy mysli pomyš
lení na tu zoufalou prosbu, s níž přišel. Navečer se Sudama 
zvedá k návratu domů – a teprve pak si uvědomuje, že 
zanedbal svoji úlohu. Vždyť se domů vrátí s prázdnýma 
rukama – Krishna mu snědl poslední zrnka rýže, která 
zbyla jeho rodině! Sudama se pomalu krade domů ke 
svým hladovým dětem. Ale když za svítání stanul před 
branou svého domu, zjistil, že z toho, co včera opustil, se 
stal solidní domov. Vítala ho celá rodina – všichni dobře 
oblečení, a nasycení z košů jídla, které se v kuchyni obje
vily ve chvílích, kdy Krishna pojídal zrnka Sudamovy rýže. 
Krishna dobře věděl, co mu Sudama přinesl: věděl, že daro
val vše, co měl. Na oplátku dal Krishna Sudamovi vše, co 
potřeboval. Nikdy nejde o materiální hodnotu, co tvoří 
podstatu daru – je to projev lásky, který je s darem spojen. 
Tak, jako Sudamův dar Krishnovi se stal darem pro 
Sudamu, tak vše, co my prostřednictvím Rotary dáváme, 
se stává darem pro nás. A my máme na výběr: ponechat si 
naše dary pro sebe, nebo dát je jiným a stát se darem světu. 
Život je nám dán jen jednou. A jen jedenkrát budeme žít 
tento rotariánský rok. Je to náš čas. Využijme jej. Staňme se 
darem světu – Be a gift to the world. 

Někdy ve třicátých letech minulého století byl na zdi 
v domě dánského truhláře O. K. Christiansena vyřezaný 
nápis ve znění: Det bedste er ikke for godt:  „Jen to nejlepší 
je dost dobré.“ Dnes vzpomínáme Christiansena jako vyná
lezce stavebnice Lego.  Ale v době, kdy společnost Lego 
vznikala, byla známa kvůli své dřevěné kachničce – velmi 
pečlivě vyřezávané z uleželého dubového dřeva a pokryté 
třemi vrstvami barevné glazury. V historii společnosti se 
dočteme, jakou lekci o tom, co je to kvalita, udělil svému 
synovi Godtfredovi Kirkovi pan Christiansen: Jednou večer 
jsem tátovi řekl: „To byl dobrý den, táto, viď. Zase jsme se 
něco naučili.“ Táta povzdechl: „Hm, co tím myslíš?“ „No, 
já dnes jel na nádraží se dvěma krabicemi našich kačenek 
pro Danish Coop. Normálně je lakujeme třikrát, ale pro
tože to bylo jen pro Coop, tak jsem je natřel jen dvakrát. 
Slušná úspora pro nás, ne?“ Otec se na mne podíval v roz
pacích: „Godtfrede, honem přivez ty bedny zpátky! Vybal 
je a natři ty kačenky tím třetím nátěrem! A ne abys šel spát, 
dokud to nedokončíš! A koukej na tom pracovat sám!“ Pro 
mne to byla pořádná lekce – pochopil jsem, co znamená 
kvalita značky. Pro nás jsou dnes standardy kvality firmy 
Lego legendou, vždyť její produkty patří mezi nejoblíbe
nější hračky na světě. Ostatně počet kostiček Lego převy
šuje počet lidí v poměru 86:1. Uvědomujeme si, že tento 
úspěch je důsledkem obchodní praxe firmy Lego – jejího 

důsledného trvání na vysoké kvalitě, použitelnosti a inova
cích. Někdy to srovnávám s naším úsilím o dobrou správu 
a transparentnost řízení Rotary. No a pak zjišťuji, že někdy 
těch očekávaných standardů nedosahujeme. Ti z nás, kdo 
stojí v čele Rotary International, zóny, distriktu, nebo klubu, 
musí dodržovat vysokou úroveň kvality řízení. RI prezident 
a členové Rady ředitelů RI musí svoji funkci vykonávat 
smysluplně. Ti, kdo slouží na úrovni zóny, musí svojí služ
bou odvést to, co do nich Rotary investovalo. Představitelé 
distriktu musí vést distrikt s náležitou dynamičností a při
tom se zaměřit se na transparentnost hospodaření se svě
řenými prostředky a včas o jejich čerpání informovat. 
A konečně ti, kdo řídí kluby, by měli plnit jim svěřené 
oznamovací povinnosti a dbát na to, aby údaje o jejich 
klubu byly řádně vedeny v databázi Rotary Club Center. 
Tak jako starý pan Christiansen nepřipustil odeslání pro
duktu nižší kvality, tak i my bychom neměli připustit menší 
úsilí ve výkonu práce. Vždy musíme sami od sebe žádat to 
nejlepší – jak v našem profesním životě, tak v práci pro 
Rotary. Vždyť co je pro nás v Rotary naším produktem? 
Jedná se o vzdělávání, o vodu, o zdraví, o mír! Je to naděje 
a je to sám život! Pro tuto práci je dostačující jen to nej
lepší, co jsme ze sebe schopni dát. Žádám vás všechny, 
abyste na to pamatovali – a tak se stali skutečně darem 
světu ve smyslu našeho hesla Be a gift to the world. 

červenec 2015

srpen 2015

K. R. Ravindran,
��������� ������ 

�������������
Více o aktivitách 

prezidenta rI K. r. 
ravindrana najdete na: 

www.rotary.org
/office-president

D O P I S Y  P R E Z I D E N T A

�������: Petr J. Pajas, PDG
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Plán vízie budúcnosti vznikol v dôsledku potreby 
odstrániť niektoré nedokonalosti v programoch Nadá
cie Rotary. K nedostatkom patrila napríklad pomalosť 
nadácie pri posudzovaní žiadostí o matching granty. 
Plán vízie budúcnosti sa preto zameral na zjednoduše
nie programov nadácie, na posilnenie právomocí rota
riánov a vlastníctva týchto programov a tiež zníženie 
času potrebného na spracovanie humanitných grantov.

Plán vízie budúcnosti sa začal realizovať v roku 
2010–11 v 100 pilotných dištriktoch. V roku 2013–14 
sa plán zaviedol vo všetkých dištriktoch RI. Rotary vyu
žíva trojročný cyklus na implementáciu a testovanie 
nových programov, čo znamená, že prvé komplexné 
vyhodnotenie celoplošného zavedenia Plánu vízie bu  
dúcnosti sa uskutoční v treťom roku – a to je práve 
tento rok!

Komplexné a objektívne vyhodnotenie Plánu vízie 
budúcnosti – v súčasnosti označovanom ako nový 

grantový model – sa pre mňa a pre ostatných členov 
rady stane najdôležitejšou úlohou roka. Chcem vás 
požiadať, aby ste v nasledujúcich mesiacoch využili 
rôzne dotazníky a prieskumy a vyjadrili sa tak k testo
vaniu efektívnosti nových programov nadácie. Pripo
mienky rotariánov sa zozbierali už v minulosti a jednal 
o nich výbor bývalých prezidentov, ktorému predsedal 
Bill Boyd. Získané pripomienky pripravili pôdu pre 
ďalšie kroky v rámci práve prebiehajúceho formálnej
šieho procesu hodnotenia.

S plným nasadením sa budem venovať dôkladnému 
zhodnoteniu nového grantového modelu. Výbor pre 
programy, ktorý riadi proces hodnotenia, sa intenzívne 
zaujíma o úroveň spokojnosti našich zákazníkov 
s novým modelom grantov. Pochopiteľne, oceníme 
otvorenosť a konštruktívny prístup k hodnotiacej spät
nej väzbe, pretože zákazníkmi našej nadácie ste práve 
vy – rotariáni z celého sveta!

Nadácia Rotary si už tradične stanovuje niekoľko roč
ných cieľov, podľa ktorých si zostaví plán na nadchádza
júci rotariánsky rok. Plán na aktuálny rotariánsky rok je 
však značne komplexnejší. Členovia správnej rady sa na 
zasadnutí v októbri 2014 zaoberali úpravou strategického 
plánu RI. Uzniesli sa, že aj na nasledujúce tri roky zostá
vajú v platnosti štyri priority, a to v nasledovnom znení:

 1. Ukončiť detskú obrnu, raz a navždy.

 2. Posilniť znalosti rotariánov, ich angažovanosť 
  a finančnú podporu Nadácie Rotary.

 3. Zvýšiť kvalitu a dopad humanitných služieb 
  Rotary prostredníctvom grantov nadácie a šesť 
  oblastí záujmu.

 4. Zlepšiť imidž a povedomie o dosiahnutých 
  výsledkoch nadácie, najmä o úspechu programu 
  PolioPlus a jej 100ročnej histórie konania dobra 
  vo svete.

Členovia správnej rady okrem odsúhlasených šty
roch priorít na nasledujúce tri roky tiež schválili štyri 
merateľné ciele pre každú z priorít. Preto teraz máme 
16 merateľných cieľov, ktorým prispôsobíme naše úsi
lie. Ciele možno meniť každý rok, keď je evidentný 
pokrok v dosahovaní priorít. Na tento rok už máme 
vytýčené ciele – a prvýkrát budú výsledky merateľné!

V ďalších vydaniach bližšie predstavím niektoré 
ciele, ale stojí za zmienku, že zavedenie merateľných 
cieľov v nadácii prišlo v priaznivú dobu. Svetový pre
zident K. R. Ravindran patrí k zástancom kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti (KPI), aplikovateľných na 
prácu rotariánov vo vedúcich pozíciách. Nové mera
teľné ciele výrazne zjednodušili nastavenie KPI pre 
regionálnych koordinátorov Nadácie Rotary a porad
cov špecializujúcich sa na veľké finančné dary. KPI sú 
ešte stále vo fáze testovania, ich aplikovateľné nastave
nie si určite vyžiada precizovanie a ďalší vývoj. Pred
stavujú však významný krok urobený správnym 
smerom, keďže sa každý rok usilujeme hľadieť čoraz 
viac dopredu!

p l á n  v í z i e  b u d ú c n o s t i :  a K o  t o  v i d í t e  v y

Ray Klinginsmith,
�������� 

�������� ���� 
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�������: Ivan Belan, PDG

Č o R a z  d l h š í  p o h ľ a d  d o  b u d ú c n a

N A D Á C I A  R O T A R Y
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Pomenovanie 
včela sa 
vzťahuje na 
viac ako 20 000 
druhov hmyzu. 
FiliPínske 
ostrovy sú 
domovom 
štyroch 
Pôvodných 
druhov včiel 
medonosných

Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP 
do češtiny přeložil Dobroslav Zeman, PDG, 

do slovenštiny Ivan Belan, PDG

letem
svĚtem

W O R L D  G O O D  N E W S

F i l i P í n y 
Zberači medu v lesoch provincie Que-
zon niekedy používajú deštruktívne me-
tódy na získanie sladkého produktu di-
vokých včelstiev. Tieto postupy zahŕňajú 
vypaľovanie alebo vydymenie teritória 
s cieľom odplašiť včely počas zberu 
medu. Spomínané praktiky znehodno-
cujú lesné prostredie a ohrozujú aj 
miestnych obyvateľov.

V dvoch komunitách v provincii Que-
zon sa v rámci globálneho grantového 
projektu Nadácie Rotary vyškolilo 110 
farmárov vo včelárskych praktikách. 
Spolu so zasvätením do bezpečných 
techník zberu a spracovania medu, peľu 
a vosku sa farmárom poskytli rovno aj 
úle, čo prispelo k diverzifikácii lokálne-
ho poľnohospodárstva a vytvoreniu no-
vých pracovných príležitostí – farmári 
začali predávať na trhu surový med 
a medové produkty, napríklad mydlo 
a ocot. 

Rotary kluby Lucena University Dis-
trict na Filipínach a Pyeongtaek-South 
v Kórei podporili tento projekt, na 
ktorom spolupracovali s Univerzitnou 
nadáciou Manuela S. Enverga, s inštitúci-
ou začleňujúcou služby komunite 
a výskum vzdelávania.

Z E  S V Ě T A
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F i n s k o
V dubnu letošního roku uspořádal finský Rotary e-klub s internetovou adresou verkkoro-
tary.fi hodinové nadnárodní, multiklubové setkání v kyberprostoru. Komunikaci usnadnil 
software Adobe Connect určený přímo pro internetové konference. Setkání se zúčastnili 
členové Rotary e-klubů z Dánska, z distriktu 2410 (Lotyšsko, část Švédska) a distriktu 
2440 (Turecko). Diskusní témata zahrnovala nové projekty, výzvy k vzájemné spolupráci 
v e-klubech a strategii pro nábor nových členů v rámci Rotary e-klubů. Rotary e-klub 
verkkorotary.fi, založený v rámci pilotního projektu Rotary v roce 2004, byl tehdy prv-
ním e-klubem v Evropě a stal se čtvrtým nejstarším na světě.

d o m i n i k Á n s k Á 
r e P u B l i k a
Členové Rotary klubu Kansas City 
South, Mo., v roce 2006 vycestovali do 
Dominikánské republiky, aby přímo na 
místě prozkoumali možnost otevření ne-
mocnice v budově postavené již před 
deseti roky jinými dobrovolníky. Po tu 
dobu byla novostavba stále ještě prázd-
ná, bez vybavení. Projektový manažer 
John Duffey podnikl od té doby 35 cest, 
aby zajistil vybavení pro 51 pokojů ze 
sdružených finančních prostředků Na-
dace Rotary, jeho Rotary klubu a dalších 
organizací. Personál nemocnice sestáva-
jící dnes ze čtyř lékařů a šesti zdravot-
ních sester léčí 35 000 pacientů ročně. 

v i e t n a m
Australští rotariáni pomohli v roce 1983 
založit nestátní neziskovou organizaci 
Interplast Austrálie & Nový Zéland. Ta ve 
spolupráci s Královskou australsko-asij-
skou vysokou školou chirurgů poskytu-
je v nízkopříjmových zemích Pacifiku 
a Asie výuku a zákroky v oblasti rekon-
strukční chirurgie. Například od roku 
1997 uspořádala 19 lékařských misí ve 
Vietnamu. Naposledy to bylo loni v ne-
mocnici Cho Ray v Ho Či Minově Městě, 
kde dobrovolní lékaři provedli zákroky 
a výuku místních lékařů v léčbě popále-
nin a v kožních štěpů. Organizace po-
skytla ve Vietnamu s pomocí Rotary klu-
bů a distriktů Austrálie a Nového 
Zélandu už 600 operací.

k e Ň a
Súčasťou tretieho ročníka multidištrikt-
ného podujatia Rotaract East Africa Im-
pact (REACT) bola aj iniciatíva zamera-
ná na prevenciu malárie v oblasti 
Kisumu, ktorú zorganizovali členovia 
kenských Rotaract klubov. V rámci pro-
jektu sa stretlo viac ako 100 členov z 19 
Rotaract klubov v Burundi, Keni, Rwan-
de a Ugande, ktorí v apríli vycestovali 
do jazernej oblasti, aby v regióne Nya-
lenda vyčistili zablokované odvodňova-
cie priekopy, kde sa zdržujú komáre. 
Distribuovali tiež insekticídmi napuste-
né moskytiéry a vzdelávali ľudí v oblasti 
prevencie malárie.

BĚhem Pilotního 
Projektu 

v oBdoBí 2004–10 
rotary e-kluBy 

zorganizovaly na 

charitativních 
aktivit a zaslaly 
více než 150 000 

usd do Fondu 
nadace rotary

586
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Zaregistrujte se na 
Světový kongres Rotary 
2016 v Soulu do 15. 12. 
2015 za zvýhodněných 

podmínek na 

www.riconvention.org

SOUL 2016
TEXT: Susie Ma (redakčně upraveno)

K O N G R E S  R I  2 0 1 6

S V ě T OV Ý 
KO N G R E S  R I

Soul, 
28. 5. — 1. 6. 2016

okud přemýšlíte o tom, zda se zúčastnit příštího Světového kongresu 
Rotary v jihokorejském Soulu (28. 5. – 1. 6. 2016), prozradíme vám 
jedno malé tajemství. Hned při příletu vás překvapí mezinárodní le-
tiště Incheon. Je nejen rušným dopravním uzlem (ročně odbaví 45 

milionů cestujících a má zde stalé zastoupení i ČSA), ale samo o sobě je i zají-
mavou turistickou atrakcí. Několikrát po sobě získalo od odborných autorit 
označení nejlepší letiště světa (www.airport.kr). Tak jako jinde, i tady můžete 
trávit hodiny nákupy nebo využívat nejrozmanitější standardní služby, bezplat-
ně se připojit na internet nebo posedět v některé z bezpočtu restaurací, kavá-
ren a bister. Jenže, tím to všechno nekončí – naopak začíná.

Přímo v areálu letiště se můžete v Muzeu korejské kultury seznámit s historií 
této země (řada exponátů je na seznamu UNESCO, můžete si vyzkoušet i tradič-
ní oděv hanbok), nebo si zahrát golf na nedalekém osmnáctijamkovém hřišti 
se 400 yardů driving range. Můžete také využít kluziště, ve dvou kinech můžete 
zhlédnout premiérové promítání některého filmu, odpočinout si ve vnitřních 
zahradách, meditovat v modlitebnách dle vašeho vyznání, navštívit tradiční ko-
rejské lázně se samostatnými odpočinkovými místnostmi a nepřetržitým provo-
zem. Součástí letištního areálu je také rozsáhlé medicínské centrum.

Mezinárodní letiště Incheon bylo vybudováno na dvou ostrovech při seve-
rozápadním pobřeží v roce 2001 a počítá se s jeho dalším rozšiřováním až do 
roku 2020 (100 miliónu cestujících ročně). Leží necelých 50 km od Soulu. 
Expresní vlaky tuto vzdálenost překonají za 40 minut.

P
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Téma
Nový 

rotariáNský 
rok

����: František Ryneš, PDG

Název nevládní neziskové organizace Rotary International je odvozen od slova 
„rotovat“. Každý rok se 1. července pootočí kolo klubu, distriktu i ústředí 
o jeden zoubek dopředu. Nastupují noví prezidenti klubů, guvernéři distriktů 
i světový prezident RI, mění se i značná část ostatních činovníků na všech 
úrovních. V klubech říkají slavnostnímu předávání insignií jednoduše „rotování“, 

jinde je zažité označení „rotariánský Silvestr“.

Rotace funkcí je dobrá praxe, ověřená více než stoletou zkušeností. Nové tváře 
totiž přinášejí neotřelé myšlenky, inspirují zajímavé projekty. Slavnostní 
„rotování“ je především příležitostí k rekapitulaci, co se minulému vedení 
podařilo, a k představení vize nastupujícího prezidenta pro příští rotariánský 
rok. Úspěch je kladná hodnota při srovnání stavu na začátku se stavem na konci 

rotariánského roku.

Rotary není charitativní organizace. Je to především společnost přátel, která 
buduje dobré vzájemné vztahy prostřednictvím pomoci potřebným 
prostřednictvím „služby nad vlastní zájem“. To by měli mít na paměti především 

nastupující prezidenti klubů. 
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R. „Ravi“ Ravindran si pred verej
nými vystúpeniami nepotrpí na 
kvetnaté a obdivné uvedenia. Nie 
je mu to príjemné. Svetový prezi

dent Rotary 2015–16 uprednostňuje skromnosť. 
Keby to záviselo od neho, pravdepodobne by ste 
ani nečítali tento článok.

Vyjednanie pokoja zbraní počas srílanskej 
občianskej vojny, aby zdravotnícki pracovníci 
mohli podávať vakcíny proti detskej obrne? 
Dohodu síce podpísal, ale ako sám hovorí, 
zásluhu na tom malo veľa ľudí. Obnova 23 škôl 
poškodených cunami pre 14 000 detí? On len 
predsedal výboru. Z malej tlačiarne etikiet pre
vádzkovanej v priestore o veľkosti garáže vybu
dovanie silnej globálnej baliarenskej firmy, ktorá 
pozdvihla hodnotu čajového priemyslu v krajine? 
Skrátka, bol na správnom mieste v správny čas.

„Často ma pokladajú za človeka, ktorý sa sám 
vypracoval na dnešnú úroveň,“ hovorí Ravindran, 
člen Rotary klubu Colombo. „Len úplne egocen
trický človek sa môže domnievať, že sa vypracoval 
sám. Každý z nás dosiahne niečo práve vďaka 
tomu, že mu veľa ľudí pomôže stať sa tým, kým je.

Jeden z dôvodov, pre ktorý tak intenzívne pra
cujem pre Rotary, je, že mi mnoho ľudí ponúklo 
pomoc a v mnohých prípadoch som nikdy nemal 
šancu pomoc opätovať. Jediný spôsob, ako odpla
tiť pomoc, je poskytnúť ju druhým. Keď sa ma 
pýtajú ľudia, ktorým som pomohol, čo môžu uro
biť na oplátku, odpovedám, aby na revanš po
mohli niekomu inému.“

Takáto forma „predplatenia“ pre Ravindrana 
nie je klišé, je to spôsob života. Jeho téma pre 
tento rotariánsky rok  Buď darom  svetu vysti
huje tiež jeho osobnú filozofiu.

n o v ý  r o t a r i á n s k ý  r o k

K.

VOPRED 
SPLAŤTE 

SVOJE DLHY

Život Raviho Ravindrana 
formovala rodina, krajina a Rotary.

Vďaku všetkým chce odplatiť vo 
funkcii prezidenta Rotary.

����: Diana Schoberg, ����: Alyce Henson, pr�klad: Ivan Belan, PDG
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ravindranov starý otec kúpil čajovníkovú 
plantáž Kelburne okolo roku 1950 a časť z nej 

dodnes ostáva v správe rodiny. „Vždy sa sem 
rád vraciam,“ hovorí ravindran. 
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ítime sa ako v nebi. Okúzľujúca cesta, 
stúpajúca do výšky 1525 m n. m., 
vinúca sa pomedzi ryžové polia 
a okolo bane na drahé kamene, 

ponad burácajúci vodopád a občas za sprie
vodu slonov potulujúcich sa po okolí, nás 
dovedie k čajovníkovej plantáži rodiny 
Ravindranovcov. Svieže čajovníkové kríky 
pokrývajú skalnaté útesy. Sme na kraji sveta, 
nad oblakmi – scéna ako z filmu premenená 
na skutočnosť.

Sídlo zvané Kelburne je len pár kilometrov 
vzdialené od polí, kde Thomas Lipton  áno, ten 
Lipton – začal pestovať cejlónsky čaj. Ravindran 
často berie svojich návštevníkov na prehliadku 
prvej Liptonovej továrne, dlhej bielej budovy 
s hučiacimi dopravníkovými pásmi, sušičkami 
a ventilátormi. Ravindranov dedko z matkinej 
strany pestoval čajovníky v Kelburne od roku 
1950; patril k prvým obyvateľom Srí Lanky, ktorí 
si v tomto regióne kúpili pozemok od britských 
majiteľov plantáží. Po ukončení štúdia ekonó
mie na Loyola College v Chennai v Indii sa 
Ravindran vrátil domov, aby rodinné sídlo spo
znal aj po obchodnej stránke.

Dlhé dni sa začínali o 05:30 prideľovaním 
prác, obhliadkou polí a návštevou továrne. 
Ravindran vyzdvihol hodnotu tvrdej práce 

a presadzoval láskavý prístup k ľuďom. 
Postupne sa zžil s ľuďmi na plantáži, zaujímal 
sa o to, ako zlepšiť ich život možnosťou privy
rábania si, či skvalitnením bývania. Celá rodina 
sa domnievala, že Ravindranov život sa bude 
točiť okolo pestovania čajovníka na plantáži. 
V roku 1972 však nová socialistická vláda na 
Srí Lanke schválila pozemkovú reformu, ktorá 
viedla k znárodneniu čajovníkových plantáží. 
Rodinný majetok sa tak zmenšil z tisícok hek
tárov na 20. Ravindran čoskoro ostal bez práce.

Odsťahoval sa do Colomba, hlavného mesta 
krajiny, a začal pomáhať v rodinnom tlačiaren
skom podniku, kde sa vyrábali aj kancelárske 
potreby a účtovné knihy pre čajovníkové plan
táže. Ravindran bol nespokojný. Vedel, že čaj sa 
zo Srí Lanky vyváža vo veľkom a balí sa niekde 
inde pre zákazníkov v Európe, Austrálii či 
v Spojených štátoch. Uvedomil si, že ak by Srí 
Lanka disponovala kvalitnou baliacou techni
kou, biznis s čajom by sa presťahoval do tejto 
krajiny s nižšími nákladmi. Založil novú firmu 
na vysoko kvalitné balenie čaju – čajové vre
cúška a škatule. Tento ťah pomohol významne 
naštartovať čajový priemysel v krajine. Mnohí 
doňho vložili dôveru. Jeho obchodný partner 
(a teraz priateľ a mentor), zakladateľ miestnej 
renomovanej spoločnosti Dilmah tea, s ním 

investoval, hoci sa sotva poznali. Bankový 
manažér mu dal šancu pri rozbiehaní spoloč
nosti – boli členmi toho istého Rotary klubu. 
Ravindranova manželka Vanathy, ich syn Krish  
na a dcéra Prashanthi ho ako majiteľa začína
júcej firmy podporovali v neistých časoch.

V súčasnosti je firma snáď jednou z naj
známejších baličiek čaju na svete. Čaj s pri
danou hodnotou, teda ten, ktorý je balený na 
Srí Lanke namiesto toho, aby bol vo veľkom 
vyvážaný do zámoria, zohráva významnú 
úlohu v ekonomike krajiny.

V rozľahlej továrni v Printcare sa rytmicky 
ozývajú ultramoderné baliace stroje. Obklo
puje nás dúha čajových balení: červené ška
tuľky čaju Typhoo určené pre Britániu; 
zelený Dilmah pre Európu; modrý Tetley pre 
Austráliu. Ďalšie stroje denne vychrlia takmer 
100 miliónov vrecúšok čaju a čajových štít
kov. Ravindran s úsmevom prezrádza, že vo 
firme ho prezývajú generálny záhradník spo
ločnosti kvôli transformácii priemyselnej 
lokality továrne na výrobu pneumatík, ktorú 
v roku 1994 odkúpil a zveľadil zeleňou.

Printcare podniká po celom svete. K jej 
klientom patria spoločnosti Unilever, Target, 
Hallmark a Twinings. Vlastní mnoho tovární 
na Srí Lanke a v Indii. Je vysoko pravdepo

C

Vľavo: od ukončenia občianskej vojny na srí Lanke 
výstavba v Colombe zaznamenáva výrazný vzostup. 
Krajina zažíva najrýchlejší ekonomický rast 
v juhovýchodnej Ázii. Uprostred: ravindran na 
zasadnutí rotary klubu Colombo. Vpravo: Po 
úspešnom roku 1987–1988 vo funkcii prezidenta klubu 
Colombo ravindran odovzdáva funkciu svojmu 

nástupcovi a priateľovi ruzly Hussainovi (v strede). 
ravindranova manželka Vanathy je druhá zľava; tretí 
zľava je súčasný premiér srí Lanky ranil 
wickremesinghe.
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dobné, že niečo nachádzajúce sa vo vašej 
skrini pochádza práve z tejto firmy. Čo sa 
týka manažérskeho štýlu a prístupu k práci, 
Ravindran je vizionár. Keď sa zahryzne do 
projektu, perfektne ho zrealizuje od fázy plá
novania až po samotnú implementáciu, sa
mozrejme v stanovenom čase. Jeho štýl ve
denia je veľmi charizmatický. 

Ravindran zaviedol matchinggrantový pro
gram, podobný tomu v Nadácii Rotary, prostred
níctvom ktorého jeho firma pomáha komunite. 
Spoločnosť navyšuje príspevky zozbierané od 
svojich 700 pracovníkov na vzájomne dohod
nuté projekty, často so zameraním na skvalitne
nie vody a hygienických zariadení v miestnych 
školách. Deti z nízkopríjmových rodín dostá
vajú zadarmo knihy, finančné prostriedky na 
dopravu a topánky do školy. (Vzdelanie samo 
o sebe je na Srí Lanke bezplatné.) V roku 2014 
sa spoločnosť Printcare stala jedným z top 15 
zamestnávateľov v krajine a Ravindran bol me
dzi ocenenými v kategórii manažér roka. Ako 
sám tvrdí, k ľuďom treba pristupovať s úctou 
a rešpektom, zvyčajne to potom opätujú. O ľudí 
sa stará – záleží mu na nich.

„Len tak prísť, zarobiť peniaze a ísť domov, 
to nie je veľmi zmysluplné,“ vysvetľuje Ravind
ran. „To môže urobiť každý. Komunita, v ktorej 

žijeme, by mala mať osoh z našej prítomnosti.“ 
Rotary klub Colombo sa v roku 2015 chystá 
osláviť 86. výročie vzniku. Za tú dobu sa zapí
sal do histórie krajiny nezmazateľným písmom. 
Klub založil Národnú organizáciu pre preven
ciu tuberkulózy, Prvú krvnú banku v krajine, 
Antinarkotickú asociáciu na Srí Lanke – svoju 
činnosť začala počas Ravindranho pôsobenia 
vo funkciu prezidenta klubu a najnovšie spon
zoroval jediný prístroj v krajine určený na skrí
ning, včasnú detekciu a prevenciu rakoviny. 
(Za ostatných päť rokov bezplatne prešlo 
screeningom viac ako 35 000 ľudí, z toho viac 
ako 7500 vykazovalo príznaky vyžadujúce si 
ďalšie vyšetrovanie. Jedným z hlavných partne
rov klubu na projekte je Rotary klub Birming
ham v Alabame, USA, v ktorom je Ravindran 
čestným členom.) Ravindran sa v období pô
sobenia na čajovníkových plantážach v roku 
1974 stal zakladajúcim členom Rotary klubu 
Bandarawela, jedného z prvých klubov v odľa
hlých vysočinách. Jeho starý otec bol rotarián, 
rovnako ako aj jeho otec. Pre 21ročného 
Ravindrana bolo Rotary o zábave a priateľoch, 
samotná služba nehrala uňho vtedy prím.

Dokonca aj dnes, po mnohých rokoch 
dobrovoľníckej práce v prospech tisícov 
ľudí, Ravindran považuje za jeden z naj

obľúbenejších aspektov rotariánstva práve 
spoznávanie jednotlivcov z celého sveta a si
ahodlhé rozhovory s nimi. Blízky priateľ 
Abbas Esufally o ňom tvrdí, že zmysel pre 
humor je súčasťou jeho DNA.

Keď sa Ravindran presťahoval do Colomba, 
stal sa členom jeho súčasného klubu a postup
ne na seba preberal vedúce role. Rotariáni 
často berú Rotary ako jednu z množstva svo
jich mimopracovných aktivít, nie však Ravind
ran – preňho to bola vášeň. Mal cieľ, zamera
nie orientované výhradne na Rotary, na 
nadväzovanie kontaktov a službu komunite.

V roku 1983 vypukla vojna medzi srílan
skými bezpečnostnými zložkami a hnutím 
Tigrov oslobodenia tamilského ílamu LTTE 
– militantnou povstaleckou skupinou, ktorá 
chcela vytvoriť samostatný štát na severe 
a východe krajiny. (Povstalci zaviedli samovra
žedné bombové vesty.) Vo viac ako štvrťsto
ročie trvajúcich bojoch do ukončenia vojny 
v máji 2009 zahynulo viac ako 100 000 ľudí 
a stovky tisíc bolo vysídlených. Ešte v roku 
2014 sa domov stále nevrátilo 90 000 ľudí.

Príčiny konfliktu pramenia z napätia me
dzi väčšinovým sinhálskym obyvateľstvom 
a tamilskou menšinou. V Rotary však na et
nickom pôvode nezáleží. Hoci väčšina rota

Vľavo: Briti priniesli v roku 1824 jedinú rastlinku 
čajovníka z Číny na srí Lanku, v tom čase kolóniu známu 
ako Cejlón. V súčasnosti si cejlónsky čaj užíva povesť 
toho najlepšieho na svete. Hore: V továrni Printcare 
v Colombe ravindran kontroluje balenie čaju určeného 
pre spojené kráľovstvo. spolu s ním sú jeho syn Krishna 
(vpravo) a generálny manažér rohitha grero.
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riánov pochádza z majoritnej sinhálskej po
pulácie, kluby na Srí Lanke si do vedúcich 
funkcií volia reprezentantov zo sinhálskych, 
tamilských, či moslimských komunít. Tak 
ako aj v prípade Ravindrana, ktorý je Tamil. 
Ako sám hovorí, v Rotary nerozhodovalo 
náboženstvo, ani kasta, ani jazyk. Všetci sú 
prosto Srílančania a do funkcií sú nomino
vaní tí, ktorí majú najlepší potenciál niečo 
dokázať. Neraz sa vynára otázka, prečo sa 
zvyšok krajiny nemôže správať tak, ako to 
robia v Rotary.

Konflikt tiež nezabránil rotariánom v úsilí 
zabezpečiť pomoc všetkým srílanským de
ťom bez rozdielu. V roku 1995 vláda pláno
vala zrealizovať národný imunizačný deň len 
v oblastiach nezasiahnutých vojnou, čo by 
znamenalo vylúčenie asi tretiny detí v kraji
ne z programu vakcinácie proti detskej obr
ne. Predstavitelia Rotary, vrátane Ravindrana, 
v tom čase predsedu výboru PolioPlus na Srí 
Lanke, intenzívne spolupracovali s UNICEF 
na nadviazaní kontaktov s rebelmi a dosiah
nutí pár dní prímeria počas vakcinácie. Vý
sledkom bolo, že takmer všetky deti v krajine 
boli zaočkované. A po cunami v roku 2004 
sa srílanskí rotariáni na čele s Ravindranom 
zaslúžili o výber lokalít a zabezpečenie vý

stavby škôl v rámci projektu v hodnote 12 
mil. USD. Školy budú slúžiť deťom zo všet
kých etnických komunít.

Členovia RC Colombo o Ravindranovi ho
voria, že má vysoké štandardy a od ostatných 
ľudí očakáva, že ich budú plniť – a oni ich 
plnia. Ravindran apeluje na ľudí, aby nestrá
cali čas hľadaním dôvodov, prečo niečo nejde. 
On sám má vrodenú schopnosť pretaviť vlast
ný sen a vlastnú víziu do snov a vízie ostat
ných. Kredit potom pripíše všetkým, keď 
povie, že všetci spolu sme niečo dokázali.

Ak existuje niečo, čo Ravindran ľutuje 
v súvislosti so svojím nástupom do funkcie 
prezidenta RI, tak je to odlúčenie od prvého 
vnúčaťa, malej Raiky, ktorá sa narodila v ok
tóbri. Tým, že bude bývať v Evanstone v Illi
nois, kde sa nachádza ústredie Rotary, nebude 
môcť zblízka sledovať rané okamihy jej života. 

Občianska vojna je už našťastie minulos
ťou. Dnes Srí Lanka prekvitá. Investície do 
infraštruktúry rastú, barikády a kontrolné 
body v centre Colomba dali priestor parkom 
a detským ihriskám, budujú sa nákupné stre
diská. Siluete mesta dominujú žeriavy stava
júce luxusné hotely. Aj historický Galle Face 
Hotel, kde sa v roku 1929 konalo prvé stret
nutie RC Colombo, dostane nový šat. Hladké 

prevzatie moci v januári po prezidentských 
voľbách, v ktorých prehral úradujúci kabinet, 
posilňuje nádej na lepšiu budúcnosť. Nedo
tknuté pláže, džungle a kultúrne pamiatky sa 
zaslúžili o to, aby Marco Polo označil tento 
ostrov za „najlepší na svete“ a Forbes v roku 
2015 zaradil ostrov na zoznam top 10 najlep
ších miest, ktoré treba navštíviť. „Všetkých 
nás nadchýna budúcnosť Srí Lanky,“ tvrdí 
Ravindran.

Ako prezident Rotary prispeje k tomu, aby 
si tento malý ostrovný národ vydobyl miesto 
na globálnej mape. „Naša hymna bude znieť 
v každej krajine, ktorú navštívim. Naša vlajka 
zaveje všade, kam zavítam. Vlajka našej kraji
ny bude viať pred budovou ústredia Rotary,“ 
uvádza. „Čo viac môžem urobiť pre svoju 
krajinu, ako toto?“

Ravindran nepredpokladá, že zanechá od
kaz ako prezident Rotary. Dúfa však, že vyu
žije svoje schopnosti na to, aby organizáciu 
opúšťal v lepšej kondícii, než v akej ju našiel 
– a splatí vopred svoje dlhy voči všetkým 
ľuďom, ktorí ho dostali tam, kde je dnes. „Ro
tary ma vyformovalo,“   hovorí. „Rotary ma 
zmenilo, a to je dôvod, prečo robím pre Ro
tary to, čo robím, hoci to predstavuje len 
stotinu toho, čo som od Rotary dostal.“

Vľavo: ravindran so svojou rodinou, zľava: zať nicolas 
Mathier, dcéra Prashanthi, manželka Vanathy, nevesta nee-
sha, vnučka raika a syn Krishna. Hore: ravindran s dcérou 
Prashanthi pri raňajkách. 
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ve vrcholovém 
managementu 

Rotary

N o v í  č l e N o v é  S b o r u  ř e d i t e l ů  r i

V devatenáctičlenném Sboru ředitelů RI zasedlo od 1. července 

2015 deset nových členů:

John F. Germ – President-elect 2015-16, rC Chattanoo-

ga, tennessee, Usa

John pracuje od roku 1965 ve společnosti Campbell a Asso

ciates Inc. Členem Rotary je od roku 1976. On a jeho manželka 

Judy jsou členy Arch Klumph Society. Za své dlouholeté aktivity 

v RI byl odměněn cenami Service Above Self Award, The Rotary 

Foundation’s Citation for Meritorious Service a Distinguished 

Service Award. 

Manoj D. Desai – rC Baroda Metro, Indie

Manoj je chirurg a majitel Arpan Spine & Fracture Clinic, je 

členem řady vrcholných profesních organizací. Rotariánem je 

od roku 1986. V Rotary prošel řadou významných pozic. V roce 

2011 byl například moderátorem Rotary Institutu.

Bradford r. Howard – rC oakland sunrise, Kalifornie, Usa

Brad je prezidentem společnosti Howarda Tours a generálním 

ředitelem Properties Howard. Členem Rotary je od roku 1985. 

Za své dlouholeté aktivity v RI byl odměněn cenami Service 

Above Self Award, The Rotary Foundation’s Citation for Meri

torious Service, Distinguished Service Award a International 

Service Award for a PolioFree World. 

Jennifer E. Jones, rC windsor-roseland, ontario, Kanada 

Jennifer je prezidentkou a generální ředitelkou společnosti Me

dia Street Productions Inc. Za své dlouholeté activity v RI byla 

odměněna cenou Service Above Self Award. Ona a její manžel, 

Nicholas Krayacich, jsou členy Arch Klumph Society, Paul Har

ris Society, a Bequest Society of  The Rotary Foundation

Hsiu-Ming Lin – rC taipei tungsten, tchaj-wan

Frederick je výkonný ředitel společnosti Continental Worldwide 

Ent. Co. Ltd., která se specializuje se na návrhy systémů a inte

grace pro satelitní komunikaci. Členem Rotary je od roku 1988. 

On a jeho manželka, ChenYi, jsou členy Arch Klumph Society. 

Peter L. offer – rC Coventry Jubilee, anglie

Peter pracoval jako výkonný ředitel textilky. Členem Rotary je 

od roku 1977. Sloužil jako prezident RIBI a jako člen několika 

výborů RIBI. Působil také jako zástupce předsedy HOC při Svě

tovém kongresu RI v Birminghamu 2009. Peter získal RI Servi

ce Above Self Award mimo jiné za práci s anglickými invalidy 

ve Sports Team Championship. Je také nositelem ocenění Paul 

Harris Fellow a patronem Nadace Rotary.

saowalak rattanavich – rC Bangrak, thajsko 

Saowalak je docentkou na pedagogické fakultě Srinakharinwi

rot university v Bangkoku. Členkou Rotary je od roku 1990. Za 

své dlouholeté aktivity v RI byla odměněna cenami Service Abo

ve Self Award, Presidential Citation, The Rotary Foundation’s Ci

tation for Meritorious Service a Distinguished Service Award.

Eduardo san Martin Carreño – rC Majadahonda, Španělsko

Eduardo pracoval jako finanční poradce Grupo Bancario San

tander (a branch of Santander Consumer Finance) na mnoha 

pozicích. Členem Rotary je od roku 1990. 

José silva Ubiracy – rC recife, Brazílie

Bira je generální ředitel skupiny 10 společností spravovaných 

EBGE (Brazilian Special Guides Publishing). Členem Rotary je 

od roku 1970. Bira sloužil v RI na více pozicích, například jako 

zástupce RI prezidenta, angažoval se při rozvoji Rotary Youth 

Exchange v Jižní Americe a spolupracuje s distriktem 7500 

(New Jersey) v Matching Grant projektu na nákup mobilní 

jednotky pro oční chirurgii v hodnotě 250 000 dolarů. Bira je 

nositelem ocenění Paul Harris Fellow a významným dárcem 

Nadace Rotary.

karen Wentz – rC Maryville-alcoa, tennessee, Usa

Karen opustila kariéru v administrativě vysokoškolského vzdě

lávání. Bývala také aktivní v United Way, Habitat for Humanity, 

Humane Society of Tennessee Valley, AARP Driver a American 

Cancer Society. Členkou Rotary je od roku 1990. Karen slou

žila v RI na více pozicích, byla například koordinátorkou pro 

Rotary zónu 30 nebo generální koordinátorkou absolventů 

projektů Nadace Rotary.

N o v í  č l e N o v é  S p r áv N í  r a dy 
N a d a c e  r o ta r y

V patnáctičlenné správní radě Nadace Rotary zasedli od 1. čer

vence 2015 čtyři noví členové:

Örsçelik Balkan – rC Istanbul-Karaköy, turecko

Örsc�elik je výkonný ředitel společnosti EAE Elektrik Compa

ny, která zajišťuje implementaci obnovitelných zdrojů energie 

v Turecku a Rusku. Vyučuje strategické plánování, efektivní 

komunikaci a plánování projektů pro program MBA na Kültür 

University v Istanbulu. V minulosti byl členem vedení obchod

ní komory v Istanbulu a také kandidátem na člena parlamentu. 

Členem Rotary je od roku 1973. V RI sloužil již na více pozicích, 

například organizoval mírová fóra v Sofii, Istanbulu a Nairobi 

nebo inicioval projekt operací srdce pro irácké děti. Za své 

dlouholeté aktivity v RI byl oceněn Service Above Self Award 

a The Rotary Foundation’s Citation for Meritorious Service. Je 

významným donátorem Nadace Rotary. 

ron D. Burton – rC norman, oklahoma, Usa

Ron působil do roku 2007 jako prezident University of Oklaho

ma Foundation Inc. Je členem celoamerické advokátní komory 

a vykonává praxi v Oklahomě a před Nejvyšším soudem USA. 

Jako aktivní skaut byl viceprezidentem Last Frontier Council of 

the Boy Scouts of America a získal ocenění Silver Beaver Award. 

Členem Rotary je od roku 1979. Za své dlouholeté aktivity v RI 

byl odměněn cenami Service Above Self Award, The Rotary Foun

dation’s Citation for Meritorious Service, Distinguished Service 

Award a International Service Award for a PolioFree World. 

Mário César de Martins Camargo – rC santo andré, 

Brazílie

Mário César byl prezidentem Grafica Bandeirantes, nyní je po

radcem v polygrafickém průmyslu Brazílie. Členem Rotary je 

od roku 1980. V RI sloužil již na více pozicích, například i na 

palubě Casa da Esperanca (Dům naděje), což je projekt pro děti 

se zdravotním postižením, podporovaný jeho Rotary klubem 

od roku 1953.

thomas M. thorfinnson – rC eden Prairie noon, 

Minnesota, Usa

Tom je prezidentem Thorfinnson Law Offices,věnuje se sou

kromé praxi korporátního práva. Přednášel obchodní právo na 

univerzitě v Minnesotě a po čtrnáct let je členem představen

stva First Minnetonka City Bank. Angažuje se v řadě nezisko

vých, charitativních a sportovních organizací. Členem Rotary 

je od roku 1980.

Noví členové Sboru ředitelů ri, 
více na: 

https://www.rotary.org/
myrotary/en/learning-

reference/about-rotary/
directors

Noví členové správní rady 
Nadace rotary,

více na: 

https://www.rotary.org/
myrotary/en/learning-

reference/about-rotary/
trustees
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ebývá to často, že se v klubu objeví 
vzácní hosté, předávají se nejvyšší 
ocenění, a to vše v přátelské a druž  

né atmosféře, umocněné zajímavým místem. 
Takové štěstí potkalo členy Rotary klubu 
Ostrava v pondělí 29. 6. 2015, ve vile Anežka 
na Čeladné, po předchozím uctění památky 
doyena klubu Vladimíra Káše. Své funkce si 
zde předávali prezidenti klubu Ivo Franc 
a Jan Ženatý, ale zároveň i úřadující distriktní 
guvernérka Jozefa Poláková s nastupujícím 
guvernérem a naším členem, Vladimírem 
Adámkem. Zároveň zde paní guvernérka oce
nila i dva naše přátele, Vítězslava Rašku, který 
se stal nositelem Paul Harris Fellow za orga

nizaci tradičních muškařských závodů, 
a našeho hostitele a filantropa Jana Fol
prechta. Ten získal nejvyšší distriktní vyzna
menání, Cenu Tomáše Bati, za neúnavnou 
podporu klubu a mapování jeho historie. 
Tohoto setkání se účastnil i náš čestný člen 
Jan William Berkelbach z Holandska, který 
stál při obnovování našeho klubu před 25 
lety. Jak v závěru setkání vyjádřila Jožka Polá
ková, bylo to skutečně setkání přátel, přátel 
v Rotary! Lidí, kteří hrdě nosí svůj rotarián
ský odznak a svými činy naplňují naše motto 
„Service Above Self“. 

Zdeněk Michálek

O S T R AVA

Předávání
funkcí

Měsíc červen je tradičně 
v rotary klubech spojen 

s bilancováním uplynulého 
rotariánského roku 

a výhledem na nový.

n o v ý  r o t a r i á n s k ý  r o k

N
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rotace 
vSKutKu MeziNárodNí

Tak je za námi zase tradiční každoroční rotace pre-

zidentů a guvernérů. Tradice stará tak jako celé 

Rotary hnutí a v podstatě i tradice, která dala Ro-

tary jméno (a ano, vím že nejprve šlo o rotaci místa 

schůzek, ale prosím povolte mi malou básnickou 

licenci). Každý klub pojímá předávání řetězu trochu 

jinak. Někdo honosně a někdo méně okázale, ale 

vždy jde o to, že přítel příteli předává štafetu a pře-

je si v zájmu klubu a i celé společnosti, aby nastu-

pující prezident byl ještě lepší než on sám. Totéž 

samozřejmě platí i na ženy prezidentky, kde odpo-

vědnost ještě navíc doplňuje krása a laskavost.

V letošním roce jsem měl tu čest a potěšení se 

zúčastnit předávání funkcí v RC Karlovy Vary. Jel 

jsem tam nejen jako mluvčí distriktu, abych před-

nesl zdravici guvernéra, ale také v pozici výkonné-

ho manažera projektu „Mrtvému moři“, abych 

předal medaili „Paul Harris Fellow“ nastupujícímu 

prezidentovi Maximu Shermanovi, za jeho obrov-

skou podporu tomuto projektu. Bez Maxe by to 

zkrátka nešlo. To samé ale platí i o Oliverovi 

a Theodorovi, kteří také za svou práci na projektu 

obdrželi stejné ocenění. Celá akce předávání byla 

uskutečněna díky Františku Piškaninovi a jeho 

partnerce Lence, v místě, kde se František narodil, 

a celé sídlo, které získal zpět v restituci jako ruinu, 

je nádherně rekonstruováno. Selský dvůr, jak se 

tato usedlost jmenuje, je úžasnou oázou klidu 

a pohody. Citlivě přestavěné hospodářské budovy 

poskytly zázemí pro členy klubu, jejich rodinné 

příslušníky a mnoho hostů z našeho i jiných dis-

triktů.

Byla to opravdu vybraná společnost, ostatně 

jako všechny rotariánské akce. To, co tuto akci 

v mé mysli posunulo dál, byla ta skutečnost, že já, 

jako Američan jsem gratuloval českému klubu se 

silnými německými kontakty k tomu, že si za pre-

zidenta zvolili občana Izraele. Prostě rotariánská 

myšlenka spojuje dobré lidi napříč kulturami a ná-

rody. Takže zvedám pomyslnou orosenou sklenici 

a říkám: „Ať žije rotace.“

George J. podzimek
�������� �������� ���� rgn

RC Kroměříž proběhlo předání 
funkce prezidenta z rukou ing. Vác
lava Hladila panu MVDr. Jiřímu Chvá

talovi. Celá akce proběhla ve stylově zařízené 
jídelně ekologické farmy ve Cvrčovicích 
a byla doplněna odbornou exkurzí provede
nou ing. Mariánem Sedlářem. O prázdninách 
22. 8. 2015 je v Kroměříži plánována ve spo

lupráci s RC Zlín, RC Uherský Brod a RC Nitra 
akce Návraty ke kořenům. Můžeme se těšit na 
přehlídku lidových krojů, oslavu dožínek, 
návštěvu studentů Letního campu RC Prostě
jov a samozřejmě prohlídku Hanáckých 
Athén, jak bývá Kroměříž nazývána.

Ing. Iveta Havlíková

osluhujúci prezident Boris Schu
bert odovzdal 19. júna 2015 rotari
ánske insígnie Tonymu Pospíšilovi. 

Pri tejto príležitosti RC Žilina usporiadal sláv
nostný míting, na ktorom sa zúčastnili aj man
želky žilinských rotariánov, čestní a bývalí 
členovia klubu. Pozvanie prijali aj rodiny, 
ktoré participujú na mládežníckej výmene. 

O hudobnú kulisu sa postaralo trio muzikan
tov – kapela Michala Kvitkovského. Rotarián
sky rok v Žiline v júni finišoval aj tradičnou 
guláškou a rozlúčkou s Kanaďankou Amie 
a Mexičanom Juanom, študentmi, ktorí prežili 
rok na Slovensku.

Martin Barčík

K R O M Ě Ř Í Ž

Ž I L I N A

n o v ý  r o t a r i á n s k ý  r o k
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7. — 9. 6. 2015
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Ohliadnutie za SÃO PaOlO

����: Xxxxxxxxxx ����: Xxxxxxxxx

Rotary international Convention 2015 São Paolo – tak to 
je oficiálny názov celosvetového stretnutia rotariánov, 

stretnutia, na ktoré sa mnohí tešia už celý rok a sú aj takí, 
ktorí sa ho zúčastňujú aj po dvadsiaty krát.

aus of Friendship – miesto plné rotariánskych insígnií, 
plné rotariánskych stiskov rúk a priateľstva. To všetko 
umocňuje úžasný pocit spolupatričnosti k obrovskej 
rodine ľudí, ktorým nie je ľahostajný svet okolo, ani iní 

ľudia v ňom. A k tomu sa pridruží hrdosť, keď počas slávnostného 
otvorenia pochodujú výmenní študenti s vlajkami všetkých krajín, 
v ktorých je Rotary zastúpené, a medzi nimi sú vlajky našich dvoch 
krajín, vlajky nášho dištriktu. 

Na pódiu sa striedajú rečníci – RI prezident Gary C. K. Huang, 
ktorý hodnotí svoj uplynulý rok, Lucia Gomez Garcia z Argentíny 
upozorňuje na aktívnych mladých ľudí a zdôrazňuje, že nikdy nie 
je nikto príliš mladý, aby nemohol zmeniť svet. Laureát Nobelovej 
ceny Dr. Oscar Arias, bývalý prezident z Costa Rica, ubezpečuje, že 
do konca svojho života neprestane sa zasadzovať za mier vo svete. 
Rečníkov a emotívnych vystúpení, pri ktorých má človek zimo-
mriavky po tele, je veľa. Vystúpenia uzatvára RI prezident 2015/16 
K. R. Ravidran z RC Colombo zo Sri Lanky so svojim elánom a pred-
savzatím. Zo všetkých srší odhodlanie niečo pozitívne vykonať, 
slúžiť iným nad vlastný záujem. Plenárne zasadnutie má aj časť 
volieb a síce potvrdenie nominácie RI prezidenta nominee a všet-
kých DGN pre rotariánsky rok 2016/17, takže aj nášho Štěpána de 
Wolf z RC Cheb/Egger.

Stretnutie rotariánov má aj mnoho možností pre neformálne dis-
kusie a zábavu. Vyvrcholením tohtoročného bol večer venovaný 
tomu typickému pre Brazíliu, a to sambe. V meste je samba-drom, 
na ktorom sa predviedli všetky školy samby z mega mesta, ktorým 
Sa�o Paolo v skutočnosti je. Nezabudnuteľný zážitok z hudby, farieb 
a kostýmov, doprevádzaný úžasnou atmosférou, ktorá sa musí zažiť 
iba v Brazílii.

Stretnúť po 13 rokoch výmenného študenta Bruna, ktorý strávil 
rok v Ostrave a ešte stále krásne hovorí po česky, je zážitok. K tomu 
sa pridalo náhodné stretnutie so slovenskou študentkou Katkou 
a Madu (Maria Eduarda), ktorá bola minulý školský rok v Košiciach. 
Všetkých sme pozvali na spoločnú večeru a ten večer plný zážitkov, 
spomienok a dobrej nálady bol najkrajšou bodkou za cestou na 
juhoamerický kontinent.

h
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roman
Lístek s poznámkou
Prosim o doplneni autoru
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ejlepší bude, zeptáme-li se přímo 
našeho koordinátora Ing. Otakara Veselého, 
který je pravidelným účastníkem těchto 
zasedání již mnoho let.

Jak bys zhodnotil pozici našeho distriktu 
2240 v celosvětovém ICC?
I díky svým předchůdcům, koordinátorům 
našeho distriktu, je naše činnost, z pohledu 
světového vedení ICC, velice aktivní 
a v rámci prezentací, které předkládám za 
náš distrikt, je hodnocení více než pozitivní.

V čem bylo toto zasedání jiné?
Tentokrát se kromě každoročního zasedání 
konal také Rotary den v UNESCO, které 
bylo právě před 70 lety založeno. Což byl 
opravdu nezapomenutelný zážitek, nejen 
díky všeobecné přátelské atmosféře, ale 
také kvůli místu, kde se tento meeting 
konal. Že se jednalo opravdu o výjimečnou 
akci, potvrzuje i přítomnost světového pre-
zidenta 2014–15 Garyho Huanga. Myslím, 
že níže citovaná Mírová deklarace, která 
zde byla přijata, je toho důkazem. Znovu 
jsem se přesvědčil, že rotariáni jsou lidé, 
mezi kterými se cítím velmi dobře. 

V současné době se hovoří o imigrantech, 
jaký je názor ICC? 
Myslím, že je to dostatečně vyjádřeno  
v přijaté deklaraci, tento problém budeme 
muset řešit všichni, bude ale záležet na 
Evropské unii a jejích představitelích, jaký 
způsob řešení zvolí. Rotary ale již několi-
krát ve své historii ukázalo, že je připra-
veno dlouhodobě a účinně pomoci v růz-
ných situacích, kde bylo připraveno vždy 
podat pomocnou ruku.

Co by sis přál ty osobně, aby ICC přineslo 
nám všem?
Velmi bych si přál, aby bylo stále upevňo-
váno mezinárodní rotariánské přátelství 
a soužití směřující k pomoci a porozumění 
ve smyslu našeho motta: Service above self.

N

V Ý B O R  P R O  M E Z I N Á R O D N Í  S P O L U P R Á C I

UNESCO, ROTARY, PAříž
Aprílový víkend 3.–4. dubna byl z pohledu návštěvníků 

města na Seině nevlídný, chladný až deštivý. Pokud byla ale 

Paříž vnímána očima účastníků zasedání ICC (Výborů pro 

mezinárodní spolupráci), pak se jednalo o dny plné 

přátelství a plánů do budoucna.

����: František Ryneš
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Supplement

his time the session coincided with a Rotary 
Day in UNESCO, which was established 70 
years ago to the day. The unique nature of this 
event was enhanced by the presence of World 
President 2014–15 Gary Huang and the passing 

of a peace declaration that specifically mentions immigrants. 
This problem is on our hands, but much will depend on the 
European Union’s choice of solution. Rotary is prepared to 
give sustained help over many years. 

The ICC world leaders consider our work very active and 
the presentations on behalf of our District have been very 
positively rated. I wish to see the international Rotarian fri-
endship strengthen, as it promotes understanding true to our 
maxim: Service above Self.

T
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I N T E R - C O U N T R y  C O m m I T T E E S

UNESCO aNd ROtaRy 
iN PaRiS

Our coordinator Otakar Veselý has been a regular attendant to ICC 

sessions for a number of years. What topics were discussed? 

How does he evaluate the standing of District 2240?

����: František Ryneš
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the end of the school year ushers in a new rotary tear. the connection brings to mind 

my reading the recollections of Honza Krejčí of rC olomouc City about his visit to the 

great rotarian, sir nicholas winton: “olomouc, I don’t know where olomouc is; I’ll have 

to ask my teachers why they haven’t taught me well.” a man has passed away, who 

was really and truly a “gift to the world”. 

the summer vacations, which usually end the school year and open the rotary year, 

are a time for rest and recreation. Unlike my predecessors, I took the liberty to ask the 

clubs led by my distinguished assistants—Janko Žiak and gabi Vjest—to sacrifice some 

of their leisure time to my visit with them. I plan to visit all clubs by the end of the 

year, or more precisely by Christmas. It follows that I will make the same request to 

other clubs by courtesy of my assistants to suggest the most convenient dates. My 

goal this year is to improve my ways with the worldwide web and make yet another 

step to harmonizing the district database with that of the rI. obviously, to do that, 

I need interaction with the clubs. we are supposed to feed data about the up-and-

coming club officials into the rI portal by the end of the calendar year, by which time 

I’d like to find a workable formula with all of you. the second half of the rotary year 

should be devoted to the district website, including the rules of access, and assigning, 

editing and formalizing individual tasks. My schedule permitting, I would like to visit 

clubs on their anniversary days and marking other events. 

I began, and will end, with the school year. at the end of summer, new exchange 

students will arrive here from all over the world. the district youth exchange 

Committee will organize an orientation Meeting for them on 11-13 september in 

strečno near Žilina. It will coincide with a compulsory yeo training for the clubs, which 

will host students attending the 2015-2016 long-term exchange programs, as well 

as yeo’s from the clubs which plan to send or receive annual-exchange students in 

the school year of 2016-2017. 

world President K. r. ravindran’s Motto of the year reads: Be a gift to the world. Let 

us try to bring this motto to its fruition and “Be a gift to the world”. 

Vladimír adámek

dear readers,

G LO S S a R y

The Ď Prize award is for those who help 
where it is necessary. The 15th annual 
Ď Prize contest was organized by local 
Rotary Clubs and 400 nominations in 
16 categories qualified for the national 
finals, which took place on 15 June 2015 
at Prague’s State Opera House.

F or the first time, a Rotary District 
2240 prize was awarded this year 
among 18 awards tabled. The college 

selected a nomination by RC Znojmo – 
called Calendar for Life, which helps the 
parents of Adam and Gabriela, children 
fighting cancer. Their mother, mrs. 
Prokůpková, received the honours from the 
hands of District PDG Irena Brichta. Grand 
Prix Ď 2015 went to mr. Jan Dohnálek, who 
suffered a cerebral accident with perma-
nent consequences. He is the founder  
of the ICTUS Association, which helps 
cerebral hemorrhage victims to return  
to life. mrs. Irena Brichta was pleasantly 
surprised by the choice of awardee, as her 
RC Prague International has supported the 
association for several years now. 

����: Jan machálek and Svatopluk Jedlička

PHO�O: monika Váňová, Studio m101

Ď  2 0 1 5  P R i z e 

National Finals
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incredible though it might seem, 
Rotary Club Plzeň has just treated its 
international friends and guests to 
its 25th inter-Country Meeting, which 
convened in Plzeň on 17-21 June 2015. 

P L z e Ň

25 years on

R O T A R y  G O O D  N E W S

e N G L i S H  S U P P L e M e N T

Matuzalem  
„Molekula života“

Matuzalem je patentovaný unikátní fl avonoido-
vý komplex, jehož vědecky ověřené účinky jsou fe-
nomenální. Matuzalem je velmi silný antioxidant, 
který zajišťuje eliminaci toxických látek v organis-
mu. Tento fl avonoidový komplex, složený výhradně 
z nejúčinnějších biofl avonoidů, které jsou nejstaršími 
molekulami na Zemi s věkem více než tři miliardy let. 
Molekuly nacházející se v tomto prostředku poskytu-
jí významnou ochranu našim buňkám a prokazatelně 
ochraňují před různými degenerativními vlivy. Má vý-
razný vliv na dobré zdraví, dlouhověkost, vitalitu, růst 
a obnovu.

Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE  
objednávky na tel./fax: 582 391 207, GSM: 737 525 301 
poradna: 582 391 254  
798 46 Brodek u Konice 3   
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu     
www.nadeje-byliny.eu
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W e had 30 participants from four 
countries: France’s RC Chateau-
briant, North Germany’s RC 

Neuruppin, but also RC Bonn. District 1950 
was represented by two PDGs of RC Weis-
senburg and RC Gera. Switzerland sent in 
Franz-Xaver Stadler, a member of RC Altdorf 
in Uri Canton. He will be Governor of 
District 1980 in 2016-17.  From overseas 
we welcomed two US Rotarians from 
Branson, missouri. A cordial welcome was 

given to Governor Jožka Poláková, who 
attended a Friday gala meeting where club 
presidency changed hands. Karel Vašků, 
who took so much well-deserved credit for 
the successful ICm, bestowed his presiden-
tial chain and club bell to his successor 
Petr Šembera, in the Governor’s presence.

����: Dobroslav Zeman

PHO�O: Dobroslav Zeman and milan Váchal

T his year’s annual Rotary Golf 
Governor Tour drew to its close 
with the fifth and last tour-

nament in Telč. The event nicely 
blended with a gourmet project, 
organized by Vojta Havránek from  
RC Praha City. Golfers from 10 Rotary 
Clubs were in attendance this year. 
The RGGT will see its next edition in 
2016, with the first tournament to 
take place at molitorov. There will be 
also a small gold teaching course and 
a competition for non-golfers. Sincere 
invitations from Honza Hlaváč of RC 
Praha City and the Rotary Golf 
Fellowship!
����: Honza Hlaváč

F e L L O W S H i P

Golf Governor tour
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these four pages contain 
english-language highlights 

of the content 
of the Czech and slovak 

magazine 
ROtaRy GOOd NEWS 

4 | 2015 

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 
+420 776 540 656 

goodnews@rotary2240.org

F or the eleventh time in as many 
years, 37 foreign students and 45 of 
their Slovak high-school colleagues 

have met together for a long weekend in 
Slovenský raj, this time in the beautiful 
settings of Čingov. T he meeting was 
organized by Rotex members led by martin 
Bega, representatives of Rotary youth 
exchange chapters Eva Radótzyová (deputy 
chair of District youth Exchange 

Committee), René Guráň from RC martin, 
Ondrej Kollár of RC Poprad, Peter Bareán 
from RC Rožňava, and members of RC 
Spišská Nová Ves. The Slovenský raj 
meetings are a popular student project, 
whose attendants always leave the site 
with fondest memories in their hearts. 

����: Daniel Bajan

T he original project, “Plzeň Park 
Benches”, is an important activity 
pursued by RC Plzeň Beseda. In his 

studio, Oldřich Hysek created the concept 
of a park bench on which West Bohemia 
University’s arts and design students hatch 
their ingeniously inventive projects. 
Proceeds from the Plzeň Park Benches 
project went to the Help me personal 
assistant program of care for cerebral palsy 
patients. The designer benches, which help 
to form the modern face of Plzeň, 
represent a crafty combination of utility, art 
and charity. Hopefully, the grand total of 
donations to handicapped children will 
exceed two million crowns this year.

����: Vladimír Babnič, Pavel Hofman, 

Ondřej Rudolf

T he team was strong as we travelled 
to a traditional undertaking of our 
partners at the Polish Rotary Club 

Janów Lubelski, known as “Encounter on 
the Road”. Five members of Rotary Club 
Spišská Nová Ves were joined by our friend, 
Pavol Bobovský from RC Poprad, youth 
exchange student Gisella V. Herrera from 
mexico, and musicians from the Čačina folk 
ensemble in Spišská Nová Ves. On the 
official side we celebrated 25 years of our 
Polish friends’ Rotary Club. Then we had a 
good time together as we talked and 
swapped contacts and invitations to a 
meeting with members of the clubs in Lviv, 
Ukraine, and other clubs in Poland. There 
were 93 of us at the meeting. 

����: Pavol Čekovský

SLOVeNSKÝ RAJ

Orientation 
Meeting iii

PLzeŇ

an Original Project
SPiŠSKÁ NOVÁ VeS

Encounter

R O T A R y  G O O D  N E W S
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REMEMBERiNG 
My dEaR FRiENd

i knew Nicky was not exactly in the 
pink to mark his 106th birthday, but 
we thought it was just fatigue after 

meeting so many well-wishers and 
receiving so much media attention.  
Alas, what hap pened I would not have 
suspected even in my darkest dreams: my 
Friend Nicky had been called for  
his last trip. What to write of someone 
volumes have been written about? But 
one thing springs to mind: Nicky, you will 
still be great to me! We are haggling over 
the taking in or taking out, of refugees. 
How dif ficult it must have been to make 
Czechoslovak children, most of them 
Jewish, welcome in your coun try. But you 
just did it! I am so hap py I could meet you 
and share those unforgettable moments. 
I solemnly swear I will be always truthful 
to your motto: Ask not what the world 
can do for me, but what I can do to make 
the world a better place…

����: Jan Krejčí
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N O V Á  G E N E R A C E

SKVĚLÝ 
ZÁŽITEK

Den strávený na půdě americké 
ambasády v Praze byl skvělým 

a nezapomenutelným zážitkem. 
Ráno, před začátkem celého dne, 

jsem neměla ani tušení, jak 
výjimečný den mě čeká. 

ejen, že jsem mezi zúčastněnými 
potkala kamarády, které jsem 
dlouho neviděla, měla jsem mož
nost seznámit se i s dalšími mla

dými lidmi. Po krátkém přivítání všech 
účastníků mezi nás přišel ten, kterého 
všichni nedočkavě očekávali – Andrew 
Schapiro. Charismatický, sympatický a milý 
muž s českými kořeny nešetřil chválou nad 
našimi myšlenkami a nápady, které jsme 
v esejích uplatňovali, a krátce zhodnotil 
současnou politickou situaci (esej zaměře
ná na jedno ze zadaných témat byla pod
mínkou pro účast na této akci). V podstatě 
se nám snažil předvést, jak složité a těžké 
otázky řeší velvyslanci každým dnem. Po 
zhodnocení našich esejí přišel slavnostní 
akt předávání certifikátů mladým rotarián
ským ambasadorům. Tento akt doprovázelo 
focení, takže má každý z nás s panem Scha
pirem kromě certifikátu, také krásnou fot
ku. Následující diskuze nad nejaktuálnější
mi evropskými, ale také celosvětovými 
politickými a bezpečnostními otázkami 
byla pro mě, jakožto studentku oboru Mezi

národní vztahy a politologie, velmi motivu
jící, užitečná a rozšířila mi obzory i praktic
ké znalosti.  

Během celého dne nám byli představeni 
další vysocí představitelé americké amba
sády, kteří s námi diskutovali o tématech,  
jejichž řešení mají nejčastěji na starost.  
Na příklad i u oběda jsme měli možnost dis
kutovat o všemožných, byť i osobních té
matech. Nepřetržitě jsme se mohli ptát na 
vše, co nás zajímalo. Celý den zakončila 
procházka do zahrad americké ambasády, 
odkud jsme měli Prahu doslova „na dlani“. 
Celým dnem nás provázelo krásné počasí  
a skvělá nálada. 

Chtěla bych za všechny zúčastněné velmi 
poděkovat rotariánům, kteří tento skvělý 
den zorganizovali, a doufám, že se jim bude 
dařit v této skvělé iniciativě pokračovat. 
Tato příležitost nás bezpochyby velmi moti
vovala k dalšímu osobnímu i profesnímu 
rozvoji. Děkujeme! 

R O T A R y  J u N i O R  A M B A S S A D O R  D A y  2 0 1 5

����: Martina Saitlová

N
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N O V Á  G E N E R A C E

ZahranIční 
STudEnTI 
uŽ ZaSE 

odjíŽdĚjí
Další rotariánský rok je za námi 
a s ním svůj jedenáctiměsíční 
pobyt v našem distriktu končí 

i 76 zahraničních studentů. 
V moravských Valticích se 17.–21. 
června měli možnost naposledy 

všichni sejít a rozloučit se před tím, 
než odcestují zpátky do své rodné 

země. 

radiční akci uspořádal distriktní vý
bor Výměny mládeže pod vedením 
svého předsedy Mirka Baráka s nedo
cenitelnou pomocí členů ROTEXu 

organizovaných Adélou Trskovou a s pod
porou místního RC Valtice – Břeclav. Se 
studenty se přijela rozloučit i distriktní gu
vernérka Jozefa Poláková. 

Hned první večer jsme vzali studenty na 
prohlídku historického centra Valtic. Mohli 
si tak volně projít celou městskou památko
vou zónu a prohlídnout si dominantu měs
ta – zámek Valtice. 

Druhý den ráno jsme autobusem přejeli 
pod kopce Pálavy, kde nás čekala celodenní 
pěší túra. Když jsme se vyškrábali na první 
vrch, naskytl se nám pohled do údolí na 
vodní nádrž Nové Mlýny. Studenti si hned 
uvědomili, že námaha při stoupání stojí za 
ten nádherný pohled do dálky. Zbytek dne 
jsme procházeli po hřebenech, stráních 
a kopcích, až jsme se dostali do historické
ho města Mikulova, kde naše první dobro
družství končilo. 

Následující den jsme na kolech projeli 

větší část Lednickovaltického areálu. Pro 
mnoho studentů to byla velká výzva, ale 
přesto všechno zvládli bez větších kompli
kací. Měli možnost vidět krásný lednický zá
mek, překvapující monumenty jako kapli 
Sv. Huberta, Rendezvous, Apollónův chrám, 
umělou zříceninu  Janův hrad a v nepo
slední řadě také konečnou zastávku u Tří 
grácií. 

V sobotu nám už počasí tolik nepřálo, ale 
ani mraky nezabránily studentům, aby se 
v řece Moravě, kterou jsme ten den sjížděli 
na raftech, nevykoupali. užili si tak mean
dry řeky v jejich celé kráse a ještě se při
tom náramně bavili. Jako odměna za pádlo
vání nás v půli cesty přijela vyzvednout 
motorová loď, která nás dovezla až do Ho
donína. Poslední večer patřil už jen studen
tům. Byly slavnostně předány certifikáty 
o úspěšném absolvování roční výměny 
z rukou Mirka Baráka a distriktní guvernér
ky Jozefy Polákové. A pak už měli možnost 
zatančit si na jejich oblíbené písničky, po
depsat si vlajky a užít si tak svoje poslední 
okamžiky spolu.

R O T E X

���� � fo�o: Adéla Trsková

t
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N O V Á  G E N E R A C E

KŘíŽEM KrÁŽEM 
EVroPou

už devátý měsíc poznávají výměnní studenti z celého světa Česko 
a Slovensko, učí se žít v odlišné kultuře a mnozí již mluví velmi pěknou 
češtinou či slovenštinou. Tak jako každý rok, i letos měli naši studenti 

možnost přihlásit se na Eurotour, tedy dvoutýdenní poznávací zájezd po 
Evropě, který pro ně náš distrikt organizuje. Studenti tak mají jedinečnou 

možnost poznat také kulturu jiných evropských zemí a srovnávat se 
životem v Česku či na Slovensku.

rámci Eurotouru se studenti v do
provodu zástupců Rotary a Rotexu 
podívali do tří velkých evropských 
destinací – Francie, Španělska a itá

lie. Nejprve zamířili do Paříže, odtud do Bar
celony, poté strávili den na trajektu do Říma. 
V itálii si studenti kromě hlavního města se 
všemi jeho historickými i současnými reálie
mi prohlédli také Pompeje (kde úspěšně 

zdolali kráter sopky Vesuv), Florencii a zaví
tali také do Benátek. Výměna mládeže je 
vlajkovou lodí našeho distriktu a jak počet 
studentů, tak kvalita organizačního zabezpe
čení programu jsou u nás v porovnání 
s ostatními distrikty nadstandardní. Euro
tour se letos zúčastnilo 55 studentů, v dis
triktu letos hostíme 78 studentů ze 14 zemí 
od Japonska, přes Rusko až po Chile.

E u R O T O u R

„Eurotour je výborný. V Paříži jsme vi-

děli spoustu památek, nejvíce se všem 

líbila Eiffelova věž. V Barceloně bylo 

také super, sladké ovoce, krásné počasí 

a moře. Na trajektu do Itálie jsme 

všichni zpívali a tancovali a někteří 

z nás se spálili od slunce. Začínáme už 

být z toho cestování trochu unavení, 

ale to nevadí, protože jsme viděli zase 

jiný kus Evropy a hlavní je, že jsme 

mohli být všichni spolu.“

Daria, Rusko

„Nejlepší město byla určitě Barcelona! 

Hrozně mi chyběla pláž a teplé počasí! 

Paella je taky úžasná! Paříž je absolut-

ně magická, když jsem ji poprvé uvidě-

la, ztratila jsem na chvíli řeč. Itálie je 

krásná a nevydržela bych tu den bez 

zmrzliny, těstovin nebo pizzy.“

Rafaella, Brazílie

„Z Eurotouru jsem zatím nadšená. Vy-

chází nám počasí, takže i prohlídky 

města jsou příjemnější. Nejvíce se mi 

zatím líbila Barcelona, líbili se mi tam-

ní lidé a ta energie, co z nich vyzařuje. 

Užívám si ochutnávání různých jídel 

v různých zemích.“

Chloe, uSA

„Eurotour překročil moje očekávání, 

strávila jsem spoustu času se svými 

přáteli, sdílela jsem s nimi nové zkuše-

nosti a moc jsem si to užila. Děkuji Ro-

tary, distriktu 2240, mojí rodině v Mexi-

ku i host rodině tady v Čechách, že mi 

umožnili tohle zažít!“

Cecilia, Mexiko

„Nepřeháním, když řeknu, že Eurotour 

budu vždy považovat za jednu z nejú-

žasnějších věcí, kterou jsem prožil. 

Procestovat tuhle spoustu úžasných 

míst je jedna věc, ale procestovat je 

s partou takto rozdílných, jedinečných 

a skvělých lidí je něco nezapomenutel-

ného. Během Eurotouru jsem se cítil 

v neuvěřitelné harmonii nejen sám se 

sebou, ale i se všemi okolo. Děkuji Ro-

tary za tuhle skvělou příležitost.“

Elijah, uSA

v



r o t a r y  g o o d  n e w s  4 / 2 0 1 528

N O V Á  G E N E R A C E

SLoVEnSKÝ
raj

eetingu sa zúčastnilo 37 zahranič
ných študentov a 45 slovenských 
stredoškolákov, ktorí v lete od
chádzajú na ročné pobyty v za

hraničí. Organizačne stretnutie zabezpečovali 
členovia Rotexu pod vedením Martina Begu, 
zástupcovia Rotary klubov pre výmenu mláde
že: Eva Radótzyová – podpredsedníčka dištrik
tového výboru pre výmenu mládeže, René Gu
ráň z RC Martin, Ondrej Kollár z RC Poprad, 
Peter Bareán z RC Rožňava a členovia RC Spiš
ská Nová Ves, ktorí zabezpečovali celý pobyt.

V piatok 5. 6. 2015 inboundi boli na vyso
kohorskej túre vo Vysokých Tatrách. Pod ve
dením členov RC Spišská Nová Ves Pavla Če
kovského a Daniela Bajana prešli zo Starého 
Smokovca cez Hrebienok po Tatranskej ma
gistrále na Skalnaté pleso. Odtiaľ sa zviezli la
novkou do Tatranskej Lomnice. Treba pochvá
liť všetkých študentov, že túru zvládli, a podľa 
ohlasov z ich strany to bol pre nich veľký zá
žitok. Vo večerných hodinách sa stretli so slo
venskými študentami pod vedením Rotexu. 
Vymenili si prvotné informácie a skúsenosti 
z pobytu v cudzej krajine.

V sobotu boli slovenskí študenti na túre 
v Slovenskom raji. Šli z Čingova Prielomom 
Hornádu cez Kláštorskú roklinu na Kláštoris
ko a späť pod vedením členov RC Spišská 
Nová Ves Jozefa Mišíka, Pavla Faixa a Františ
ka Kornaja. Zahraniční študenti mali kratšiu 
túru na Tomášovský výhľad. Počasie bolo po
čas tohto víkendu priaznivé a študenti si tu
ristiku užili, aj keď na niektorých bolo vidieť 
znaky únavy. Popoludní boli zahraniční štu
denti na radnici v Spišskej Novej Vsi prijatí 
primátorom mesta Jánom Volným. Po krát
kom hudobnom programe boli menovite vy
zývaní, aby sa podpísali do pamätnej knihy 
mesta, čo v nich vyvolalo pozitívne emócie. 
Na záver si urobili spoločnú fotografiu pred 
historickou radnicou. Vo večerných hodinách 
sa všetci účastníci tešili na talent šou, kde in
boundi ukázali, ako sa vedia zabávať, a záro
veň, čo čaká outboundov počas pobytu v za
hraničí. Nechýbala ani večerná diskotéka. 

Stretnutie v Slovenskom raji je medzi 
študentami obľúbenou akciou a vždy si 
z nej odnášajú množstvo nezabudnuteľ
ných zážitkov.

O R i E N T A T i O N  M E E T i N G

už po 11. krát sa stretli zahraniční 
študenti – inboundi a slovenskí 

študenti – outboundi na 
predĺženom víkende v Slovenskom 

raji. Tohtoročný pobyt 
v prekrásnom prostredí lokality 

Čingov bol zameraný na 
poznávanie prírodných krás 

Slovenského raja a Vysokých Tatier 
a samozrejme na stretnutie sa 

zahraničných a našich študentov.

����: Daniel Bajan

m
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KŘIŽanoV
Ve dnech 4. –7. 6. 2015 se sešli 

v moravském Křižanově výměnní 
studenti ze zahraničí z české části 
distriktu spolu se studenty, kteří  
o prázdninách vyjíždějí na svůj 

roční zahraniční pobyt, již na svém 
třetím Orientation Meetingu. Akci 

organizoval distriktní výbor 
Výměny mládeže (DVVM) ve 

spolupráci s českými rotexáky. 

etošní inboundi přijeli do střediska 
Křižanov již ve čtvrteční podvečer, 
aby spolu s rotexáky připravili tý
mová trička pro sobotní outdooro

vé aktivity. V pátek jsme se vypravili do 
Punkevních jeskyní a na propast Macochu. 
Studenty nejvíce oslovila pověst o vzniku 
názvu propasti Macocha a jízda po říčce 
v jeskyních. V odpoledních hodinách jsme 
potom navštívili hrad Pernštejn. 

Ve večerních hodinách, po návratu z výle
tu, jsme se ve středisku Křižanov potkali s bu
doucími výměnnými studenty vyjíždějícími 
z České republiky. Večer se potom nesl v ofi
ciálním duchu, kdy jsme měli možnost vy
slechnout prezentace jednotlivých outboun
dů, které si již nyní chystají pro své hostující 
kluby v zahraničí. Ti také obdrželi svá saka, 
jmenovky a další nezbytnosti pro svůj bu
doucí pobyt v zahraničí. Večer byl zakončen 
rozdělením do týmů pro sobotní teambuil
ding podle země, ze které pocházejí, nebo 
v ní teprve svůj výměnný pobyt stráví.

Sobotní den se potom nesl celý v team
buildingovém duchu. Po snídani se celkem 

šest mezinárodních týmů vypravilo na celo
denní soutěžní aktivity, skvěle organizované 
členy ROTEXu, do nádherné přírody Vyso
činy v okolí rekreačního střediska. Po veče
ři byla celá akce zakončena typicky českým 
táborákem. 

Nedělní ráno se potom neslo ve smutněj
ším duchu z rozloučení, ale i přesto věříme, 
že si všichni zúčastnění odvezli mnoho zají
mavých zážitků a nových přátel a naši bu
doucí outboundi již teď nalezli přátele ve 
svých budoucích domovech.

O R i E N T A T i O N  M E E T i N G

���� � fo�o: Adéla Trsková

l

STudEnTy nEjVícE 
oSLoVILa PoVĚST 
o VZnIKu nÁZVu 

ProPaSTI Macocha 
a jíZda Po ŘíčcE 

V jESKyních
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dEMoKracIE – a co dÁL
Letošní ročník semináře RyLA v Kopřivnici nesl téma 
Demokracie – a co dál. Byli jsme součástí bohatého 

a různorodého programu o etice, svobodě, odpovědnosti 
rozhodnutí a demokracii. 

ejsilnějším zážitkem celého semi
náře pro mne bylo nalézání od
povědi na otázku, která nám byla 
vnuknuta na samém začátku se

mináře: Kam směřujeme? Ačkoliv jsem se 
v ten moment ihned utvrdil v tom, že mám 
poměrně jasno o tom, kam chci svůj život 
směřovat, v závěru semináře jsem došel 
k poznání opačnému, a to z velké části díky 
inscenační hře Labyrint světa a ráj srdce. 
V této hře mohl každý z nás během jedno
ho odpoledne prožít celý „život“, tak jak 
chtěl, bez jakýchkoli vazeb na to, kým jsme 

nyní, a co děláme, pouze s vlivy osudu, kte
rý naše „životy“ občas ovlivnil, například 
výhrou v loterii nebo narozením potomka.  
Mohli jsme si tak sami rozhodnout, jak svůj 
čas rozdělíme, zdali jej budeme trávit s ro
diči, ve škole a v práci, s manželkou nebo 
v kasinu a na dovolené. Na konci hry, po 
naší „smrti“, jsme si pak každý mohli uvě
domit, jestli to, co jsme dělali, opravdu 
chceme, dělá nás to šťastnými a jestli oprav
du chceme prožít svůj život takovýmto 
způsobem. Pro mne byly tyto myšlenky  
a otázky nedocenitelnou zkušeností. 

R y L A  2 0 1 5

„Jedným z najsilnejších zážitkov, ktoré 

ponúkla RYLA 2015, bola jednoznačne 

možnosť tímovej spolupráce spolu 

s návrhom projektu pre podporu demo-

kracie. Pre mladého človeka je ne-

smiernou skúsenosťou, ak si môže vy-

skúšať nielen kreatívnu časť práce na 

projekte, ale hlavne komunikáciu a po-

chopenie ľudí vo vlastnom tíme. Práve 

vďaka RYLe, spolu so skvelými ľuďmi 

ochotnými otvorene spolupracovať, 

bola tímová práca úspešná, čomu do-

pomohli aj prednášky Blaženy Mačáko-

vej ohľadom komunikácie a správnej 

komunikácie.“

Paula Mydlarčíková, Banská Bystrica

„Když jsem odjížděl na akci RYLA 2015, 

nevěděl jsem, co očekávat, neboť mé po-

vědomí o Rotary bylo velice malé. O to 

více jsem byl příjemně překvapen všemi 

a vším, co mě tam potkalo. RYLA se 

uskutečnila v termínu od 29. 4. do 3. 5. 

ve skautském centru v Kopřivnici. Akce 

se zúčastnilo 12 účastníků a skupina or-

ganizátorů. Hlavním motiv zněl „Demo-

kracie – a co dál?“. Téma se velmi inten-

zivně celou akcí prolínalo, a to jednak ve 

formě týmových projektů, jednak ve for-

mě přednášek a diskusí se zajímavými, 

velmi pestrými hosty. Představte si, že 

k vám jeden večer promlouvá v nefor-

mální atmosféře guvernérka celého čes-

koslovenského Rotary paní Jozefa Polá-

ková, o tom, co to vlastně Rotary je, 

druhý večer přednosta Ústavu etiky  

3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze a zároveň katolický kněz Marek 

Orko Vácha, o etice a filozofii, poté jedna 

z nejznámějších českých dokumentaris-

tek Olga Sommerová se svou dcerou Ol-

gou Špátovou, taktéž dokumentaristkou, 

o jejich novém filmu o Martě Kubišové, 

atd. Samozřejmě, nejen duševní aktivi-

tou je člověk živ, intenzivní lezecký kurz 

v lezeckém a lanovém centru či výšlap 

na skautskou Ivančenu dokonale prově-

řily naše fyzické předpoklady. Hlavní při-

danou hodnotou akce pro mě bylo se-

známení se se skupinou zajímavých lidí, 

jak z řad účastníků, tak organizátorů, 

kteří se věnují různým profesím a aktivi-

tám, ale spojuje je snaha dělat věci ne-

jen za účelem zisku, ale i s přesahem do 

zvyšování kvality občanské společnosti.“

Pavel Hait, Zlín

N
����: Jakub Pešek
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celostátní
finále

����: Jan Machálek, Svatopluk Jedlička
����: Monika Váňová, Studio M101

V minulém čísle našeho časopisu jsme 
vám přinesli informaci o šesti 
městských kolech jubilejního 

15. ročníku ceny Ď, která se uskutečnila 
zásluhou místních Rotary klubů 

(RGN 2015/3 str. 15).  Mezi tím do 
celostátního finále, které se uskutečnilo 

15. 6. 2015 v pražské Státní opeře, 
postoupilo přes krajská kola celkem 

400 nominací v 16 kategoriích. 
Smyslem ceny Ď je ocenit ty, kteří 
efektivně pomáhají všude tam, kde 

je toho třeba, a to ať finančním 
příspěvkem, nebo nezištnou 

dobrovolnickou prací.

růvodcem dvouhodinového slav-
nostního setkání tisícovky hostů 
byl tradičně pan Richard Langer, 
autor a organizátor celého pro-

jektu. Úvodní slovo pronesl ministr kultury, 
pan Daniel Herman, který převzal nad 
letošním udělováním ceny Ď osobní záštitu. 
Jeho slova výstižně charakterizovala vlastní 
podstatu projektu, když mimo jiné řekl: 
„Není důležité, kdo zde cenu převezme, ta 
cena je symbol. Je důležité to, co děláte, 
protože je to konkrétní přínos ke kultivaci 
života naší země.

V celostátním finálovém kole byla mezi 
18 cenami letos poprvé udělena také cena 
Rotary distriktu 2240. Pro ni byla kolegiem 
vybrána nominace z městského kola pořá-
daného RC Znojmo „Tým kalendáře pro 
život“. Cenu převzala paní Pavlína Prokůp-
ková, která se svým týmem vydává kalendář 
a výtěžek z jeho prodeje pomáhá rodičům 
malého Adámka a Gábinky, kteří bojují 
s onkologickým onemocněním a jejichž 
rodiče se dostali do nelehké finanční situ-
ace. Cenu předala past-guvernérka Rotary 
distriktu, paní Irena Brichta.

Závěrem byla udělena Grand Prix Ď 
2015. Její nositel je vybírán z vítězů kraj-
ských kol. Letošní ocenění získal pan Jan 
Dohnálek. Přestože sám prodělal mozkovou 
příhodu a má trvalé následky, nepodlehl 
osudu. Založil sdružení ICTUS, které 

pomáhá podobně postiženým k návratu do 
života. Aplaus vestoje všech přítomných byl 
nádherným oceněním jeho práce. Ocenění 
mile překvapilo paní Irenu Brichta, neboť 
její RC Prague International už několik let 
toto sdružení také podporuje.

Jedno velké Ď od pana Langera také patří 
RC Hradec Králové, Trutnov, Olomouc City, 
Pardubice, Most, Beroun, Brno, Praha City 
a Poděbrady za spolupráci v městských 
a krajských kolech a také Rotaractu Pardu-
bice a Poděbrady, které pomohly ve Státní 
opeře s organizací. Rotary mělo tímto způ-
sobem výjimečnou příležitost seznámit 
širokou veřejnost se svými ideály i konkrét-
ními aktivitami. Potvrdilo se, že naše heslo 
„Servis above self“ je blízké všem, kteří již 
patnáct let cenu Ď podporují a ve svém 
okolí pomáhají.

PC e N A  Ď

Více informací na 
www.cena-d.cz

Více fotografií z uveřejněných 
akcí najdete v elektronické 

verzi časopisu na 

www.rotarygoodnews.cz
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PLZEŇ POPĚTADVACÁTÉ

����: Dobroslav Zeman ����: Dobroslav Zeman, Milan Váchal

Zdá se až neuvěřitelné, že se členům Rotary klubu Plzeň podařilo 
svolat své zahraniční přátele a řadu dalších hostů již potolikáté 
k přátelskému setkání – na svůj již 25. Inter-Country Meeting, 

svolaný do Plzně na dny 17. až 21. června 2015. 

I n t e R C O u n t R y  M e e t I n g
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řijelo celkem 30 účastníků, rotariá-
nů a jejich manželek, ze čtyř zemí: 
z francouzského RC Chateaubriand, 
ze severu SRn z RC neuruppin, ale 

i z RC Bonn. Distrikt 1950 zase reprezentova-
li jeho dva PDg z RC Weissenburg a z RC 
gera). Švýcarsko u nás zastupoval Franz-Xaver 
Stadler, člen RC Altdorf v kantonu uri. ten 
nastoupí do funkce guvernéra distriktu 1980 
pro rok 2016–17. A jako své hosty ze zámoří 
jsme přivítali ještě dva Američany z Bransonu 
ve státu Missouri. 

Velmi jsme si vážili i účasti naší milé guver-
nérky, paní Dr. Jožky Polákové až z dalekých 
Košic. Jen jsme litovali, že nás musela bohužel 
opustit již v sobotu ráno, protože ji volaly její 
další guvernérské povinnosti ještě ve Valticích 
v sobotu odpoledne. Avšak nepředbíhejme.

Pestrý a různorodý program umožnil poznat 
nejen současnou tvář Plzně – evropského 
hlavního města kultury 2015 – a její bohaté 
kulturní zázemí, ale i pozoruhodnosti krásné-
ho plzeňského okolí. třeba návštěva Mariánské 
týnice s krásným restaurovaným kostelem 
Zvěstování Panny Marie, který projektoval Jan 
Blažej Santini. V jeho interiéru silně zapůsobil 
původní sádrový model monumentální plasti-
ky, vytvořené na počest 82 dětských obětí 
v Lidicích sochařkou Marií uchytilovou. Odlité 
z bronzu je toto mimořádně působivé sousoší 
instalováno přímo v Lidicích. Po chutném obě-
dě v Plasích jsme si prohlédli tamní cisterciác-
ký konvent: na jeho barokní přestavbě v letech 
1661–1785 se podíleli J. B. Mathey, J. B. Santini 
a také K. I. Dientzenhoffer a jejich velkorysá 
koncepce působí i dnes: například výška inte-
riérů s prostornými sály a chodbami a jejich 
výzdoba je až neuvěřitelná. Po návratu do Plz-
ně jsme navečer zavítali ještě do Plzeňských 
pivovarů a v jejich sklepích ochutnali pravou 
a nefiltrovanou plzeňskou dvanáctku – ta 
opravdu stojí za to!

V pátek dopoledne jsme byli oficiálně při-
jati v budově historické radnice ekonomic-
kým náměstkem primátora Plzně Pavlem 
Kotasem, který všem účastníkům předal krás-
nou, zcela novou obrazovou publikaci o Plzni 
od Libora Sváčka. Hned poté jsme zamířili do 
katedrály sv. Bartoloměje, kde na jejich počest 
zaznělo důstojné plénum varhan. naše hosty 
tam pozdravil biskup plzeňské diecéze Mons. 

František Radovský a připomněl jim řadu 
uměleckých děl, která naši katedrálu tolik zdo-
bí. naše hosty velmi zaujala při krátké prohlíd-
ce města i architektura historického jádra 
Plzně. Při pátečním slavnostním večeru, uspo-
řádaném pro všechny účastníky ICM i pro 
členy RC Plzeň v hotelu Central, došlo také 
k předání funkcí prezidenta klubu: Karel Vaš-
ků, který se tolik zasloužil o úspěšný průběh 
ICM, předal za přítomnosti paní guvernérky 
svůj prezidentský řetěz a klubový zvonec své-
mu nástupci Petru Šemberovi, tedy preziden-
tovi RC Plzeň pro rok 2015–16. 

V sobotu odvezl autobus všechny účastníky 
ICM na celodenní výlet spojený s prohlídkou 
vodního hradu Švihov a s návštěvou Klatov. 
Mezitím přijel z Mnichova do Plzně hned 
dopoledne významný německý dirigent, pan 
Lutz Landwehr von Pragenau, a o dvě hodiny 
později z Řezna dva velké autokary, které při-
vezly 80 členů symfonického orchestru milov-
níků hudby„Am Singrün“, založeného v roce 

1986. Po dobrém obědě se krátce prošli histo-
rickým jádrem Plzně a odpoledne věnovali 
generálce v koncertním sálu Kulturního domu 
Peklo, kde proběhl i večerní benefiční kon-
cert, jímž také celé naše mezinárodní setkání 
vyvrcholilo: jeho spolupořadateli byly Rotary 
kluby Plzeň a Regensburg Marc Aurel a také 
„Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015“. 
tím se jen podtrhl význam a dosah dlouhole-
tého partnerství mezi Plzní a Řeznem. 

Vynikající umělecké výkony předvedl jak 
řezenský symfonický orchestr „Am Singrün“ 
pod taktovkou uměleckého šéfa Lutze 
Landwehra von Pragenau, tak i mimořádně 
talentovaný, jen 20letý sólista Alexander 
Maria Wagner. Případný výnos z tohoto kon-
certu bude význam-ným příspěvkem Centru 
pro handicapované děti v Plzni. V té souvislos-
ti připomeňme i laskavou spolupráci našich 
sponzorů – Saxinger, Chalupsky & Partner 
v.o.s., ZF engineering Services Plzeň s. r. o.,  
ZF Staňkov s. r. o. a Openmatics s. r. o.

P �
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ak se to tedy všechno sešlo dohro
mady? Stačilo se sejít u lahve vína na 
PETs v Olomouci a myšlenka byla na 
světě. A protože jsme mladí a výkonní 

rotariáni, z myšlenky byl čin. A tak se 18. 6. 
uskutečnil poslední turnaj v rámci Rotary 
guvernér golf tour. Mezitím se pár nadšenců 
vydalo na ryby s týmovým mistrem ČR 
v lovu ryb stylem feeder a zasloužilým rota
riánem Standou Srnkou. Cesty všech se 
potkaly na společné večeři v Hospodářském 
dvoře v Bohuslavicích. Tato úžasná usedlost 
patří našim přátelům Kovářům z RC Telč 
a nabízí restauraci, příjemné ubytování, 
spoustu zvěře, rybník s kapry a cejny a další 
zážitky. Právě v restauraci nás čekal rodinný 
vinař s ochutnávkou vín a výborná rustikální 
večeře z místních zdrojů. Překvapením byl 
hmyzí chod, který ne každý zvládl. Ale musím 
říci, že červi byli výborní. Při příležitosti 
večeře byl vyhodnocen nejlepší golfista roč
níku 2014/15 a proběhla schůzka RC Telč. 
Díky Veronice, Honzovi i Standovi, že jsme 
tuto akci dali dohromady, a doufám, že se  
za rok uvidíme na 2. ročníku i s vámi.

etos se konalo méně turnajů než 
minulá léta, a hrálo se na jak již 
osvědčených hřištích, Molitorov 
a Hluboká, tak i na hřištích nových  

či nově objevených – Poděbrady a Telč. 
Sezonu zahájil již tradičně golf v Molitorově, 
který je vlastně rovněž jakousi malou oslavou 
léta a kde se hraje odlehčená forma golfo
vého turnaje – oblíbený texas dvojic. Letošní 
molitorovské klání mělo i třešničku na dortu 
v podobě hole in one na patnácté jamce. 
O tu se zasloužil David Křižák z RC Prag 
Bohemia, který tak dal vědět, že se s ním 
v soutěži musí počítat. Celkem se letos sou
těže zúčastnili hráči z deseti Rotary klubů, ale 
s politováním musím konstatovat, že ze Slo
venska letos nedorazil nikdo, i když turnaje 
jak v Telči, tak na Hluboké nebyly od sloven
ských hranic tolik vzdálené. Tak snad příště. 
Hrálo se jako obvykle na nejlepší výsledky 
v 60 % turnajů, což představovalo v tomto 
ročníku účast ve třech turnajích. Celkově  
se na třetím místě umístil Honza Holý z RC 
Praha, na druhém místě skončil Honza Čutka 
z RC Hluboká a na prvním místě byl a abso

lutním vítězem letošní RGGT se zaslouženě 
stal David Křižák z RC Prag Bohemia. Mezi 
že nami zvítězila Hana Pufferová z Českých 
Budějovic. V klubové soutěži na třetím místě 
skončil klub RC Hluboká, na druhém klub RC 
Praha a na prvním místě klub RC Praha City, 
a to díky vyrovnané účasti svých členů. Nej
více účastníků měl letos klub RC Praha, ale 
přijeli pouze na jeden turnaj v Molitorově. 
Celkem si vítězná družstva rozdělí v poměru 
5 : 3 : 2 částku 19 200 Kč, což je vzhledem 
k nižšímu počtu turnajů i závodníků méně 
než v předchozím roce, přesto je to příjemné 
posílení pokladny. V dalším roce, tj. 2015–16, 
bude RGGT pokračovat, přičemž první turnaj 
proběhne opět na hřišti v Molitorově – Kou
řim, a to 1. 8. 2015 – je to sobota a půjde opět 
o texas dvojic. Kromě turnaje proběhne od 
14 hodin i výukový minikurz golfu zakon
čený soutěží pro negolfisty. Mottem tohoto 
zahajovacího turnaje je „Nejenom golfem 
k přátelství mezi námi“ a vstup je dosti dob
rovolný. Na setkání se těší Honza Hlaváč, RC 
Praha City, a Rotary golf fellowship. 
janhlavac@gmail.com, tel.: 728 128 113

L J

F E L L O W S H I P

RotaRy goLf guveRnÉR 
touR 2014–15

guRmáni, goLfistÉ 
a mLadí RotaRiáni

Letošní ročník Rotary golf guvernér tour skončil posledním, 

pátým turnajem v Telči. Turnaj byl příjemně spojený 

s gourmet akcí Vojty Havránka z RC Praha City.

Gourmet a golf fellowship společně 

s mladými rotariány (YER) a RC Telč 

uskutečnili velmi pestrou společnou 

akci. Myslím, že bychom ji mohli 

nazvat prvním ročníkem, protože se 

budu rád opět podílet na organizaci 

druhého ročníku za rok.

����: Honza Hlaváč ����: Vojtěch Havránek
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zprávyVíce fotografií z uveřejněných 
akcí najdete v elektronické 

verzi časopisu na 

www.rotarygoodnews.cz

o pava

Začarovaná 
písnička 
v Opavě
Již 7. ročník finále Začarované 
písničky pořádal Rotary klub 
opava ve středu 27. května 
2015. 

D vacet soutěžících ze 
speciálních škol opavy, 
ostravy, Kopřivnice, 

oder a Krnova zazpívali v kos-
tele sv. václava, soubor Tiché 
zpívání (neslyšící) zatančil na 
melodii a text písně Imagine. 
Jako host vystoupila naše loňská 
výměnná studentka Itzel 
z Mexika s písní Cesta a účast-
ník SUPERSTAR 2013 vojtěch 
Šenkýř. Na výkony dohlížela 
odborná porota, která ohodno-
tila nádherné výkony a odmě-
nila všechny přítomné. Na závěr 
bylo pro všechny nachystáno 
občerstvení.

TexT: Melecká Mirka

FoTo: Renáta Foltysová

M 
yšlienku projektu iniciovali pedagógo-
via tejto školy, ktorí sa zaujímali o lepší 
rozvoj detí v symbióze s prírodou 

a snažili sa vzbudiť v nich záujem o záhradníče-
nie. Chceli im umožniť spoznávať prírodné záko-
nitosti zblízka. Do stavby chodníka sa Rotary 
klub Nitra pustil v septembri 2012, kedy sa člen 
klubu, architekt Ľubomír Holejšovský, na podnet 
vtedajšieho prezidenta klubu Antona Tótha po-
dujal na vypracovanie projektu architektonické-
ho návrhu a rozpočtu. Úvodná suma bola síce 
pre klub spočiatku nepredstaviteľná, s odhodla-
ním sa však začalo pracovať. Pôvodná zanedbaná 
časť areálu školy sa mala využiť v prospech han-
dicapovaných a autistických detí, ktorí to najviac 
potrebovali. Projekt „Náučný chodník“ predsta-
vuje niekoľko zón. v jednej sa deti učia hodnotiť 

počasie v meteorologickej stanici, v ďalšej spo-
znávajú bylinky, inde pestujú zeleninu, majú 
vlastný skleník, chodník s rôznym podkladom, 
po ktorom chodia bosé a užívajú si chôdzu po 
štrku, kôre či piesku. Taktiež majú oddychové 
zóny s lavičkami, besiedku, kútiky na sedenie. 
K nášmu projektu vydal milú zbierku básní s ilu-
stráciami detí nitriansky spisovateľ a básnik Ladi-
slav Spišiak. Časť projektu bola spolufinancovaná 
aj z distriktného grantu Rotary. výťažok všetkých 
aktivít, ktoré klub a jeho členovia za tri roky zor-
ganizovali, šiel na financovanie projektu. Napo-
kon sa nám projekt vydaril v celkovej hodnote 
30 tisíc EUR. Finále sme mohli vidieť 30. apríla, 
kedy sa konalo slávnostné otvorenie Náučného 
chodníka.  
TexT: Anka Havranová

n i t R a

Náučný chodník 
pre postihnuté deti
Deň 30. apríl 2015 bol dňom, kedy členovia Rotary klubu Nitra zavŕšili svoje úsilie na 
trojročnom projekte Náučný chodník pre Spojenú školu internátnu pre autistické deti 
na Červeňovej ulici v Nitre.
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S amozrejme celosvetové 
oslavy storočnice Rotary 
International pred 10 

rokmi prebehli aj v našom diš-
trikte dôstojne a boli sprevád-
zané rôznymi podujatiami: 
výstup rotariánov na Gerlach, 
zimný výstup na Snežku a väč-
šina našich Rotary klubov zasa-
dila pamätné stromy – Lipy sto-

vo februári tohto roku sme si 
bez väčších osláv pripomenuli 
110. výročie vzniku našej 
svetovej rotariánskej rodiny.

b a n S k á  byS t R i c a

Lipa storočnice

o 
d konce května spolu-
pracuje charita opava – 
zřizovatel chráněného 

bydlení v opavě-vlaštovičkách 
v Domě sv. Cyrila a Metoděje 
pro zrakově postižené – s vý-
měnnými studenty, kteří spadají 
pod Rotary klub opava. Jedná 
se o tzv. mezinárodní dobrovol-
nictví studentů: Sama z Austrá-
lie, Martina z Brazílie, Riah  
z Indonésie, Nicka z Ameriky 
a Fabioly z Chile, kteří vypomá-

hají ve volnočasových aktivi-
tách. Nejdříve byli seznámeni 
s organizací a zařízením, na 
vlastní kůži si vyzkoušeli prů-
vodcovství zrakově postižených 
a kompenzační pomůcky. Poz-
ději byli nápomocni coby do-
provod při nákupu potravin ve 
velkých obchodech v opavě, 
přednesli prezentace svých 
zemí. I přesto, že dobrovolníci 
nejsou z České republiky, byli 
pracovníci mile překvapeni je-

jich zvládnutou češtinou. Sa-
motní klienti byli spoluprací 
nadšeni a společně trávený čas 
byl pro ně nezapomenutelný. 
Dle slov dobrovolníků se jim 
chráněné bydlení moc líbilo 
a věnované chvíle jim byly pří-
nosem.

TexT: Lucie Minksová

FoTo: Miroslava Melecká

ročnice RI – vo svojom 
sídelnom meste. Dnes majú 
tieto výročné lipy 10 rokov.  
Pri tejto príležitosti vyzývame 
všetky Rotary kluby, ktoré  
Lipy storočnice RI zasadili, aby 
poslali ich aktuálnu fotografiu 
(prípadne aj pôvodný záber  
pri zasadení) do redakcie RGN, 
ktorá by mohla ešte v najbliž-

ších dvoch číslach v rámci roka 
110. výročia založenia RI vytvo-
riť akýsi „album“, alebo mapu 
storočnicových líp RI v našom 
dištrikte.

TexT � FoTo: Ivan Belan

o pava

Spolupráce 
s mezinárodními 
dobrovolníky

Rc klatovy již po 
devatenácté uspořádal 
Reprezentační Rotary-Gala 
večer se zajímavým 
ekonomickým výsledkem, 
který na místě ocenila 
pozvaná ředitelka klokánku 
z Janovic nad Úhlavou.

S tarosta města Klatov, 
pan Mgr. Rudolf Salvetr, 
zavzpomínal na líčení 

své babičky, která vyprávěla 
o některých na pozemské 
statky chudých, leč dětmi 
bohatých rodinách, kde ale 
nechyběla láska rodičů 
k dětem a pocit odpovědnosti 
za rodinu a do značné míry 
i pocit sounáležitosti k obci, 
která často dokázala podat 
pomocnou ruku, třeba tím, že 
nabídla práci. Pan starosta oce-
nil naši pomoc Klokánku, ale 
zdůraznil, že ideální stav by 
nastal, kdyby takových Klo-
kánků nebylo vůbec třeba. 

TexT: vladimír Růžička

k l at o v y

Pomoc 
Klokánku
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Z áštitu převzal předseda 
mezinárodních výborů 
a bývalý guvernér česko-

-slovenského distriktu, česko-
krumlovský rotarián otakar 
veselý. Akce se zúčastnili rotari-
áni z několika českých klubů, 
doplnění o spoluhráče mimo 
oficiální struktury Rotary. v tur-
naji, ve kterém nastoupilo cel-
kem devět dvojic, nešlo v první 
řadě o sbírání bodů a o vítězství, 
ale samozřejmě o podporu dob-

ročinných projektů, například 
v sociální oblasti. výtěžek, asi 
4000 Eur, bude použit na soci-
ální projekt RC Český Krumlov 
díky nízkým cenám majitele 
tenisových kurtů otakara vese-
lého. Zhruba po šesti hodinách 
tenisových klání byl známý 
vítěz, českokrumlovská dvojice 
Rostislav Zagora a Karel Krejčí. 
Druhé místo pak obsadila 
plzeňská dvojice Štembera – 
Pop a třetí místo vybojovali jih-

lavští rotariáni Jaroslav Dobro-
volný s Kamilem Rodem. Rotary 
klub Český Krumlov oslavil 
v letošním roce 20 let od svého 
založení. Je součástí více než 
sedmi desítek klubů napříč spo-
lečným česko-slovenským dis-
triktem, který v rámci celosvě-
tového společenství Rotary 
nese číselné označení 2240. 

TexT: Jan Bohdal

n echýbali ani poprední 
predstavitelia D2240 – 
DG J. Poláková,  ADG  

G.vjeszt a hostia z družobného 
klubu Užhorod – Skala. K lub  
sa môže pochváliť množstvom 
aktivít. Šesť benefičných kon-
certov prinieslo výťažok viac 
ako 11 000 eúr, materiálne 
i finančne pomáhame školám 

v Starej Pazove, Storožnici 
a v Novej Hute. Nezabudli sme 
ani na Srbsko pri nedávnych 
ničivých povodniach. Hrdí sme 
na realizovaný matching grant 
(viac ako 13 000 eúr) na nové 
vybavenie kuchyne v autistic-
kom centre Rubikon. Staré 
funkčné zariadenie putovalo do 
Domu sociálnych služieb 

v Jasini na Ukrajine (viac  
v RGN 2/2015). Náš klub sa sta-
ral o 6 inboundov a do sveta 
odišlo 7 našich mladých ľudí. 
Nezabúdame ani na službu obci 
– na jednom z košických sídlisk 
vyrástol Rotary parčík, o ktorý 
sa členovia klubu starajú. 

TexT: Igor Jenčo

č e S k ý  k R u M lo v

Tenisová 
pomoc

k o š i c e

5 rokov RC 
Košice Classic

Rotary klub český krumlov 
uspořádal v sobotu 20. 6. 
již tradiční tenisový turnaj 
čtyřher s názvem inter-
country Rotary tennis 
cup 2015.

v historickom hoteli bankov 
sa 28. mája stretlo viac ako 
100 rotariánov a priateľov, 
aby s nami oslávili 5. výročie 
Rc košice classic. 

tvorbu v mieri, cibrenie 
umeleckých daností v oblasti 
národného i regionálneho 
folklóru, ale aj v ďalších 
hudobných a slovesných 
žánroch, manifestovali 
v piatok 8. mája na pôde 
rekonštruovanej synagógy 
v leviciach dve desiatky 
mladých talentov z južného 
pohronia. 

i ch prvému spoločnému 
vystúpeniu, ktoré inicioval 
prezident Rotary klubu 

(RC) Levice Ladislav valach, 
úprimne tlieskala aj guver-
nérka Dištriktu 2240 Česká 
republika a Slovenská repub-
lika Jozefína Poláková s manže-
lom. Za dlhodobú spoluprácu 
mesta Levice s levickým RC 
udelila dištriktná guvernérka 
primátorovi Štefanovi Mišákovi 
Čestné uznanie Rotary Interna-
tional. Jedným z najvyšších 
ocenení, Zlatou medailou 
zakladateľa Rotary Intenational 
Paula Harrisa, dekorovala Joze-
fína Poláková spolu s preziden-
tom RC Levice Ladislavom 
valachom Bibiánu Berkešiovú 
z RC Levice za jej obetavú 
prácu najmä na poli služby 
mládeži. Jedinečný koncert 
talentov južného Pohronia, 
ktoré žičlivé publikum ocenilo 
spontánnym potleskom, pripra-
vil RC Levice spolu so Základ-
nou umeleckou školou (ZUŠ) 
Levice.  
TexT: oľga Prekopová

l e v i c a

Deň víťazstva
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p řivítal nás prezident 
Krešimír vlasič a prezi-
dent elekt Steven Pavlo-

vič. Při uvítací ceremonii jsme 
si vyměnili klubové vlajky 
a propagační materiály, včetně 
našeho Good News. Rotariáni 
z Puly nám ukázali jejich vydání 
obdobného časopisu Rotary 
Magazín Croatia. Měli jsme 

v roce 2014 jsme s manželkou 
Soňou navštívili Rc pula, distrikt 
1913 chorvatsko. návštěvu 
jsme naplánovali jako zpestření 
naší dovolené a příležitost 
k setkání s chorvatskými 
rotariány.

o lo M o u c

Návštěva 
Chorvatska

p ozvanie prijali aj hostia 
z RC Nové Zámky, RC 
Košice, RC Piešťany, RC 

Malacky, priatelia z Lions klubu 
v Nitre, predstavitelia mesta 
a mnohí ďalší. Podujatie začalo 
hymnou RI. Na pódiu sa predsta-
vili Trnavský komorný orches ter, 
Close Harmony Friends a Ingrid 
Menkyová. Program ozvláštnila 
videonahrávka našich inboudov, 
ktorí sa v nahrávacom štúdiu 
pokúšali o svoju verziu hitu 

v dolinách, a videozdravice od 
pani guvernérky Jožky Poláko-
vej a našich domácich či zahra-
ničných priateľov. Klub stojí za 
podporou viacerých projektov, 
ako sú pomoc víchricou zniče-
ným Tatrám, Cena Pavla Strau-
ssa, podpora nitrianskemu kar-
diocentru, Centru Slniečko, 
alebo Asociácii náhradných 
rodín. Z medzinárodných pro-
jektov je to Polio Plus, pomoc 
zemetrasením zničenému Haiti, 

alebo pomoc Japonsku po havá-
rii elektrárne Fukušima. Získa-
ných a prerozdelených bolo 
viac ako 60 tisíc eur, ktoré sa 
večer navýšili o ďalšie. Po chari-
tatívnej aukcii jedenástich diel 
nitrianskej maliarky Henriety 
Rojkovej poputuje suma 3300 
Eur hospicu U Bernadetky 
v Nitre.

TexT: Martin Šugár

možnost také nahlédnout do 
programu klubu, tedy do jejich 
„kuchyně“, a musím říci, že se 
téměř nelišila od našich klubo-
vých schůzek. Na programu 
měli tehdy organizaci dobro-
činné akce v Brijunském národ-
ním parku na podporu vozíč-
kářů. Nechali jsme si vysvětlit, 
že jejich nosným projektem je 

pro dané období hydraulické 
zařízení montované na invalidní 
vozík, které by umožnilo vozíč-
káře snést přímo do vody, tedy 
do moře. Tím podporují rela-
xační ozdravné programy zejmé-
 na pro invalidní děti a invalidy 
z nedávno ukončeného váleč-
ného konfliktu. 
TexT: vojtěch Lachnit

n i t R a

10. výročie
v piatok 12. júla sa 
v reprezentačných priestoroch 
Župného domu v nitre zišli 
členovia Rc nitra Harmony 
a ich priatelia, aby oslávili 
10. výročie založenia klubu.

Hřejivé slunce, příroda 
v plném květu a upravené 
cyklostezky a turistické trasy 
– to vše nás provázelo na již 
13. mezinárodním turistickém 
Rotary víkendu, který letos 
proběhl v termínu 29.–31. 5. 
v malebném prostředí 
českého ráje. 

n a tuto sportovní udá-
lost se sjeli členové ze 
7 klubů a na jednom 

místě se tak setkalo 5 národ-
ností. Společný program jsme  
si užili v počtu téměř 50 účast-
níků. Na výběr byla trasa pro 
pěší a pro cyklisty. Trasa pro pěší 
měřila 11 km a vedla z Turnova 
přes Hrubou Skálu do Troskovic 
a zpět. Důležitou zastávkou byl 
Podsemínský most a nechyběla 
ani prohlídka hradu Trosky. Cyk-
listé měli na výběr dvě nároč-
nosti trasy – 25 nebo 40 km. Po 
cestě nechyběl ani doprovodný 
program – exkurze v pivovaru 
Svijany či prohlídka Dlaskova 
statku. Společenský večer pro-
běhl ve velmi inspirativní atmo-
sféře. Předával se tradiční putov  ní 
pohár, hovořilo se o rotariánských 
aktivitách v Čechách, v Němec-
 ku i na poli mezinárodní spolu-
práce a třešničkou na dortu byla 
prezentace GSE týmu z Pennsyl-
vánie, USA, který se sportovního 
víkendu také účastnil.

TexT: Jana Šrýtrová

l i b e R e c / J a b lo n e c

Cyklovýlet
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o krem nás 5 členov RC 
Spišská Nová ves a na-
šich manželiek cestoval 

s nami náš priateľ Pavol Bobov-
ský z RC Poprad, zahraničná štu-
dentka Gisella v. Her rera z Mexika 
a ľudová hudba folklórneho 
súboru Čačina zo Spišskej Novej 
vsi. Hlavný program a vlastné 
Spotkanie „Na Trasie“ sa začalo 

na tradičné podujatie nášho 
partnerského Rotary klubu 
Janów lubelski v poľsku 
Spotkanie „na trasie“ sme sa 
v tomto roku vybrali v silnej 
zostave. 

S p i š S k á  n o vá  v e S

Na Trasie 2015

o ldřich Hysek vytvořil ve 
svém ateliéru korpus 
lavičky, na který studenti 

umění a designu Západočeské 
univerzity připravují nápadité 
výtvarné návrhy. Mnoho úsilí také 
stojí vybrat dodavatele laviček za 
přijatelnou cenu, najít vhodnou 
lokalitu k umístění laviček a zís-
kat povolení k jejich umístění tak, 
aby sponzoři byli spokojeni, že 
jejich rozhodnutí spojit svou spo-
lečenskou odpovědnost se znač-

kou Rotary přináší užitek všem, 
nejen příjemcům. výtěžky pro-
jektu Plzeňské lavičky byly pou-
žity na pomoc programu osob-
ních asistentů sdružení Help Me, 
pečující o postižené dětskou 
mozkovou obrnou. Designové 
„Plzeňské lavičky“, umístěné kaž-
doročně od jara do podzimu ve 
Smetanových sadech, se staly sou-
částí tváře města Plzně. Přinášejí 
významnou podporu potřebným 
a skvěle propojují užitek, 

výtvarné umění a charitu. Letos 
ještě není přesná částka známa. 
odhadujeme však, že v součtu 
darovaných prostředků na 
pomoc postiženým dětem se 
dostaneme nad hranici dvou mili-
ónů korun. Přijeďte se k nám 
podívat! Scházíme se v restauraci 
– galerii ARTAMo, za jejímž ote-
vřením také stojí naši členové. 

TexT: vladimír Babnič, 

Pavel Hofman, ondřej Rudolf

už podvečer 13. 6. v lesnej osade 
Doboszówka západne od Jano - 
wa. v oficiálnej časti sme zabla-
hoželali našim poľským pria-
teľom k 25. výročiu založenia ich 
Rotary klubu. Potom sme sa do 
polnoci spoločne zabávali a zho-
várali a vymieňali si kontakty 
a pozvania na návštevu s členmi 
klubov z Ľvova na Ukrajine 

i s členmi ďalších klubov 
v Poľsku. Na stretnutí nás bolo 
spolu 93 osôb. Z troch ľvov-
ských klubov prišlo 15 účastní-
kov. Z Poľska prišli zástupcovia 
z 11 Rotary klubov a my Slováci 
sme zastupovali Rotary klub 
Spišská Nová ves a Poprad. 

TexT: Pavol Čekovský

p l Z e ň

Originální 
projekt
Rc plzeň beseda dokázal prožít 
svou první dekádu intenzivní 
pomocí mladým lidem v jejich 
rozvoji a vzdělání. není to jen 
díky mezinárodním výměnným 
pobytům. významnou aktivitou 
je originální projekt „plzeňské 
lavičky“. 

v sobotu 20. 6. 2015 se 
v restauraci Jiný svět 
ve Frýdku-Místku 

konala slavnostní mimořádná 
(50.) schůzka Rotary klubu 
ostrava International, během 
které došlo k zhodnocení 
uplynulého rotariánského 
roku prezidentem Dirkem R. 
Bliekem a sekretářem Josefem 
Meleckým a oficiálně bylo 
vedení klubu předáno novému 
prezidentovi Ing. Romanu 
Mikulínovi. Společnému 
setkání vévodil přátelský duch 
a radost nad vývojem našeho 
klubu za poslední rok. 
TexT: Josef Melecký

R otary klub Malacky 
Golf v spolupráci 
s radnicou mesta Ska-

lica usporiadal dňa 24. 4. 2015 
prednášku význaného čes-
kého odborníka v oblasti 
medzinárodnej bezpečnosti 
doc. Jana Eichlera. Témou 
prednášky bola bezpečnosť 
v Európe od Sarajeva 1914 po 
Krym 2014. Bolo nám cťou, 
vypočuť si jeho odborný názor 
na aktuálne problémy a mať 
možnosť na tieto témy disku-
tovať.
TexT: MUDr. Tatiana Sláviková

o S t R ava

Slavnostní
schůzka

M a l a c k y

Prednáška
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t řebíčské oční centrum 
jako jediná ambulance 
v kraji vysočina nabízí 

diagnostiku očních refrakčních 
vad ručním přístrojem, který je 
výborným pomocníkem při dia-
gnostice refrakčních vad již 

t ř e b í č

Třebíčské oční 
centrum 
s novým 
přístrojem

t ábor je suverénně nejstar-
ším trvale fungujícím 
Rotary projektem D-2240, 

protože letos to byl jeho již 22. 
ročník. Přeshraniční spolupráce 
v něm našla tu nejkrásnější 
a nejužitečnější formu, kterou si 
kluby pečlivě střeží, a která posi-
luje dlouhodobé přátelství obou 
klubů. 22. ročník LT Rotary Stru-
žielka 2015 se konal ve dnech 
7.–13. 6. v nově zrekonstruova-
ných prostorách Wellness hotelu 
Energetic v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Nadpis letošního roč-
níku Stružielky „Pravda vítězí 
nade vším“ se prolínal prakticky 

všemi činnostmi a opakovaně 
celý týden se připomínal odkaz 
mistra Jana Husa. velkou odezvu 
mělo závěrečné představení 
s názvem Či jesto pravda na 
svete zahrané dětmi na motivy 
slovenské pohádky Pavla Dob-
šinského. Spojením českého 
Husa a slovenské pohádky 
nemohla být naše národní  
vzájemnost lépe představena. 
K táboru neodmyslitelně patří 
také společné doprovodné pro-
gramy odpolední i večerní. 
všechny se dotýkaly základních 
uměleckých, sportovních, rela-
xačních a rehabilitačních aktivit, 

a to formou především herních 
činností. Navštívili jsme valašské 
muzeum v přírodě, uspořádali 
středověké olympijské hry 
v dobových kostýmech, noční 
putování za pravdou. organizá-
toři uspořádali koncerty, 
výstavky, sportovalo se. Letní 
tábor Rotary STRUŽIELKA 2015 
byl kromě příspěvků z klubo-
vých pokladen finančně podpo-
řen formou získaného grantu 
‚PRAZDRoJ LIDEM‘ od Plzeň-
ského Prazdroje. Nejen pivo-
varu, ale všem zainteresovaným 
patří veliké poděkování. 
TexT: Ivo Franc

u velmi malých dětí od 1 roku, 
u dětí i dospělých pacientů 
s tělesným či mentálním handi-
capem. Přístroj byl ortoptické 
ambulanci laskavě zapůjčen 
Rotary klubem Třebíč. Peníze na 
zakoupení přístroje byly získány 

z charitativních vánočních kon-
certů Rotary klubu, z koncertu 
ve tmě, s přispěním parner-
ského Rotary klubu z Rothen-
burgu v Německu a také 
Nadace Rotary.
TexT: Jaroslav Šmarda

o S t R ava

Stružielka 2015
Je to jako sklízení ovoce, 
když navštívíte závěrečné 
odpoledne letního tábora 
handicapovaných dětí, který 
byl už před 22 lety nazván 
Stružielka.

J ejich prodej je tradičním 
projektem Rotaract Klubu 
Praha. Jeho beneficienty 

a zároveň autory obrázků jsou 
děti z Dětského domova Pyšely. 
Letos klub dokázal vybrat 69 
862 Kč, více než dvojnásobek, 
co v letech předchozích. Čle-
nové klubu prodávali vánoční 
přání během vánočních trhů 
v hlavním městě i v celém dis-
triktu, na podpoře projektu se 
podílela také firma BoSCH. Již 
nyní se pilně pracuje na pří-
pravě nadcházejících vánoc. 
všem jmenovaným patří velký 
dík!
TexT: Jaroslav Fořt

p R a H a

Vánoční přání

p řed třemi roky jsme 
obdrželi milý dopis 
z německého klubu 

Bad Wildungen-Fritzlar s přá-
ním, že by s námi rádi navázali 
přátelské vztahy. Němečtí přá-
telé se nedali odradit a 19 
německých rotariánů s rodi-
nami nás navštívilo v květnu 
v Písku. Dvoudenní pobyt se 
vydařil a odstranil přetrváva-
jící svázanost. Hosté odjížděli 
s těmi nejhezčími dojmy 
a s navázanými osobními 
vztahy. I tohle je RoTARY.

TexT: Marta Frišmanová, RC Písek 

p í S e k

Přátelství 
nezná hranic
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inzerce

do nás může více inspirovat než ten, za nímž 
jsou vidět výsledky. Člověk, který příkladně 
slouží všude tam, kde je to potřeba. K takovým 

lidem patří bezesporu i cliff L. Dochterman, past prezi
dent ri, zakladatel international Fellowship of scouting 
rotarians, rotarián z Kalifornie. Muž, který je ve svých 
90 letech stále aktivní. Zúčastnil se 37 rotary conventi
ons, napsal knihu aBc rotary, jež je nejpopulárnější 
publikací ri, a dodnes slouží své komunitě.  Za svého 
světového prezidenství, v době krize v bývalé Jugoslávii, 
nashromáždil více než 8 mil. dolarů a svou podporou 
lidem v uprchlických táborech zachránil dle odhadů od 
smrti na 100 tisíc lidských životů. při své služební cestě 
jsem měl možnost se setkat nejen s ním, ale i s jeho 
následovateli – past guvernéry Billem spaldingem a Bria
nem Thiessenem. Děkuji vám, pánové! Jste pro mne 

příkladem a velkou inspirací.

ěděl jsem, že již své 106. narozeniny nicky 
neprožíval úplně v nejlepší kondici, ale přičí
tali jsme to spíše únavě ze setkání s tolika gra

tulanty a z pozornosti médií. Bohužel se však událo 
něco, co jsem neměl ani v nejtemnějších myšlenkách 
 můj přítel nicky byl povolán na cestu poslední. co 
napsat o člověku, o kterém toho již bylo tolik napsáno? 
snad jen jediné: nicky, byl jsi a pro mě stále budeš 
velká osobnost! Dnes řešíme, zda přijímat nebo nepři
jímat uprchlíky. Jak těžké muselo být prosadit, aby čes
koslovenské, převážně židovské děti byly přijaty v tvé 
domovině. no a ty jsi prostě šel a udělal to! Jsem 
strašně rád, že jsem tě mohl potkat a prožít s tebou ty 
pro mě nezapomenutelné okamžiky. Osobně se zava
zuji, že budu konat v duchu tvého hesla: nikoliv co svět 
může udělat pro mě, ale co já mohu udělat pro to, aby 

byl svět lepší…

����: Zdeněk Michálek ����: Jan Krejčí

K V
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Nový rok, Nové tváře, 
Nové výzvy
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a neziskového sektoru
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kalendárium

D AT U M P O Ř A D AT E L A K C E M Í S T O  K O N Á N Í

 20. 8.  RI  Uzávěrka přihlášek pro práci v komisích RI  Všeobecná aktivita 

 31. 8.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2015/5 (vychází 10. 10.)  Všeobecná aktivita 

 5. 9.  ICC A-CZ+SK  17. výstup na Třístoličník  Šumava 

 5. 9.  RC Praha City  Sportovní den Pražské organizace vozíčkářů 2015  Praha 

 11.–13. 9.  DVVM  Orientation Meeting I. pro inboundy ČR+SR  Strečno 

 12. 9.  DVVM  Povinné školení pro klubové YEO ČR+SR  Strečno 

 18.–20. 9.  DVVM  Rebound/Rotex only Meeting SR  Martin 

 26. 9.  RC Třebíč  Slavnost 20. výročí RC Třebíč  zámek Valeč u Třebíče

 5. 10.  RC Přerov  Zahájení výstavy k 80. výročí založení klubu  Přerov 

 6.–16. 10.  RC Karlovy Vary  Výlet do Izraele  Izrael 

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

 7. 11.  DVVM  OM I. pro outboundy 2016/2017 a jejich rodiče SR  Martin 

 14. 11.  DVVM  OM I. pro outboundy 2016/2017 a jejich rodiče ČR  Třebíč 

 14. 11.  DVVM  OM II. pro outboundy 2016/2017 ČR+SR – výběr  Kroměříž 

 20. 11.  RC Praha City  Adventní ples v Autoklubu ČR  Praha 

 11.–13. 12.  DVVM  Vánoční Praha pro inboundy ČR  Praha 

 11.–13. 12.  DVVM  Vánoční Bratislava pro inboundy SR  Bratislava 

 31. 12.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2016/1 (vychází 10. 2.)  Všeobecná aktivita

 2 01 6

 22.-24.1.  DVVM  Zimní meeting inboundi SR  Betliar 

 23.1.  DVVM  Školení klubových YEO / odevzdání AF outboundů SR  Betliar 

 22.-24.1.  DVVM  Zimní meeting inboundi ČR  Třebíč 

 23.1.  DVVM  Školení klubových YEO / odevzdání AF outboundů ČR  Třebíč 
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