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Shekhar
a Rashi Mehtovi
vás přimějí
snít

SEE YOU SOON

ROTARY
MULTI-ZONE
INSTITUTE
IN PRAGUE
14TH  —19TH SEPTEMBER, 2021
IN PERSON EVENT
AT PRAGUE CONGRESS CENTRE
Covid-19 pandemic restrictions allowing

8 ROTARY ZONES
WITH 104 DISTRICTS
COMING TOGETHER
FOR FRIENDSHIP, DISCUSSION,
TRAINING, INSPIRATION
& IDEAS EXCHANGE

Tues 14th evening — Thurs 16th Sept
GETS, GNTS, Partners Training (DGEs, DGNs & Partners) – over
240 Rotarian leaders & Trainers

Thurs 16th Sept afternoon (from 12.30 pm onwards)
Council on Legislation (COL) delegates – over 104 Districts/Rotarians

Fri 17th Sept Seminars
District International Service Chairs – over 104 Districts/Rotarians
Regional Coordination Seminars for all Rotarians – over 450 Rotarians
& Rotaractors attending:
The Rotary Foundation – morning: updates, debate, ideas exchange
Membership & Public Image – afternoon: updates, debate, ideas exchange
Institute Opening Dinner – evening

Sat 18th — Sun 19th Sept morning
The Institute: a programme for all Rotarians & Rotaractors – over
650 attending with key note speakers:
RI President Shekhar Mehta
TRF Trustee Per Hoyen and many others!
Gala Dinner on Saturday evening at Zofin Palace
The Conveners
RID Katerina Kotsali-Papadimitriou – Zone 21
RID Virpi Honkala – Zones 17 & 18
RID Elect Urs Klemm – Zones 15&16, 20B, 13B (part)
D2240 – Czech Republic & Slovak Republic
invite you all to come and celebrate being Rotarians & Rotaractors!

Registration open from mid June, 2021
on www.prague2021.org

info@prague2021.org | www.prague2021.org

Vážené rotariánky
a vážení rotariáni,
k datu 1. 7. 2021 jsem se stal vaším guvernérem našeho společného česko-slovenského
distriktu 2240 pro následující rotariánský
rok. Děkuji za důvěru, kterou jste mně dali.
Více než dvouletá příprava na tuto funkci
probíhala nestandardně. Veškerá školení se
odvíjela virtuálně. Sdílení zkušeností formou osobních setkání nebyla možná
z důvodů zdravotně-bezpečnostních. I touto
formou lze však získat energii a entuziasmus k tomu, že nelitujete svého rozhodnutí
přijmout nominaci a naopak ji chápete jako
výzvu něco změnit.
Nový prezident RI Shekhar Mehta přichází s mottem tohoto roku „Pomáhej
měnit životy“. Hlavní cíle roku vidí vedle
pomoci potřebným v rozšiřování členské
základny projektem „Each one-bring one“,
který nabádá všechny rotariány, aby každý
stávající člen přivedl do našich řad nového
člena. Stejný důraz prezident klade na
zlepšení vnímání našeho hnutí konáním
tzv. „Dnů Rotary“ pro veřejnost na úrovních
jak klubů, tak i distriktu.
Já se však na úkoly tohoto roku dívám
poněkud realističtěji. Klíčový úkol vidím
v restartu a následné konsolidaci práce
našich klubů po pandemii. Na distriktní
úrovni pak z administrativního pohledu aktualizovat Stanovy distriktu, Zakládací listinu
Ústavu a dokončit úpravu některých vnitřních
předpisů. Nechci však být vnímán jako distriktní úředník, ale především jako pomocník
klubů. Ve zlepšené komunikaci vidím nástroj
minimalizace nedorozumění, osobních animozit a v posledním roce řady osobních diskrepancí. Jistě mně dáte za pravdu, že to
všechno k rotariánské etice nepatří.
Čím víc nás bude, tím lepších výsledků
dosáhneme. Proto i snížením poplatků do
distriktu chceme dát příležitost těm, kte-

rým výše poplatků bránila se k nám připojit, a to především mladým. V jejich přínosu
spatřuji náměty pro oživení činností klubů,
pro změnu organizace schůzek, nové projekty a širší a kvalitnější využívání forem
elektronické komunikace a prezentace projektů klubů.
V rámci distriktu zřizujeme tzv. rezervní
fond, ze kterého chceme pomoci klubům
financovat zajímavé klubové nebo distriktní projekty podle pravidel Nadace. Do
tohoto fondu budou směřovat veškeré
úspory minulého covidového roku, ale také
úspory letošní.
Aby toho všeho zlého v uplynulém roce
nebylo málo, na některé vesnice jižní
Moravy udeřilo 24. 6. 2021 tornádo. Nechalo
za sebou spoušť, obrovské materiální
škody, ale především ztráty na lidských
životech. Tato katastrofa nenechala lhostejnými ani naše rotariány. Z iniciativy RC
Znojmo a RC Břeclav-Valtice byl vygenerován účet, na který kluby i jedinci ukládali
částky, které z rozhodnutí výše uvedených
klubů budou prioritně směřovány na
obnovu mateřské školky v Moravské Nové
Vsi. Všem vám, kteří jste pomohli anebo
ještě pomůžete, patří upřímné poděkování.
Chci věřit tomu, že se nám společně
podaří překlenout problémy minulého
i nastupujícího období, zlepšit vzájemné
vztahy a nastoupit tak cestu k návratům ke
kořenům Rotary.
Těším se na spolupráci s vámi se všemi.

JAROSLAV ŠURANSKÝ
Guvernér RI distriktu 2240

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

Dopisy prezidenta RI
Preklad: IVAN BELAN, PDG

Moji milí
tvorcovia zmien
Prajem všetkým vám a vašim rodinným príslušníkom
úspešný nový rotariánsky rok! Spoločne sa zaslúžme o to, aby
sa stal jeden z najlepších rokov nášho života. Nech je to rok
nositeľov zmien a začnime s členstvom. Presne z tohto dôvodu je iniciatíva Each One – Bring One (Každý jeden získa jedného ) tak dôležitá. Ak každý člen získa pre Rotary jedného
človeka, do júla 2022 sa môže počet členov zvýšiť na 1,3 milióna!
Myslite na to, aký vplyv môžeme mať, keď sa podujmeme viac
rásť a viac urobiť. Vďaka väčšiemu počtu členov budeme môcť
realizovať väčšie a odvážnejšie servisné projekty. Každý z nás
popri tom môže aj naďalej byť nápomocný svojim vlastným
spôsobom a reagovať na potreby jednotlivých komunít.
Krása Rotary spočíva v tom, že služba znamená pre ľudí
z rôznych častí sveta niečo iné. Jedným z prvkov, ktorý však
môžeme zahrnúť do všetkých našich servisných činností
a iniciatív je posilnenie postavenia dievčat. Bohužiaľ, ešte aj
v dnešnej dobe čelia dievčatá a mladé ženy na celom svete
neprimeraným situáciám. Je na nás, aby sme sa postavili za
zmenu vedúcu k rodovej rovnosti. Do každého projektu realizovaného v rámci Rotary treba zakomponovať posilnenie
postavenia dievčat a mladých žien v prístupe k vzdelaniu,
k lepšej zdravotnej starostlivosti, k možnosti zamestnať sa
a presadzovanie rovnosti vo všetkých sférach života. Dievčatá sú vedúce osobnosti budúcnosti a našou úlohou je zabezpečiť týmto ženám pomoc pri formovaní svojej budúcnosti.
Najväčší dar, ktorý sa nám dostáva je moc ovplyvniť niečí
život, docieliť zmenu, dosiahnuť niečo mimoriadne v kolobehu
života. Ak dokážeme podať pomocnú ruku, osloviť svojím srdcom a dušou, začnú sa diať kúzelné veci keď sa koleso roztáča.
Roztočme teda koleso spoločne, aby prosperovalo celé ľudstvo.
Máme tú moc a poznáme kúzlo ako Službou zmeniť životy.
Prežívame náročné časy. Obzvlášť si vážim každé vaše úsilie
pri zápasení s COVID-19. Žiadna výzva nie je pre rotariánov
priveľká. Čím väčšia výzva, tým náruživejšie sa s ňou rotarián
pasuje. Pozrite sa čo sme dokázali, keď sme sa postavili tak
kolosálnej výzve, ako je napríklad odstránenie detskej obrny.
Pozrite sa na milióny ľudí, ktorých život sme skvalitnili zabezpečením prístupu k vode, sanitácii a hygiene. Pozrite sa čo
každý rok robíme na podporu mieru v oblastiach, kde sa to zdá
byť nepredstaviteľné. Naše programy základného vzdelávania
a gramotnosti majú vplyv dokonca aj na formovanie národov.
V tomto roku si teda dajme predsavzatie, aby sme uskutočnili viac takých projektov a programov, ktoré majú celonárodný dosah a dopad. Tento rok poďme Službou zmeniť životy.
JÚL
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V auguste sa zameriavame na členstvo v Rotary.
Sústreďme sa teda v najbližšom období na to, aby sa v tejto
súvislosti nasledujúci rok zapísal do histórie. Už viac ako 20
rokov sa počet členov drží na úrovni 1,2 milióna. Mojou víziou
je zvýšiť počet členov Rotary na 1,3 milióna do júla 2022 a výzva k činu je jednoduchá: Every One, Bring One (Každý jeden,
získa jedného). Keďže tento rok považujeme členstvo za prio
ritu, zamerajme sa na rozmanitosť členov – oslovme mladších
ľudí a najmä ženy. Tí z vás, ktorí získajú 25 a viac členov, sa
stanú súčasťou našej novej Členskej spoločnosti .
Myslime na to, že nových členov Rotary je potrebné hneď
od začiatku zapájať do činnosti, pretože zanietení rotariáni
sú tou najväčšou devízou. Pamätajte však zároveň aj na to,
že angažovanie našich súčasných členov a ich udržanie v kluboch je rovnako dôležité ako získavanie nováčikov. Pripravme sa tiež na zakladanie nových klubov, najmä tých flexibilných. Som propagátor klubov organizujúcich virtuálne
alebo hybridné stretnutia a satelitných klubov. Kluby založené zo špecifických príčin môžu predstavovať tiež veľmi
efektívny spôsob rastu Rotary.
V rámci našej práce apelujme na posilnenie postavenia
dievčat v každej z oblastí zamerania. Štipendiá pre dievčatá,
toalety v školách, vzdelávanie v oblasti ochrany zdravia a hygieny – je toho veľa, čo môžeme urobiť. Projekty zamerané
na životné prostredie vzbudzujú záujem v celom svete. Zúčastnite sa na týchto projektoch na miestnej i medzinárodnej
úrovni a zaslúžte sa o to, aby bol svet lepší nielen pre nás,
ale aj pre všetky živé tvory.
Každý z vás je veľvyslancom značky Rotary, každý z vás
má teda všetku tú úžasnú prácu rotariánov po celom svete
prezentovať aj mimo rotariánskej komunity. Využite sociálne médiá a medzi priateľmi, kolegami a príbuznými šírte
príbehy tvoriace Service Above Self.
Na záver vyzývam každý klub, aby si počas nadchádzajúceho roku naplánoval aspoň jeden Deň rotariánskej služby,
ktorý spojí dobrovoľníkov nielen z radov Rotary, ale aj nečlenov a vzdajú spoločne hold práci, ktorú váš klub robí
v prospech komunity. Navštívte rotary.org a dozviete sa viac
o všetkých týchto iniciatívach a ďalších spôsoboch, ako možno Službou meniť životy.
AUGUST

SHEKHAR MEHTA
Prezident Rotary International
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Dopisy předsedy Správní rady
Nadace Rotary
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

Vize lepšího světa
ČERVENEC Červenec je pro Rotary měsícem velkých změn. Rotariáni jsou plni optimismu v očekávání něčeho dobrého, čím mohou v následujících 12 měsících prospět lidstvu. Vybavuje se mi
často používaná citace výroku připisovaného Heleně Kellerové,
známé americké aktivistce hájící lidi s postižením: „Jediné, co je
horší než slepota, je vidět bez vize.“ Je pozoruhodné, jak prozíravě nás poučila tato žena, sama slepá, o tom, čím se liší schopnost
vidět od vize. Nepochybně je něco jiného vidět svět takovým
jakým je, něž zcela odlišné nazírání světa takovým, jakým by
mohl být. Nadace Rotary je právě tím, co umožňuje nejen něco
předvídat, ale také to uskutečnit. Ptám se: Jaká je vaše vize pro
následujících 12 měsíců? Může komunita, nebo oblast, kterou
znáte, mít nějaký prospěch z grantu poskytovaného Nadací?
Nejspíš se nějaký může hodit a právě teď je možná v takové komunitě mnoho lidí, kteří čekají na vaši pomoc a vedení.
My ještě zápolíme s výzvou, jak pomáhat světu v době
ovládané virem covid-19, ale přece nás toto, ani cokoli jiného
nemůže zastavit. Pandemie jen znásobila mnohé potřeby

v oblasti vzdělávání a péče o zdraví. Svět nás potřebuje. Již
od 1. července můžete žádat Nadaci o granty podporující novou
oblast působnosti Rotary: péči o životní prostředí. Červenec
rovněž přináší další změny, jako třeba finanční restrukturalizaci světového fondu, zaváděné pro posílení udržitelnosti našich projektů. V Zambii bude pokračovat náš první grant
z programu zvětšování měřítka, budeme hledat hostitelskou
univerzitu pro naše další mírové centrum Rotary a plánovat
i zavádět distriktní a globální granty, které přinesou něco pozitivního pro příští generace.
S pomocí parafráze dávného čínského filozofa Lao-c’ se dnes
můžeme vydat na cestu dlouhou tisíce mil tím, že prostě vykročíme. Kráčejme spolu dál s pohledem upřeným dopředu.
Rotariáni mají rádi zajímavé výzvy a tady se nám všem taková
nabízí: zkusme přemýšlet ve větším měřítku a rozšiřujme naši
vizi toho, co můžeme udělat a také uděláme.
Zahrňte Nadaci do vaší vize lepšího světa a uvidíte, jak se
svět a vy sami měníte!

S více členy a větší podporou přineseme světu více dobra
SRPEN V srpnu se zaměříme na členství – budeme hledat nové
způsoby, jak rozšířit řady Rotary a jak zvýraznit náš vliv. Rotary má dvě vzájemně související hodnoty – své členy a Nadaci
Rotary. Naši organizaci tvoří více než 48 000 Rotary a Rotaract
klubů, a bez našich odhodlaných klubů nemůžeme nabídnout
žádnou pomoc. Členové našich klubů plní také misi Nadace
Rotary – činí svět lepším tím, že pracují na vlastních projektech
a zároveň svými finančními příspěvky podporují mnoho dalších
nadačních programů prostřednictvím jejích grantů.
Bude-li více rukou, abychom mohli uskutečňovat projekty
přinášející vodu a zajišťující hygienu, bude mít více lidí zajištěn
přístup k čisté vodě. Bude-li více mozků schopných plánovat
projekty podporované z globálních grantů, např. těch, jimiž
podporujeme prenatální služby, dáme šanci na život více dětem.
Bylo by více prostředků na distriktní granty pro projekty zvyšující gramotnost a tím umožňující více lidem naučit se číst.
V dnešní době aktivně podporuje Nadaci přibližně jedna
třetina našich členů každoročními příspěvky nebo jinými
způsoby. Představte si, oč více by Rotary mohlo vykonat,
kdybychom dokázali tuto podporu zvýšit třeba jen o něco
více. Více příspěvků od rotariánů by vytvořilo dodatečné
zdroje pro mírová centra Rotary, stejně jako by bylo možné

ROTARY GOOD NEWS 4|2021

více přispívat na pomoc při eradikaci viru polio díky našemu
partnerství s Nadací Billa & Melindy Gatesových.
Nadace Rotary je velmi silný nástroj umožňující efektivně
realizovat smysluplné projekty s dlouhotrvajícím pozitivním
dopadem kdekoli na světě; mezinárodní monitor Charity
Navigator (Směrník charity) ocenil Nadaci Rotary čtyřmi
hvězdičkami v každém z minulých 13 let. Na to mohou být
hrdi všichni členové Rotary. Bylo by skvělé, kdyby všichni
rotariáni podpořili Nadaci tak, jak jen mohou.
Pro tento měsíc mám jen jednu prosbu. Věnujte, prosím, na
příštím setkání klubu alespoň 10 minut diskusi o tom, jak letos
více podpořit Nadaci. Může to být třeba plán, jakým způsobem
pro Nadaci získávat prostředky on-line sbírkami nebo partnerstvím s jinými kluby na projektu v rámci globálního grantu.
Cokoli uděláte, vězte, že naši členové – my všichni – jsme
motorem úsilí Rotary a udržení naší Nadace.

JOHN GERMN
Předseda správní rady Nadace Rotary
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ze světa
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Projekty Rotary
ve světě

MESIACE JE DOBA, PO
UPLYNUTÍ KTOREJ UMELECKÉ
DIELA REALIZOVANÉ POMOCOU
RAINWORKS ZMIZNÚ

Text: BRAD WEBER
Překlad do češtiny: PETR J. PAJAS, PDG
Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG

Spojené štáty

Mexiko
Ve městě Ciudad Juárez se rozvinula
práce jedné paní zaměřená na ochranu dětí proti násilí na ulici do činnosti
centra nazvaného Soles de Anapra
(Chodíme po Anapře), které slouží
skoro osmdesáti mladým lidem. Paní
Lourdes Contreras řídila svůj program
volnočasových aktivit pro školáky
z malého domku s podporou RC El
Paso z Camino Real v Texasu, který jí
od roku 2014 dodává potřebné věci.
V roce 2015 se klub rozhodl vyhledat
pro ni lepší a prostornější prostor. Od
16 klubů v Ciudad Juárez se podařilo
získat 25 000 amerických dolarů společně se dvěma partnerskými kluby
z Nového Mexika, které již dříve centrum navštěvovaly a na jeho chod přispívaly: RC Los Alamos a RC Silver
City. Dalších 10 000 dolarů se vybralo
od podporovatelů běhu na 5 km,
6

43   %
PODÍL OBYVATEL
MEXIKA, MLADŠÍCH
NEŽ 25 LET

sponzorovaného Eaton Corporation.
Klub za tyto prostředky v roce 2016
koupil skladiště o rozloze cca 650 m2
a pustil se do práce. Letos v dubnu se
klubu podařilo přestavbu té budovy
dokončit přesto, že pandemie přechodně přerušila samotný program
volnočasových aktivit.
Club of El Paso,
Camino Real

Asi tucet rotariánov z Rotary klubu
v Eau Claire Morning vo Wisconsine
spolu s rodinnými príslušníkmi vytvorili na miestnych chodníkoch za
pomoci neviditeľného spreja a špeciálnych šablón dočasné umelecké
diela, viditeľné iba pri kontakte s vodou. Sprej im darovala spoločnosť
Rainworks, výrobca tohto hydrofóbneho, netoxického tekutého produktu, umožňujúceho vytvárať obrazce,
ktoré sú viditeľné iba keď je povrch
chodníkov mokrý. Približne 0,5 litra
spreju v hodnote okolo 130 dolárov
pokryje plochu až 34 m2. „Naším cieľom bolo v zložitých časoch pandémie vyčariť ľuďom úsmev na tvári“
a inšpirovať ďalšie organizácie, aby
tiež urobili niečo podobné, približuje
viceprezidentka klubu Sarah Stackhouse. Nápis „ďakujeme“ pod obrázkom hasičskej prilby sa nachádzal
pred hasičskou zbrojnicou, zatiaľ čo
kresba pri vchode do divadla znázorňovala noty a nabádala k „spievaniu
v daždi“.

Club of Eau Claire
Morning
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45   %

Francie
Rotary klub Nice Riviera Côte d’Azur
zvládl v minulých letech řadu projektů ve Francii i mimo ni. Pracoval se
sesterským klubem RC Norwich
v Anglii na instalaci systému pro využití dešťové vody v obci Ho v Ghaně.
Rotariáni poskytli dar jedné charitativní organizaci, která nakoupila zahradní sazenice za více než 6 000
amerických dolarů pro místní pediatrickou nemocnici v Nice, a také vybírali peníze na výzkum rakoviny. Výměnou za dar v hodnotě 1 € nabízeli
členové klubu žetony, kterými se
v místním obchodě s potravinami
odemykají zámky nákupních vozíků.

Club of Nice Riviera
Côte d’Azur

PROCENTNÍ PODÍL OSOB
ZAMĚSTNÁVANÝCH NA ŠRÍ
LANCE MENŠÍMI A STŘEDNĚ
VELKÝMI SPOLEČNOSTMI

3 mil.
TOLIK JE VE FRANCII
OSOB, KTERÉ PŘEŽIIY
RAKOVINU

Šrí Lanka

Južná Afrika
V čase obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19 došlo v tejto krajine k zhoršeniu hladomoru. V dôsledku toho Rex Ifechukwude Omameh premenil svoju obývaciu izbu na prípravovňu sendvičov a občerstvenia pre ľudí v núdzi. Omameh, ktorý je členom Rotaract klubu Blouberg a Rotary klubu Blouberg, si spolu
s rodinnými príslušníkmi z tejto aktivity vytvorili piatkovú tradíciu. Kolegovia z Rotaractu niekedy pomáhali s prípravou sendvičov a väčšinu občerstvenia si prevzala sieť Milnerton Community Action Network, ktorá jedlo distribuovala. Omameh
na potraviny minul viac ako 1 500 dolárov, pomoc poskytla tiež miestna pekáreň,
ktorá zabezpečila pečivo a polievky. Omameh na úhradu nákladov vynaložených
na projekt použil aj príspevky, ktoré dostal ako darček k narodeninám.

Club of Blouberg
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Club of Blouberg

Rotary klub při Institutu informačních
technologií Šrí Lanky (Sri Lanka Institute of Information Technology – SLIIT)
má přes 11 000 sledujících na Facebooku a skoro 3 000 na Instagramu.
Rozhodli se soutěžit o to, kolik získají
kliknutí na odkazy upozorňující na záležitosti někoho jiného. V září se tento
klub, který má 331 členů, přidal k iniciativě založené na využívání těchto sociálních sítí a také jejich kanálu na YouTube k propagaci obchodů zasažených
pandemií v oblasti kolem Colomba,
jednoho z hlavních měst země. Rotariáni připravili a na sociální sítě umístili 10
videí on-line rozhovorů s provozovateli
nejrůznějších podniků, včetně pekáren,
jedné společnosti zajišťující konání různých akcí a jednoho dodavatele náhradních součástek do automobilů.
Člen klubu, Sharoni Anthony, to vysvětlil slovy: „Mnoho malých podniků se potýkalo s velkými propady příjmů při
zvládání pandemické krize. Doufali
jsme, že tím způsobem upozorníme veřejnost na jejich problémy a jejich
skvělé produkty a služby.“
Club of Sri Lanka Institute
of Information Technology
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Síla hvězd
d šedesátých let minulého století je
Houston sídlem řídicího centra vesmír
ného programu Spojených států a místem, kde
se připravují astronauti. Pokud přijedete do
tohoto města, které bude příští rok mezi 4. a 6.
červnem hostit Mezinárodní kongres Rotary,
dozvíte se více o historii vědeckého výzkumu
vesmíru prováděného v Houstonském vesmír
ném středisku, kde je muzeum a konají se tam
vzdělávací programy.
Mezi stroji pro cestování do vesmíru v Ga
lerii hvězdných plavidel najdete: Faith (Víra)
7, kabinu z poslední mise programu Mercury,
v níž Gordon Cooper oblétal 34 hodin Zemi
v roce 1963; Gemini (Dvojčata) V, v němž Coo
per a Pete Conrad strávili v roce 1965 osm dní
ve vesmíru v rámci výzkumu NASA, zaměřené
ho na cestu k Měsíci; a také velitelský modul
z mise Apollo 17, což byla poslední v programu
Apollo zaměřeném na dosažení Měsíce. Také
uvidíte největší veřejně přístupnou sbírku mě
síčních kamenů, která nemá na světě obdobu.
Galerie astronautů ukazuje vývoj skafandrů
pro výstup do vesmíru, počínaje plynem na
tlakovanými prototypy ze šedesátých let, až
po ty vyvinuté pro delší pobyt na Měsíci, nebo
dokonce na Marsu. Na náměstí Nezávislosti
(Independence Plaza) si můžete prohlédnout
repliku raketoplánu, upevněného na letadle,
které raketoplány převáželo zpět z místa
přistání na Kennedyho vesmírné centrum na
Floridě.
Je tam také galerie věnovaná Mezinárodní
vesmírné stanici (International Space Stati
on), což je největší struktura vybudovaná na
oběžné dráze kolem Země, v níž astronauti
pokračují ve vědeckých výzkumech a připra
vují lidstvo na další fázi poznávání vesmíru.
Na výstavě o misi na Mars se dozvíte o tom,
jakým výzvám budou lidé čelit při návštěvě
této planety.
Nesmíte vynechat ani účast na tramvajové
jízdě prostorem NASA, která návštěvníky dove
ze na místa výcviku astronautů a samozřejmě
také do řídicího centra NASA. Více se dozvíte
na stránce:
www.spacecenter.org/visitor-information.

O

KONGRES RI 2022

Začínáme odpočítávat!
Houston se označuje jako „město bez omezení“ – a až se tam
zúčastníte Mezinárodního kongresu RI 2022 ve dnech 4.–6. června,
pochopíte, co se tím má na mysli.
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

J

e to město velkých čísel: Houston se
rozkládá na ploše téměř 2 500 km2
a má 2,3 milionu obyvatel, což z něj
činí čtvrté největší město Spojených států.
V metropolitní oblasti se 7 miliony obyvatel se mluví více než 145 jazyky; Houston je
tak podle řady ukazatelů nejrozmanitější
metropolí země.
Ve městě je více než 300 parků s celkovou plochou parků a zeleného prostoru
přesahující 400 ha. Je místem soustředěného podnikání – v centru Houstonu sídlí
více než 250 společností zabývajících se
vývojem nového softwaru a digitálními
technologiemi. Je to také centrum biomedicínského výzkumu: Texaské medicínské
centrum je jedním z největších nemocničních komplexů na světě, zaměstnávajícím
více než 100 tisíc lidí.
V neposlední řadě je Houston také sídlem Vesmírného centra NASA známého
jako Lyndon B. Johnson Space Center, kte8

ré bylo jedním z míst, odkud byly po dobu
50 let organizovány lety do vesmíru. Jako
domov sboru astronautů Spojených států
i nadále pokračuje v prosazování inovativních metod výzkumu vesmíru. Až budete
v Houstonu, udělejte si čas na návštěvu
Houstonského vesmírného centra, kde
NASA oficiálně přijímá své návštěvníky,
a které nabízí celou řadu naučných výstav a programů týkajících se výzkumu
vesmíru.
Ať už budete vzhlížet ke hvězdám, nebo
navazovat nové kontakty se členy Rotary,
kteří se sjeli z celého světa, bude pro vás
Kongres roku 2022 příležitostí k objevování
nových horizontů.

Poučte se dále
a registrujte se na stránce
www.convention.rotary.org.
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AKCE VSKUTKU
VÝJIMEČNÁ
Jak řekl někdo moudrý, tak učení je matka
moudrosti. V Rotary
to platí dvojnásobně,
protože právě při
dobrovolnické práci je předávání
zkušeností naprosto klíčové, abychom pracovali efektivně a pracně
nevymýšleli již vymyšlené. To samozřejmě platí nejenom v rámci
našeho distriktu, ale také na úrovni
Zón a Regionů. Ta naše Zóna sahá
od Aše až po Ománský záliv. A každý rok v této zóně probíhá školení,
tedy tzv. Rotary Institut, kde mnoho
šikovných a pracovitých lidí se dělí
o své zkušenosti s dalšími šikovnými a pracovitými lidmi. A občas se
(třeba díky snaze naší PDG Ireny
Brichta) stane to, že několik takových
zón se rozhodne a spojí své síly při
tzv. Multi-zone Institutu. A jelikož
tou hybnou silou byla právě naše
Irenka, tak poukázala na strategické
umístění Prahy jako místa pro toto
vzdělávání v rámci daného regionu.
Ředitelé zón to viděli jako skvělý ná-
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pad, a tak se do Prahy v polovině září
sjedou rotariáni z oblasti od Skandinávie až po Švýcarsko a od Anglie,
přes Afriku až po Střední Východ.
Taková to čest pro Distrikt přichází
opravdu jen jednou za život.
Když ale do tohoto multi-etnického
počinu namícháte ještě snad již doznívající globální pandemii, máte na
krku setsakramentsky složitý rébus
jak vše zvládnout během několika
měsíců od toho, co konečně centrála
Rotary dala zelenou pro setkávání
se tváří v tvář. A já mám tu čest být
pravou rukou ředitelky institutu,
tedy ředitelem pro operace neboli

provoz. A věřte, že zatím jde spíše
o operace než o provoz. A aby se to
zvládlo, potřebujeme pomoc všech
dobrovolníků z celého distriktu. Bude
to určitě náročné, ale věřím, že mě
v tom nenecháte. A jsem si jist, že
o slavnostním večeru na Pražském
Žofíně, bude již jasno, že jsme to
zvládli. Těším se na vaši pomoc, tak
abychom mohli pro ostatní naplnit
motto jiného „velikána“. Takže „Učit
se, učit se, učit se“.

9
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SHEKHAR
MEHTA
V priebehu môjho pôsobenia v ústredí One
Rotary Center v Evanstone v štáte Illinois som
mal príležitosť na zasadnutí vedenia osobne
spoznať Shekhara Mehtu. Stretli sme sa
v rámci niektorého z dní plných formálnych
stretnutí s rôznymi zamestnancami, ktoré
absolvuje každý nastupujúci prezident
Rotary. Na stretnutí, ktorého účastníkom som
bol aj ja, bol Shekhar tým najuvoľnenejším
človekom v miestnosti napriek tomu, že
ako jediný z nás sa musel vysporiadať
s časovým posunom. Bol čulý, trpezlivý
a kládol vnímavé otázky – nič prekvapujúce
vzhľadom na to, o akého úspešného človeka
ide, či už v profesionálnom živote, alebo
v oblasti filantropie. Stále som mal dojem,
že vyhodnocuje, akým spôsobom každý z nás
môže dopomôcť k dosiahnutiu jeho snov
o Rotary.
Text: JOHN REZEK
Preklad: IVAN BELAN, PDG
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M

al som šťastie, že som sa so Shekharom
stretol osobne ešte v dobe, keď to bolo
možné. V súčasnosti prežívame už druhý
rok globálnej pandémie COVID-19 a keď
píšem tento príspevok, India sa zmieta
v masovom šírení ochorenia. Pandémia
mala dopad aj na niektoré činnosti Rotary,
no samotné poslanie Rotary je neustále
aktuálne. Za normálnych okolností by jeden z redaktorov časopisu Rotary vycestoval do Kalkaty – bydliska Shekhara a jeho
manželky Rashi. Strávili by sme čas s ním,
s jeho rodinnými príslušníkmi, priateľmi
a kolegami rotariánmi, zisťovali by sme,
akým spôsobom formovala výchova a roky
dospelosti prežité v Indii jeho pohľad na
život a na Rotary. Tento rok samozrejme
nikto nemohol cestovať – preto sme požiadali ľudí, ktorí Shekhara poznajú najlepšie, aby nám ho priblížili svojimi vlastnými
slovami.
Na nasledujúcich stránkach členovia
Shekharovej rodiny, niektorí z jeho starých
priateľov, jeho osobný asistent a prezidentský pobočník zdieľajú úsmevné príbehy
a rozprávajú o mužovi ako ho poznajú oni,
aby pomohli členom Rotary na celom svete
nadobudnúť pocit, že ho tiež poznajú. Určite sa s ním mnohí z vás v priebehu budúceho roka aj stretnete – ak nie osobne, tak
aspoň virtuálne.
Shekhar Mehta, člen Rotary klubu Calcutta-Mahanagar, je rotariánom od roku 1984.
Vyštudoval účtovníctvo a založil realitnú
spoločnosť Skyline Group, ktorú vedie. Jeho
profesionálna história odhaľuje iba malú
časť skutočného obrazu tohto človeka. Je
tiež riaditeľom indickej pobočky kanadskej
neziskovej organizácie Operation Eyesight
Universal zameranej na prevenciu slepoty.
V niekoľkých indických štátoch pomohol
založiť viac ako 15 nemocníc na chirurgiu
oka, v ktorých sa každoročne vykoná spolu
takmer 50 000 operácií. Založil projekt Saving Little Hearts (Záchrana malých srdiečok), vďaka ktorému mohlo viac ako 2 500
detí z Indie, Pakistanu, Bangladéša, Nepálu
12

a niektorých afrických krajín podstúpiť operáciu srdca. Tento projekt sa medzičasom
rozšíril na celoindický program.
Ešte sa dočítate, že Shekhar sa tiež aktívne zúčastňoval na odstraňovaní následkov
katastrof. Okrem iného pomáhal s výstavbou 500 domov na ostrovoch Andaman
a Nicobar v Indickom oceáne zasiahnutých
ničivou vlnou tsunami v roku 2004.
Shekhar na tohtoročnom svetovom kongrese hovoril o tom, ako sa spolu s niekoľkými ďalšími kolegami z Rotary rozhodli
založiť miestnu verziu rotariánmi založenej
organizácie ShelterBox sídliacej vo Veľkej
Británii. „Našu verziu sme pomenovali Shelter Kit a do prístrešku sme vložili 52 vecí
dennej potreby,“ povedal nastupujúcim
dištriktovým guvernérom. „Pri každej veľkej katastrofe v Indii za posledných 15 rokov
indickí rotariáni dobrovoľne distribuovali
prístreškové sety Shelter Kits do postihnutých oblastí“. Tento program už pomohol asi
75 000 ľuďom. Shekhar pôsobil aj v správnej
rade organizácie ShelterBox.
Shekhar je tiež architektom TEACH pro
gramu, ktorého cieľom nie je nič menej ako
odstránenie negramotnosti v Indii. (Viac
o tomto ambicióznom programe sa dočítate
v budúcom čísle).
Hoci je Shekhar skúseným podnikateľom a obchodníkom, osobne dáva prednosť
využívaniu iných svojich daností. Ako mi
povedal, po toľkom štúdiu a čítaní počas
svojej kariéry v súčasnosti uprednostňuje
učenie formou rozhovorov s ľuďmi. A dodal: „Neznášam účtovníctvo“. Všetko vyplýva z jeho viery, že by sme urobili dobre,
keby sme rozmýšľali srdcom aspoň v takej
miere ako mysľou.

RAVI VADLAMANI
Rotary klub Guntur, India
2001–02 Guvernér dištriktu 3150
Shekhara som stretol pred takmer 20 rokmi,
keď čulo obsluhoval stánok na Svetovom
kongrese Rotary. Jeho nadšenie a energia
pri predstavovaní projektov svojho klubu
boli nákazlivé. Sám som projektový človek,
preto som sa nadchol prácou prezentovanou v stánku. Z tohto náhodného stretnuROTARY GOOD NEWS 4|2021

“

X FAKTOR SHEKHARA
AKO VODCU? NIKTO
MU NEDOKÁŽE
POVEDAŤ NIE, KEĎ
O NIEČO ŽIADA.

téma

tia napokon vzniklo intenzívne priateľstvo.
Shekhar je vizionársky vodca. Vždy vidí
veci, ktoré iní nevidia. Prišiel s predstavou,
ako odstrániť negramotnosť v Indii do roku
2025 a navrhol program TEACH (ktorý zastrešuje podporu učiteľov, e-vzdelávanie,
gramotnosť dospelých, rozvoj detí, šťastnú
školu). Inicioval projekt Shelter Kit, ktorý
tvorí neoddeliteľnú súčasť pomoci pri katastrofách v Indii. Jeho projekt Saving Little
Hearts, vďaka ktorému podstupujú operácie srdca tisíce detí, spolu s viac ako 15 nemocnicami na chirurgiu oka, ktoré pomáhal
zakladať a ktoré pomohli státisícom ľudí,
hovoria o rozsahu jeho snov. Má výnimočný talent na budovanie tímov a ich usmerňovanie k dosiahnutiu cieľov. Shekharove
programy a nápady sa môžu zdať priveľké
na jeden ľudský život, no on vždy posúva
hranice možného ďalej a ďalej.
Jeho schopnosť snívať vo veľkom je
podložená dôsledným plánovaním, vytrvalosťou a trpezlivosťou. Je vynikajúci komunikátor, ktorý okamžite nadviaže kontakt s publikom a dokáže motivovať ľudí
k prekročeniu vlastného tieňa. Je veľmi
rodinne založený, silnú oporu nachádza
vo svojej manželke Rashi.

RAJENDRA „RAJA“ SABOO
Rotary klub Chandigarh, India
1991–92 Prezident Rotary International
Shekhara som spoznal cez bývalého
dištriktového guvernéra Vijaya Bhandariho, ktorý sa o Shekharovi vyjadroval veľmi
pozitívne a zdôrazňoval, že má potenciál
postúpiť na vedúce pozície v rámci Rotary. Môj priateľ Vinay Nevatia, člen Rotary
klubu Kalkata, mi raz povedal, že keby
som zašiel do Shekharovho bytu, videl by
som, že je plný materiálu na zmiernenie
následkov katastrof a že Shekhar aj jeho
manželka Rashi majú plné ruky práce s balením záchranárskych boxov. Vtedy som si
uvedomil, že Shekhar je aktívne konajúci
rotarián orientovaný na službu.
Keď v roku 2004 na druhý sviatok vianočný zasiahla krajinu tsunami, Shekharov klub zadovážil stovky boxov na prežitie
pre ľudí na zdevastovaných ostrovoch Andaman a Nicobar. Shekhar mnohokrát precestoval tisíce kilometrov na tieto ostrovy
ROTARY GOOD NEWS 4|2021

13

téma

v Bengálskom zálive, aby osobne doručil
tieto boxy a pomohol so zmontovaním prístreškov. V roku 2015 Shekhar zorganizoval
a vyexpedoval takéto boxy do Nepálu po
tamojšom katastrofickom zemetrasení.

CHANDNI MEHTA
dcéra Shekhara a Rashi
Otec sa vyznačuje obrovskou zanietenosťou a nadšením pre život. Sála z neho
energia a vrúcnosť a ľudí si získava svojím
zmyslom pre humor a rozvahou. Má vysoko
vyvinutý cit pre nespravodlivosť a jeho angažovanosť v službe pramení z jeho oddanosti k spravodlivosti a priateľstvu medzi
ľuďmi. U všetkých vzbudzuje nadšenie. No
najdôležitejšie je, že otec je slobodná duša
s nevyčerpateľným elánom pre život a činy.

ANAND SUREKA
Rotary klub Calcutta-Mahanagar
Shekhara poznám od roku 2001 a mal som
tú česť úzko s ním spolupracovať počas
stého výročia Rotary v roku 2005. Môžem
o ňom povedať nasledovné: intenzívne sa
zameriava na cieľ, nikdy nepovie nie žiadnej výzve, je vtipný a má skvelý zmysel pre
humor. Vždy keď vystúpi s príhovorom, poteší svoje publikum a čo je najdôležitejšie
– je to veľmi dobrý človek a skvelý priateľ.
Vyznáva filozofiu, že o ľudstvo sa treba starať. Pri príležitosti oslavy storočnice nášho
klubu pomohol založiť Mahanagarský park
mieru v srdci Kalkaty. Mnoho prezidentov
Rotary, vrátane Kalyan Banerjee, Sakuji
Tanaka, D.K. Lee, John Germ a K.R. Ravindran v priebehu rokov navštívilo tento
park. V roku 2008 Shekhar sníval o zriadení
ďalšej očnej nemocnice v Kalkate. Nadviazal spoluprácu s inštitútom L.V. Prasad Eye
Institute, jednou z najlepších nemocníc pre
starostlivosť o oči v krajine. Pomáhal získať
finančné prostriedky pre novú nemocnicu
a venoval svoj čas, financie a energiu na jej
sebestačnosť.
Vždy stojí v prvej línii. Kedykoľvek národ
postihla katastrofa, Shekhar tam nemohol
chýbať. Keď boli povodne v Gunture a Begusarai, zemetrasenia v blízkosti pakistanských hraníc av Nepále, Shekhar bol tam.
14

Stále hľadá spôsoby, ako urobiť viac
a preskúmať nové oblasti služieb. Či už buduje toalety alebo zriaďuje knižnicu, nikdy
mu nechýba energia a vízia.

RAŠI MEHTA
Shekharova manželka
Shekhar vidí v ľuďoch láskavosť. Prácu
s ľuďmi miluje a dokáže byť rovnako tímovým hráčom rovnako ako vodcovskou
osobnosťou. Keď pracuje s tímom, jeho radosť, energia a schopnosti sa zdvojnásobia.
Je to mimoriadne pozitívny človek a veľký
nadšenec. Nikdy som nezaregistrovala, že
by ho pomyslenie na neúspech odradilo;
nech sa deje čokoľvek, vyjde z náročných
situácií silnejší a rozumnejší.

KAMAL SANGHVI
Rotary klub Dhanbad, India
Riaditeľ Rotary International 2019–21
Ľudia sú navyknutí rozmýšľať v zabehnutých koľajách, bežne majú strach skúmať
možnosti svojej mysle. No Shekhar disponuje mimoriadnou schopnosťou vytvoriť si
ROTARY GOOD NEWS 4|2021

“

NEUSTÁLE
PREHODNOCUJE
STATUS QUO
A UVAŽUJE
O ZLEPŠENIACH.

téma

predstavu o tom, čo v reálnom živote ešte neexistuje. Kde sa iní nachádzajú v koncoch, on
vidí príležitosť. Neustále prehodnocuje status
quo a uvažuje o zlepšeniach. To mu umožňuje neustále rásť a vedie ho k inteligentným a pokrokovým rozhodnutiam. Shekhar
je jedným z najinovatívnejších ľudí, akých
som poznal. Má riešenie na každý problém.
Shekhar má obrovskú schopnosť prekonávať
prekážky s úplnou nezlomnosťou. Bez ohľadu na to, aké ťažké to bude, nezastaví sa,
pokým nedosiahne svoje ciele. Členovia jeho
tímu tiež nelenia a Shekhar sa stará o to, aby
každý nasledoval mantru excelentnosti. Mať
odvážne myšlienky nie je nič mimoriadne,
no mať veľké plány a aj ich dosiahnuť, to už
áno. Shekhar verí, že sen nie je to, čo človek
zažíva, keď spí; sen je to, čo vám nedá spať.
Verí že „láska a súcit sú nevyhnutnosťou, nie
luxusom; ľudstvo bez nich nemôže prežiť“.
Tiež verí, že ak nedokážete urobiť šťastnou
svoju rodinu, nemôžete urobiť šťastným ani
nikoho iného.

CHIRAAG MEHTA
syn Shekhara a Rashi
Pokiaľ si dobre pamätám, otec žil pre Rotary. Spolu s mamou sa intenzívne angažovali
v kluboch. So sestrou sme zvykli žartovať,
že máme neviditeľného staršieho súrodenca: Rotary. A Rotary nám všetko vynahradilo.
Nám prinieslo prvých priateľov a dalo nám
precítiť, čo znamená služba. Vždy sme boli
účastní na jeho aktivitách. Zobral nás do očných nemocníc a očkovacích táborov proti
detskej obrne, zapojil nás do prípravy výbavy
na odstraňovanie katastrof, diskutovali sme
o všetkých aspektoch jeho misie zameranej
na gramotnosť a zúčastnili sme sa mnohých
konferencií. Vďaka tomu sme sa toľko naučili.
Rotary významne prispelo k osobnostnému
rozvoju mojich rodičov. Vďaka cestovaniu po
svete a stretávaniu ľudí z mnohých krajín sa
stali rozhľadenejší, uvedomelejší, pokorní
a súcitní. Ako ich syn sa cítim veľmi privilegovaný, že ako ich syn som mohol byť súčasťou tohto príbehu a som hrdý na to, kým sú
dnes. Jednou z mojich spomienok z detstva je
listovanie adresárov Rotary a memorovanie
mien a tém prezidentov Rotary. Akokoľvek
neskutočne to znie, teraz je svetový prezident Rotary môj otec.
ROTARY GOOD NEWS 4|2021
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Virtuální
kongres RI
2021
Jako každý rok jsme i letos měli možnost přihlásit se k účasti na světovém
kongresu RI. Ale kvůli pandemii se i letos, jako loni, musel kongres konat jen
virtuálně. Jako obvykle se za účast muselo něco zaplatit a stejně jako dříve
jsme si při přihlašování mohli vybrat, kterých akcí a částí bohatého programu
se chceme zúčastnit. Já jsem se přihlásil na plenární zasedání, což jako
obvykle otevřelo i přístup do Domu přátelství a na některé další organizované
akce, s výjimkou těch uspořádaných před hlavními kongresovými dny pro
výměnu mládeže, Rotaract, akční skupiny a další přidružené aktivity.
Text: PDG PETR JAN PAJAS

V

irtuální kongres 2021 se samozřejmě podstatně lišil od mnou dříve
navštívených kongresů, které se
konaly „naživo“. Ve srovnání s kongresem
v Salt Lake City (2007), Los Angeles (2008),
Lisabonu (2013) a Hamburku (2019) odpadlo náročné cestování. Zato hodně chyběla
možnost potkat se se svými známými, nebo
navázat nové osobní kontakty či alespoň
potkat a vyslechnout zajímavé rotariány ze
všech koutů světa. Ten nepopsatelný dojem ze setkání tisíců obdobně smýšlejících
přátel, neočekávaná setkání s lidmi, které
jste už léta neviděli, a možnost účastnit se
setkání s RI prezidenty, kteří náš distrikt
navštívili, to je při virtuálním setkání sotva
představitelné.
Také tentokrát bylo možné si z programu
kongresu vybrat události, které byly v rámci
zaplaceného účastnického poplatku (49 USD)
přístupné, a sledovat je přímo na stránkách
https://onlinexperiences.com/, nebo se
s jejich záznamem seznámit později. Protože časový posun činil 6 hodin oproti času
v Evanstonu, přicházela přímá účast v úvahu
jen ve večerních až nočních hodinách.
16

Jinak se program od „normálu“ příliš
nelišil. Jako vždy se zahajovací plenární
setkání konalo jak první den, tak i druhý
den. Dříve býval průběh obou setkání prakticky identický: úvodní část byla věnována
představení současných a nastupujících
představitelů RI a Nadace Rotary, po níž
následovala řada projevů prokládaná umě-

Rotary se bude
stále výrazněji
přizpůsobovat
měnícímu se světu,
zapojí rostoucí
počet mladých lidí
a žen, dokončí svoji
misi globálního
vymýcení viru
dětské obrny...
Rotary žije a bude
žít dál!

leckými představeními. Ve virtuální podobě
proběhlo představování rychle zobrazením
portrétu činovníka s jeho jménem a jménem
doprovázející partnerky nebo partnera. Seznámit se „naživo“ s rodinami významných
rotariánů sice nešlo, ale zato obě opakování plenárního setkání nabídla možnost
sledovat RI prezidenta Holgera Knaacka,
jak s manželkou Susanne společně v jejich
kuchyni připravují chřestovou pochoutku
s brambory a vlastnoručně Holgerem namíchanou majonézou.
Prezident Knaack ve svém úvodním vystoupení – přesněji v záznamu interview
vedeného na střeše berlínského domu –
zdůraznil, že pandemie nám mnohé znesnadnila, omezila mnohá úsilí rotariánů,
včetně intenzivní snahy zbavit se zbytků
polia. Ale na druhou stranu mohl zdůraznit, že je prvním RI prezidentem, který ani
jednou nevkročil do prezidentské kanceláře
v Evanstonu, který necestoval po světě a nenalétal desítky tisíc kilometrů, ale přesto se
potkal tváří v tvář on-line s tisíci rotariánů
v mnoha klubech na všech kontinentech
a podrobně se mohl seznámit s mnoha
pozoruhodnými projekty klubů. Pandemie
nám, podle jeho názoru, i podle vyjádření
mnoha dalších přispěvatelů do programu
kongresu, nejenom zkomplikovala, ale také
v řadě ohledů ulehčila život: naučili jsme
se pružněji reagovat na celosvětové změny
podmínek, jsme více otevřeni novým způsobům setkávání a vytváření klubů a také
máme podstatně větší možnost zapojit do
naší klubové činnosti ženy, mládež i ty, kdo
se fyzicky jen s potížemi mohou klubových
setkání účastnit.
ROTARY GOOD NEWS 4|2021
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Zajímavý rozdíl mezi virtuálním provedením kongresu a organizací akce pro desítky tisíc rotariánů v některém velkoměstě
světa se projevil i v tom, že každé z obou
zahajovacích plenárních setkání mělo vedle společného představovacího programu
i specifické věcné zaměření: první bylo věnováno zamyšlení se nad tím, co Rotary
dokázalo a jak má fungovat, zatímco druhé se zaměřilo na to, proč by mělo Rotary
nadále růst a sílit a jak toho dosáhnout.
Závěrečné plénum 16. června se pak tematicky soustředilo na to, jak Rotary naplňuje
své základní poslání – Service above self.
Mám-li své dojmy ze sledování plenárních
setkání a samostatného setkání s RI prezidentem Knaackem či z projevů a interview,
které program RI kongresu 2021 on-line nabídl, mohu jen stručně konstatovat: Rotary
žije a bude žít dál, bude se stále výrazněji
přizpůsobovat měnícímu se světu, otevře se
důsledně všem, kdo sdílejí naši vizi lepšího
světa a bezpečnějšího života, zapojí rostoucí
počet mladých lidí a žen, dokončí svoji misi
globálního vymýcení viru dětské obrny a soustředí se nejen na dosavadní cílové oblasti
poskytované služby a pomoci, ale jako další
cíl se zaměří i na zlepšování a ochranu životného prostředí. Nadace Rotary pak nabídne
podstatně větší podporu projektům, které ve
významně větším měřítku uplatní zkušenosti,
kontakty a zejména partnerské vazby z předchozích úspěšných projektů klubů a distriktů.
A aby toho bylo možné dosáhnout, naváže
na iniciativu Holgera Knaacka, který dokořán
otevřel dveře RI pro Rotaract kluby a nové
formy zakládání a vedení Rotary klubů, také
RI prezident pro rok 2021–22, Shekhar Mehta,
který od každého z nás, aktivních rotariánů,
očekává, že do svého klubu přivedeme jednoho ze svých přátel nebo známých a tím
navýšíme řady rotariánů na světě na nejméně
1,3 milionu. Nepochybně pak ke zdůraznění
poslání a role žen pro budoucnost, úspěšnost
a viditelnost Rotary přispěje i první RI prezidentka Jennifer Jones, která se své funkce
ujme pro rok 2022–23.
Přejme si, abychom i my, rotariáni z České republiky a ze Slovenské republiky,
společně a v plné vzájemné důvěře a porozumění přispěli k dalšímu úspěšnému,
rozmanitému a barvitému životu Rotary.
Společně dokážeme více pro dobro lidí kolem nás i v odlehlých koutech naší krásné,
ale strádající planety.
ROTARY GOOD NEWS 4|2021

Úvodní projev
prezidenta RI
Holgera Knaacka
na Světové konferenci
12. června 2021
Překlad: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ

ilozof Jean-Paul Sartre kdysi řekl: „Možná existují krásnější časy, ale tento je
náš.“ Tato doba je naše – a naše doba je plná
smutku a změn. Se změnou však přicházejí
i příležitosti a tento kongres není výjimkou.
Pandemie stále přináší velkou zkázu a pro
příliš mnoho lidí, kteří jsou pro nás důležití,
velmi smutný konec. Musíme i nadále uctívat
ty, kteří zemřeli, a udělat vše pro to, aby tato
zkáza co nejdříve skončila. Rotariáni i nadále
plní svou úlohu a pomáhají světu vyrovnat se
s pandemií – a my se po celém světě zapojujeme do očkovacích kampaní, které mohou
pomoci ji ukončit. Chtěl bych poděkovat všem
rotariánům, kteří se tolik zasloužili o zvládnutí
těchto těžkých časů. Nic nemůže překrýt náš
pocit ztráty, ale nemůžeme ignorovat impulsy,
kterými nás pandemie donutila k pozitivním
změnám.
Tento rok byl pro Rotary důležitý: od prohlášení Afriky za zemi bez výskytu dětské obrny
a navázání na tuto optimistickou zprávu tím,
že jsme se nadále soustředili na náš závazek
ukončit dětskou obrnu (a máme všechny důvody být optimističtí – až do začátku května byly
na celém světě zaznamenány pouhé dva případy divokého viru obrny). Těšme se na vzrušující
zprávy o naší nové oblasti zaměření na životní
prostředí (ta začne 1. července). A na to, že se
Rotaract letos dostane na novou úroveň, bude
ve světě Rotary viditelnější než kdykoli předtím
a náš příklad bude následovat více distriktů
a zón. Na dva kontinenty – Afriku a Austrálii –
a také na mnoho zemí a klubů, které slaví sté
výročí svého založení. A především, i uprostřed
pandemie, na každého rotariána, který přijímá
změny kolem nás a vytváří si novou sounáležitost prostřednictvím využívání technologií
a našeho závazku vzájemné péče.
Kdykoli myslíme na změnu, musíme myslet
na příležitosti. Pro Rotary kluby to znamená
přemýšlet strategicky a zvážit, jak můžeme
navázat na zkušenosti z minulého roku.
Někteří z nás si možná myslí, že se po
skončení pandemie můžeme vrátit k běžnému
chodu věcí, ale to je nemožné. Svět se mění
a my se musíme měnit s ním. Svět se kvůli
nám nezastaví.
Všichni jsme se přesvědčili, jak cenné mohou být virtuální schůzky. Mezinárodní schůzky
jsou dnes na denním pořádku. Vzrušující nové

F

projekty lze plánovat a realizovat v reálném
čase po celém světě a můžeme navzájem
spolupracovat jako nikdy předtím. I když je
fundraising v tomto prostředí náročný, i ten lze
s využitím technologie zlepšit, protože donátoři
nyní mohou vidět své dary v akci. Všechna tato
bezprostřední interakce vede k novým nápadům a inovativnímu řešení problémů.
Virtuální klubová setkání oslovují i mladší lidi. Ještě předtím, než se covid-19 začal
rychle šířit po světě, jsem mluvil o tom, jak je
důležité, aby se Rotary přizpůsobovalo změnám kolem nás. A tato změna znamená také
přizpůsobit naše osobní setkání tak, aby byla
atraktivnější pro typy lidí, které potřebujeme
přitáhnout, abychom si udrželi relevanci. Pro
většinu mladších generací se kluby postavené
na společném stravování nehodí k jejich životnímu stylu. Takovou zkušenost neměli, když
vyrůstali, a rozhodně to nezapadá do jejich
nabitého společenského diáře.
Čas a vzdálenosti mezi námi se dramaticky
zmenšily. Místo řečníků na pódiu máme všechny tváří v tvář. Mluvíme spolu přímo a to nám
pomohlo překonat kulturní hranice.
Samozřejmě nám chybělo objetí přátel,
neformální rozhovory u kávy a naše osobní
setkání. Tyto věci jsou důležité a v pravý čas
se vrátí. Ale současně se zlepšujeme v neformální virtuální komunikaci a proměňujeme ji ve
více příležitostí k nekonvenčnímu přemýšlení
a plánování.
Musíme si zachovat vše dobré z toho, co
jsme se naučili v uplynulém roce, a stát se modernější organizací. Musíme využít příležitosti
a přivítat mladší muže a ženy a rozmanitější
skupiny. Takto rozšíříme svůj záběr. Technologie se budou i nadále vyvíjet. Náš komfort bude
i nadále růst. Technologie budou též uživatelsky přívětivější, zajímavější a poutavější a my
s nimi musíme udržet krok. Budeme stále lépe
propojovat živý svět s digitálním.
Vyzývám vás, abyste technologii tohoto
kongresu využili k poutavému učení a zábavě. Prosím, navštěvujte přestávková zasedání,
zapojte se do chatovacích místností a snažte
se navazovat kontakty stejně, jako kdybyste
byli na živém sjezdu a navštívili Dům přátelství.

Tak se prosím bavte!
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NÁVOD
K POUŽÍVÁNÍ
UPRAVENÉHO
MODELU
PODPORY
POSKYTOVANÉ
NADACÍ ROTARY
Ilustrace: SJOERD VAN LEEUWEN, překlad: PETR J. PAJAS,

bjem finančních prostředků, které Nadace Rotary
poskytla v rámci globálních grantů, se od doby jejich zavedení více než zdvojnásobil: ze 47,3 milionu
dolarů v roce 2013–14 stoupl na 95,6 milionu v roce
2019–20. Jenomže zájem o globální granty je tak značný, že
již předstihl vývoj příspěvků do ročního fondu, což znamená,
že ne všichni žadatelé o globální granty, které jinak vyhovují
podmínkám, mohou získat finanční příspěvek od Nadace.
S cílem zajistit možnost Nadace v budoucnu financovat co
nejvíce globálních grantů schválila správní rada Nadace Rotary změnu grantové politiky, která nabývá účinnosti dnem
1. července 2021. Změny by měly významně ovlivnit schopnost
Nadace podporovat v následujících letech více rozsáhlejších
a dlouhodobě udržitelných projektů.

O

OTÁZKY?
Doporučujeme vám sdílet tuto
informaci s každým, kdo má
otázky týkající se modelu
financování projektů Nadací
Rotary. Případné otázky lze také
směřovat na Nadaci Rotary
prostřednictvím adresy
rotarysupportcenter@rotary.org

18

PŘEHLED FONDŮ
NADACE ROTARY
Roční fond SHARE je základním zdrojem pro financování celé řady místních
a mezinárodních aktivit Nadace Rotary. Iniciativa ‚každý rotarián každým
rokem‘ slouží k podpoře ročního fondu Nadace. Je doporučením každému
rotariánovi, aby každý rok nějak přispěl
do ročního fondu. Příspěvky do ročního
fondu SHARE od členů Rotary a dalších
donátorů směřují do dvou sub-fondů:
do světového fondu a do distriktního
dedikovaného fondu (DDF). Prostřednictvím systému SHARE jsou pak příspěvky
Nadaci Rotary přeměňovány na granty.
Světový fond slouží k financování našich světových aktivit nejvyšší priority.
Určité procento příspěvků určených
pro systém SHARE je použito v rámci světového fondu. Nadace používá
světový fond na financování grantů
a programových příležitostí dostupných všem Rotary distriktům, včetně
programu PolioPlus, mírových center
Rotary, grantů z programu rozšiřování
měřítka, globálních grantů a dalších.

Distriktní dedikované fondy (DDF)
mohou distrikty použít k financování
projektů Nadace, klubů a distriktů podle výběru klubů a dalších v distriktu.
Distrikty mohou použít až jednu polovinu objemu jejich DDF k financování
distriktních grantů. Zbytek může být
použit na globální granty, nebo darován na program PolioPlus, mírová
centra nebo poskytnut k použití jinému distriktu.
Fond nadační jistiny (The Endowment
Fund) je financován z hotovostních
darů a odkazů věnovaných členy Rotary
a jejich rodinami – zajišťuje dlouhodobou životaschopnost Nadace a jejích
programů a grantů. Použitelné výnosy
z nadační jistiny umožňují Nadaci rozšiřovat stávající aktivity a podporovat
nové. Příspěvky jsou trvale investovány,
ale jejich určité procento je každoročně směřováno na granty a programy
Nadace.
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JAK MODEL
FUNGUJE
CO ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY
Základní model Nadace pro financování zůstává nezměněn. Všechny příspěvky do ročního fondu SHARE jsou po tři roky investovány a poté rozděleny mezi
fondy DDF a světový fond. I nadále jsou výnosy z investovaných prostředků
používány k úhradě provozních výdajů Nadace, což zahrnuje náklady na
fundraising a všeobecnou administrativu. (Část výnosů z investic z nadační
jistiny, určená správní radou, rovněž přispívá k úhradě provozních výdajů.)

SDÍLENÉ FINANCOVÁNÍ PROVOZNÍCH VÝDAJŮ
Pět procent z příspěvku do světového fondu SHARE je určeno na krytí provozních nákladů Nadace Rotary. Dříve směřovalo 45 procent příspěvků do
světového fondu a 50 procent do DDF. Počínaje 1. červencem 2021 bude
zbývajících 95 procent příspěvků do ročního fondu SHARE rozděleno rovným
dílem mezi DDF a světový fond (jejich přidělování podle tohoto schématu
tak začne od 1. července 2024).

CO SE MĚNÍ
50 % SPOLUPODÍLU NA DDF
PŘÍSPĚVKU NA POLIOPLUS
DDF příspěvky na PolioPlus budou nyní navyšovány ze světového fondu
50 procenty místo dosavadních 100 procent, jako tomu bylo v minulých
dvou letech. To umožní přerozdělovat každoročně 5 milionů dolarů použi
telných pro další programy Nadace, včetně globálních grantů. Nadace Billa
a Melindy Gatesových bude i nadále přispívat 2 dolary na každý 1 dolar,
který se Rotary zaváže poskytnout na eradikaci polia (dětské obrny), avšak
jen do částky 50 mil. dolarů ročně. Proto je životně důležité, aby získávání
prostředků na eradikaci polia zůstalo naší nejvyšší prioritou.
PŘÍKLAD:

DŘÍVE
Roční příspěvek 100 USD

OD 1. 7. 2021
Roční příspěvek 100 USD

50 USD (DDF)
45 USD světový fond
5 USD provozní náklady

47,50 USD (DDF)
47,50 USD světový fond
5 USD provozní náklady

PĚTILETÝ LIMIT PRO PŘEVÁDĚNÍ
NEVYUŽITÝCH DDF FONDŮ Z ROKU NA ROK
20 000 USD + 10 000 USD + 60 000 USD =
navýšení od
z příspěvku DDF
coby navýšení
Nadace Gatesů
na PolioPlus
o 50% ze
světového
fondu

90 000 USD
na eradikaci
polia

80% NAVÝŠENÍ PROSTŘEDKŮ Z DDF
POUŽITÝCH NA GLOBÁLNÍ GRANTY
V minulých letech byl světový fond vyčerpán ještě před koncem rotariánského roku. Kvůli tomu nebyla Nadace schopna financovat všechny obdržené
a podmínkám vyhovující žádosti o globální granty. Aby byla zajištěna větší
účast na globálních grantech, bude příspěvek z DDF fondů nyní navyšován
o 80 procent namísto dosavadních 100 procent. Tato změna nám umožní
každoročně spolufinancovat více grantů.
PŘÍKLAD:

40 000 USD
použitých z DDF
na globální grant

+

32 000 USD
coby navýšení o 80%
ze světového fondu
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=

72 000 USD
pro globální
grant

Donátoři přispívají do světového fondu s očekáváním, že jejich příspěvky
se uplatní v pomoci komunitám v nejbližším termínu. Avšak objem nevyužitých DDF fondů převáděných z roku na rok zůstává vysoký. Například,
k 1. červenci 2020 zůstalo nevyužito 48,8 milionu dolarů ve fondech DDF,
které byly převedeny z předchozího roku.
Počínaje 1. červencem 2026 a pak na konci každého dalšího rotariánského
roku musí být plně využity veškeré prostředky DDF, které byly distriktem
drženy po pět nebo více let. Nepoužité DDF prostředky budou použity pro
fond na likvidaci následků katastrof, vloženy do nadační jistiny, použity pro
program PolioPlus, pro mírová centra Rotary nebo převedeny do světového
fondu v souladu s rozhodnutím distriktu. Pokud distrikt nezvolí žádnou
z těchto možností, převedou se přebytky z DDF do světového fondu.

DALŠÍ PŘIJATÉ ZMĚNY
Správní rada Nadace Rotary již schválila několik dalších opatření směřujících
na zvýšení financování globálních grantů v roce 2020–21. Úsporná opatření,
jako snížení provozních výdajů, umožnila navýšit financování globálních
grantů o 3,4 milionu dolarů. Jako jednorázové opatření převedly v lednu
2021 správní rada nadace a Rada ředitelů RI 15 milionů dolarů z operačních
rezerv Nadace a přebytek z rozpočtu RI do světového fondu, z čehož budou
financovány další globální granty pro rok 2020–21. Těmito dvěma opatřeními
se tak uvolnilo téměř 20 milionů dolarů pro financování grantů v roce 2020–21.
Navíc bylo od 1. července 2021 zrušeno navyšování hotovostních příspěvků
na granty, což by mělo uvolnit dalších 7 milionů dolarů pro světový fond.
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Takto
si to
užíváme!

z domova

ICC

23.
Jménem výboru pro mezinárodní
spolupráci Česko – Slovensko – Rakousko
vás srdečně zveme na 23. setkání
na Třístoličníku dne 4. září 2021.
Text: MARTIN SAITL

V

ěříme, že letos již vše proběhne jako
„normálně“ a že se setkáme na místě, kde byl ICC A-CZ-SK založen, na
místě s jedinečnou symbolikou.
Protože ale virus úplně nezmizel a může
se stát cokoliv, přihlaste se mi prosím
k účasti telefonem či mailem, abych vám
mohl doručit aktuální informace.
Přijďte si i vy užít Rotary mezinárodní,
přátelské, pohodové, veselé a turistické.
Přijďte se svými partnery i rodinami, vezměte s sebou i své děti, rádi uvidíme i členy
Rotaractu a Rotexáky!

Sobota, 4. září 2021
Pojďte to zkusit z rakouské strany, čekají
vás krásné výhledy: Sejdeme se v 9.00 na
parkovišti Landhotelu Mühlböck ve Schwarzenbergu am Böhmerwald 136, 4164 Schwarzenberg. Odtud přejedeme auty společně na
parkoviště Oberschwarzenberg, kde začne
náš výstup na Třístoličník.
Cílem našeho putování a místem setkání s dalšími příchozími z Čech, Slovenska,
Rakouska, Německa i odjinud je restaurace
20

Berggasthof Dreisessel (dreisessel.com),
kam bychom měli dorazit kolem 12.00 a kde
poté společně tradičně dobře poobědváme.
Na místo setkání je možno přijet i autem:
přes hraniční přechod Strážný–Philippsreut
a obec Haidmühle na parkoviště Dreisesselberg a odtud asi 20 minut pěšky k restauraci
Berggasthof Dreisessel.
Srdečně vás zdravím
a těším se na setkání!

KONTAKT
DALIBOR TRUHLAR
Chairman
Intercountry Committee Austria,
Czech Republic, Slovakia Districts 1920,
1910, 2240
Mitglied bei RC Linz-Altstadt,
District 1920
+43 650 2133445
dalibortruhlar@gmail.com,
www.dalibortruhlar.com
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Július Tomka

D 2240

Distriktní
konference
2021

Jiří Podzimek

Na rozdíl od loňské distriktní konference, kterou DG Ilja Chocholouš svolal
prezenčně do Olomouce, protože pominula covidová omezení, jeho nástupce
Gabriel Vjeszt šel letos cestou onlineové formy. V době svolání bylo již
celkem zřejmé, že by se konference mohla konat i v prezenční formě za
dodržení příslušných hygienických opatření. Uspořádání pomocí technických
prostředků umožnil speciální zákon, přijatý Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu České republiky, platný do konce června 2021.
Text: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ, foto: DS LADISLAV GÁLL

P

omocí aplikace ZOOM se připojilo
141 účastníků ze 66 klubů s 67 hlasy
z celkového počtu 75 klubů. Jednání
konference pozdravil prezident RI Holger
Knack, jehož projev byl předtočen.
Distriktní guvernér Gabriel Vjeszt zhodnotil svůj rok, poznamenaný pandemií a do
značné míry ovlivněný protiepidemickými
opatřeními vlád České republiky i Slovenské republiky. Ocenil pomoc rotariánů při
zvládání pandemie. Některé kluby se při
virtuálních setkáních věnovaly zajímavé
přednáškové činnosti, určené pro více
klubů.
Nastupující guvernér Jaroslav Šuranský
z RC Zlín představil své plány a priority pro
rok 2021/22. Jeho základní vizí je společný
distrikt rotariánů dvou států – Česka a Slovenska. Hlavním úkolem je přitom postpandemický restart činnosti klubů a rozvoj
členské základny. Cíle Rotaractu zveřejnil
František Machovec z RAC Most.
22

Distriktní konference formálně potvrdila volbu guvernéra distriktu Jaroslava Šuranského pro následující rotariánský rok,
byl již zvolen světovou konferencí Rotary
v červnu 2020. Distriktní konference rovněž potvrdila nominaci George Podzimka
z RC Praha Staré Město na post DG v roce
2022/23. Konference schválila i nominaci
na guvernérku v roce 2023/24. Důvěru rotariánů dostala Katarína Čechová z Rotary
clubu Bratislava International.
Konference také každoročně schvaluje
hospodaření předcházejícího guvernéra.
Předložili ji IPDG Ilja Chocholouš společně
s předsedou finančního výboru Vladimírem
Jandíkem z RC České Budějovice. Distriktní
konference účetní uzávěrku bez připomínek
schválila.
Podobně DGE ve spolupráci s předsedou
finančního výboru předkládá konferenci ke
schválení rozpočet distriktu na následující rok. V příštím roce se Jaroslav Šuranský

Jaroslav Šuranský

Ján Kriška

Karel Hampl
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Michal Poništ

Zdeněk Hrabal

Gabriel Vjeszt

Ivo Vlach

Petr Jan Pajas

Katarína Čechová

Ladislav Gáll

Petr Machovec

Jiří Karvánek

Petr Váňa
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Vladimír Jandík

Ivan Košalko

rozhodl navrhnout snížení členského příspěvku do rozpočtu distriktu. Novou výši
3 000 Kč, resp. 117,50 EUR na člena konference též schválila.
Distriktní komise též uložila guvernérovi
Šuranskému, aby ve spolupráci s legislativním výborem připravil návrh aktualizace
stanov distriktu, Zakládací listiny Ústavu
RYE Czechia a Slovakia a dalších dokumentů tak, aby jejich znění bylo v souladu s legislativou České republiky (mají sídlo na
území ČR) i s pravidly Rotary International.
Na závěr konference předal symbolicky
DG Gabriel Vjeszt guvernérský řetěz nastávajícímu guvernérovi Jaromíru Šuranskému
s přáním úspěšného guvernérského roku.
Jednání distriktní konference trvalo téměř
jedenáct hodin a skončilo v pozdních večerních hodinách. Samotné závěrečné hlasování,
někdy poněkud málo srozumitelné, potřebovalo zhruba hodinu. Někteří účastníci již
nevydrželi časovou zátěž a odpojili se. Také
diskuze, byť byla velmi dlouhá, nemohla dostatečně probrat celou škálu problémů. Proto
konference některá rozhodnutí odložila na
Legislativní shromáždění klubů, jehož konání
se předpokládá v příštím rotariánském roce.

District 2240
eská republika
a Slovenská republika

Di triktová konferencia
2021 – online
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PĚT NEJLEPŠÍCH
PROJEKTŮ PROGRAMU
ZVĚTŠOVÁNÍ MĚŘÍTKA
NADACE ROTARY
Čím se vyznačují projekty pěti vybraných žadatelů
o grant? Uvádíme jako návod příklady úspěšných
žádostí o grant s vyjádřením výběrové komise.
Text: DIANA SCHOBERG A VANESSA GLAVINSKAS, ilustrace: GWEN KERAVAL, překlad: PETR J. PAJAS, PDG

PŘÍJEMCE PRVNÍHO GRANTU Z PROGRAMU ZVĚTŠOVÁNÍ MĚŘÍTKA

Projekt „Partnerství pro Zambii
bez malárie“
Tento program zaujal výběrovou komisi tím,
jak zkušené má partnery a jak neuvěřitelně
silné je jeho finanční zabezpečení. Grant byl
udělen kvůli významnému podílu místních
rotariánů a také kvůli účasti místní vlády.
Zaměření projektu: Prevence a léčba nemoci.
Shrnutí návrhu: Projekt má přispět ke snížení
výskytu malárie tím, že umožní vyškolení
2500 komunitních zdravotníků spolu se
zaměstnanci zdravotnických zařízení a příslušnými úředníky. Komunitní zdravotníci
budou připraveni na to, jak reagovat na případy onemocnění malárií, čímž se omezí
šíření nemoci a posílí se poskytování další
zdravotní péče, což přispěje ke snížení zátěže místních zdravotnických zařízení.

bude partnerským klubem projektu a zambijské Rotary kluby RC Kabwe, RC Lusaka,
RC Mansa, RC Ndola Kafuby a RC Nkwazi
budou projekt podporovat.
Hlavní partneři projektu: Grant Nadace Rotary ve výši 2 milionů amerických dolarů
z Programu zvětšování měřítka bude doplněn stejnými částkami od nadace Bill
& Mellinda Foundation a organizace World Vision, U.S., které se již angažují v boji s malárií;
to znamená, že celkem bude k dispozici na financování projektu 6 milionů dolarů. Dalšími
partnery jsou Zambijské národní středisko pro
vymýcení malárie (Zambian National Malaria
Elimination Centre) a také organizace PATH
Malaria Control and Elimination Partnership in
Afrika, což je mezinárodní organizace partnerství pro kontrolu a vymýcení malárie v Africe.

Místo realizace: Zambie.
Role Rotary: Organizace „Malaria Partners
Zambia“ se bude účastnit implementace
programu spolu s organizací „World Vision Zambia“. RC Federal Way, Washington
ROTARY GOOD NEWS 4|2021

Očekávané výsledky: Projekt během pěti let
pomůže v deseti provinciích Zambie snížit
výskyt malárie o 90 procent a také zajistí
přístup ke zdravotní péči pro 1,3 milionu
obyvatel Zambie.

„ROTARIÁNI
VÝZNAMNĚ
PŘISPÍVAJÍ
SVOJÍ ENERGIÍ
A ODHODLÁNÍM
KE GLOBÁLNÍ
SNAZE
O VYROVNÁNÍ SE
SE ZDRAVOTNÍMI
HROZBAMI“
Philip Welkhoff,
ředitel programu boje s malárií nadace
Bill & Melinda Gates Foundation
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Projekt „Každé dítě se může
dobře učit“
Tato žádost o grant zaujala Nadaci Rotary tím, že má skvělého partnera, kterým
je vzdělávací nadace Pratham Education
Foundation. Ta pomůže s metodami výuky založené na práci s daty, jež se již dříve
osvědčily při snaze zrychlit výuku čtení
u většího počtů dětí.
Zaměření projektu: Základní vzdělávání
a gramotnost.
Shrnutí návrhu: Projekt přispěje ke zvýšení
kvality výuky tím, že umožní využití mezinárodně uznávaného Prathamova programu
Jak správně učit čtení a počítání (Teaching at
the Right Level) v 1500 základních školách,
a tím i ke zlepšení základních schopností
200 tisíc žáků ve věku od 6 to 12 let.

„ORGANIZACE PATH JE POTĚŠENA
PARTNERSTVÍM S ROTARY, NEBOŤ
SPOLEČNĚ MŮŽEME USILOVAT
O BUDOUCNOST BEZ MALÁRIE“
Nanthalile Mugala,
vedoucí odboru PATH Malaria Control
and Elimination Partnership in Africa pro Afriku
a členka Rotary klubu Lusaka Metro v Zambii.

Místo realizace: Indie, stát Maharaštra, okres
Jalna.
Role Rotary: Iniciátorem tohoto projektu
je RC Pune Pride podporovaný pěti Rotary
kluby okresu Jalna. Rotariáni z Jalny zajistí
hladký průběh implementace projektu a budou usilovat o podporu místních komunit.
Mimo finanční podpory a dohledu nad implementací projektu budou členové Rotary
i Rotaract klubů sloužit jako dobrovolníci
přímo na realizaci projektu a podílet se na
zlepšení místního vzdělávacího systému.
Hlavní partner projektu: Vzdělávací nadace
Pratham Education Foundation je jednou
z největších nevládních organizací v Indii.
Její programy cílí na zlepšování kvality vzdělávání v celé Indii tím, že přímo pracují jak
s dětmi, tak s úřady.
Očekávané výsledky: Zvýšení úrovně schopností číst a počítat u nejméně 80 procent
zapojených žáků základních škol.
Doporučení k udržitelnosti projektu: Program
je dostatečně jednoduchý, aby v něm mohli
učitelé bez obtíží pokračovat i po vyčerpání
grantu.
26

ROTARY GOOD NEWS 4|2021

ze světa

FINALISTA

Projekt „Spoření a růst 2.0“
Nadace Aga Khan Foundation je silným
partnerem projektu působícím již v mnoha
částech Tanzanie. Má tam 43 spolupracovníků, z nichž polovina pracuje buď na rozvoji
zemědělského trhu nebo podporuje skupiny
těch, kdo společně spoří a investují.
Zaměření projektu: Komunitní a hospodářský rozvoj.
Shrnutí návrhu: Program je zaměřen na podporu vzniku skupin lidí, kteří chtějí společně
spořit a pak investovat své finanční prostředky a kteří se učí, jak používat digitální
platformy ke spoření peněz, jak si peníze
vzájemně půjčovat a jak se přijímají platby.
Účastníci programu, kterými jsou převážně
ženy a mladí lidé z venkova a městských
periferií, se také naučí, jak rozumně vést
rodinné farmy – dostane se jim návodu, jak
si počínat v zemědělském podnikání. Konečným cílem je dosáhnout toho, aby každá
ze skupin dokázala následně fungovat pod
vlastní samosprávou.
ROTARY GOOD NEWS 4|2021

Místo realizace: Severní Tanzanie.
Role Rotary: Projekt vede RC Bainbridge
Island z Washingtonu, D.C., a podporuje
jej RC Poulsbo-North Kitsap, rovněž z Washingtonu, a Rotary kluby Arusha, Arusha
západ a Usa River v Tanzanii. Členové klubů
se budou podílet na získávání finančních
prostředků, jakož i na řízení programu a poslouží jako mentoři účastníků projektu.
Hlavní partner projektu: Nadace Aga Khan
Foundation bude projekt implementovat
a postará se o technické záležitosti, včetně
navazování partnerství s digitálními službami bank a spolupráce s podnikateli.
Očekávané výsledky: Projekt přispěje k ekonomickému prospívání 24 000 menších
farmářů a 240 podnikatelů – zejména žen
a mladých lidí – tím, že pomůže založit
a rozvinout 1600 skupin společného spoření a investování, umožní školení ve vedení
farem a podpoří podnikání.

Doporučení k udržitelnosti projektu: Na základě tohoto návrhu se dostanou finanční
služby do odlehlých oblastí rovněž díky
vyššímu využití mobilních telefonů.

„NEJPOTŘEBNĚJŠÍM
POMŮŽEME
VYUŽÍT JEJICH
POTENCIÁL, KDYŽ
S NIMI PROPOJÍME
ORGANIZACE,
KTERÝM ZÁLEŽÍ
NA VÝSLEDKU“
Edgar Sandoval Sr.,
prezident a exekutivní ředitel organizace
World Vision U.S.
27
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UZNÁNÍ SI ZASLOUŽÍ

Projekt „Udržitelné
zlepšování
reprodukčního,
mateřského
a dětského zdraví“
Vedoucí role rotariánů je v tomto projektu
velmi významná. Díky úspěšné účasti na
vymýcení viru dětské obrny v Nigérii mají
rotariáni dobré kontakty na osoby v nejvyšších patrech vedení země. Rotary požívá
plnou důvěru, a proto mu bylo možné svěřit
šíření důležitých, ale často jen obtížně sdělovaných informací o zásadách zdravotní péče
o matky – například o zdravotních výhodách
odloženého mateřství.
Zaměření projektu: Zdraví matek a dětí.
Shrnutí návrhu: Projekt má zlepšit zdraví
matek a pomoci při plánování rodičovství
posílením systémů na národní, provinční
a místní úrovni. Má zvýšit zájem o zásady
mateřské péče a rodičovského plánování
tím, že obyvatelstvo bude lépe informo28

váno o tom, jaké to má výhody. Zároveň
budou zdravotníci vedeni k tomu, aby sledovali úmrtnost matek a novorozenců, což
umožní správně nastavit péči s ohledem na
specifické potřeby komunit.
Místo realizace: Nigérie.
Role Rotary: Tento program zaštiťuje RI
distrikt 1860 (Německo) ve spolupráci s RI
distriktem 9125 (Nigérie) a Akční skupinou
Rotary pro reprodukční, mateřské a dětské
zdraví. Nigerijští rotariáni koordinují aktivity v rámci projektu, dohlížejí na školení,
zajišťuji propagační akce a snaží se zapojit
úřady. Němečtí rotariáni nabízejí své administrativní a technické zkušenosti potřebné
pro řízení projektu, pro sledování postupu
prací a pro konečné vyhodnocení účinku
projektu.
Hlavní partneři projektu: Federální a regionální ministerstva zdravotnictví Nigérie
a Lidová rada Nigérie.
Očekávané výsledky: Zvýšení počtu těhotných žen, prvorodiček a dětí, kterým je
umožněn přístup ke zlepšené zdravotní péči
o matky a děti a zlepšení podpory pro muže
a ženy zajímající se o rodičovské plánování.
ROTARY GOOD NEWS 4|2021

UZNÁNÍ SI ZASLOUŽÍ

Projekt „Zlepšení
vodárenské
infrastruktury
a pomoc obcím
a školám“
Tento projekt zaujal tím, že je zaměřen na
posilování veřejného sektoru – což je klíčový
faktor jakéhokoli dlouhodobě udržitelného
projektu.
Zaměření projektu: Čistá voda, sanitární
a hygienické vybavení.
Shrnutí návrhu: Projekt má zajistit zlepšené
a dlouhodobě udržitelné zásobování vodou
pro více než 100 000 lidí, jakož i zlepšení
vodárenských systémů, koupelen a septiků
pro 30 škol s 6000 žáky a 400 učiteli tak, aby
vyhovovaly standardům UNICEF.
Místo realizace: Města Bonito Oriental, Sabá
a Tocoa v Hondurasu.
Role Rotary: RC Concord z Kalifornie zajistí
celkové řízení projektu a jeho směrování.
Členové RC Tocoa v Hondurasu přispějí sběrem dat, zajištěním komunikace s místními
úřady a pomohou řešit problémy podle potřeby na místě.
Hlavní partner projektu: Partnerem pro realizaci projektu bude nezisková organizace
Water Mission, která staví vodovodní, sanitární a hygienická zařízení.
Očekávané výsledky: Zajistit pro 100 000 obyvatel Hondurasu čistou vodu a pro 30 škol
lepší zásobování vodou a vybavení pro sanitární účely.
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FELLOWSHIP

Rotary
Golf
Fellowship
Po delší pauze a s novým vedením
Rotary Golf Fellowship Distriktu
2240 se vracíme k myšlence
Golfové túry o sako guvernéra
2021/2022.

G

uvernér Jaroslav Šuranský laskavě
převzal nad touto túrou záštitu,
z čehož se všichni rotariáni golfisté radují, a sako předá absolutnímu vítězi
túry, hráči s nejvyšším počtem uhraných
stableford bodů, na závěrečném turnaji túry
v červnu 2022 na hřišti golfresortu Beroun.
Túru zahájí dne 15. 7. turnaj v Bítozevsi, který pořádá GC Most a výtěžek bude věnován
na pomoc obnově obce Stebno po tornádu.
Velmi oblíbený je turnaj Masters. Bude
se konat v Telči dne 28. 7. 2021 a jeho výtěžek bude použit na obnovu tornádem poničených obcí na Hodonínsku. Po turnaji
bude následovat gourmet večeře v Šiškově
Mlýně. Tento koncept spojení golf turnaje
s gourmet večeří se velice osvědčil na turnaji v červnu v Berouně a rádi bychom v něm
pokračovali během celé túry.
Dalším turnajem bude Terezín 26. 8. 2021,
organizovaný RC Most.
www.golfkotlina.cz
30

Mezinárodné majstrostvá Slovenska Rotary International v golfu budou na hřišti
Gray Bear Tále dne 12. 9. 2021, organizuje
RC Banská Bystrica a RC Nitra pro Nadaci
Zdravé Město Banská Bystrica.
www.golftale.sk
Letošní golfový rok zakončíme turnajem
dne 9. 10. 2021 na hřišti v Sokolově, pořádá
RC Karlovy Vary a RC Cheb, výtěžek bude
věnovaný na podporu realizace sochy Karla IV. v Karlových Varech.
www.golf-sokolov.cz/cz
Golfistům připomínám webstránku rotary.
golf/tournaments/, kde se mohou průběžně informovat o nadcházejících akcích
Rotary International Golfing Fellowship ve
světě. O jednotlivých turnajích i výsledcích
budeme informovat. Přihlášky najdete vždy
na www.cgf.cz. Na turnaje zveme všechny
golfisty i negolfisty. Součástí většiny turnajů je možnost využití golfové akademie

s trenérem pro začínající golfisty a pro
milovníky dobrého jídla jsou připraveny
gourmet večeře.
Srdečně zveme na všechny turnaje a pojďme si společně užívat překrásnou hru na
zeleném pažitu – golf – ve společnosti rotariánů a zároveň pomoci zrealizovat projekty
jednotlivých klubů/organizátorů.

Váš nový kontakt pro Rotary golf:
Marie Jehličková,
Rotary Golf Fellowship Chair
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„ROBME HOCI
NAJNEPATRNEJŠIU
VEC NA SVETE,
NO ROBME
JU NAJLEPŠIE.“
TOMÁŠ BAŤA

ZLÍN

Odovzdanie
guvernérskej
funkcie
V historických priestoroch Baťovej
vily a za účasti členov RC Zlín
sa dňa 28. 6. 2021 uskutočnilo
slávnostné odovzdanie
guvernérskej reťaze.
Text: LADISLAV GÁLL

G

uvernér dištriktu 2020/21 Gabriel
Vjeszt odovzdal guvernérske insignie nastupujúcemu dištriktovému guvernérovi Jaroslavovi Šuranskému.
Končiaci dištriktový guvernér vyhodnotil uplynulý rotariánsky rok poznamenaný
celosvetovou pandémiou, obmedzením
klubovej činnosti, ale aj obetavosťou
a spolupatričnosťou rotariánov, ktorí nezištne pomáhali odkázaným. Mimoriadne
boli prednášky v rámci Rotary vzdelávacej
akadémie, online medziklubové stretnutia
a hodnotné možnosti virtuálnej komunikácie sme využili aj pri uskutočnení všetkých dôležitých dištriktových podujatí.
Základnou víziou nastupujúceho
dištriktového guvernéra bude spoločný
česko-slovenský dištrikt, žijúci hodnotami Rotary. Ciele nového DG budú v revitalizácii činnosti klubov po pandemickom
útlme. Ďalej starostlivosť o členskú zá
kladňu, vytvárať kvalitný obraz o Rotary
a dať príležitosť mladým.
32
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Více fotografií z akcí najdete
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz

BEROUN

Golfový turnaj
Dne 3. 6. 2021 se uskutečnil plánovaný
golfový turnaj na hřišti Beroun, kterému
přálo počasí a i vše ostatní se vydařilo.
Nálada byla skvělá, výsledky vynikající,
aukce úspěšné a gourmet večeře
delikatesní. Turnaje se zúčastnilo
26 hráčů, na večeři přišlo 28 hostů.
ádi bychom tímto všem poděkovali za účast, velmi přátelskou atmosféru a velkorysost, s jakou byl podpořen náš 1. letošní Rotary turnaj. Věříme,
že zúčastněné oslovil tento koncept
spojení sportovní akce (golf) s gourmet
večeří (kterou s velkou péčí Vojta organizuje) a podle tradice bude další turnaj
koncem července 2021 na Telči. Informace budou včas rozeslány. Krása ústřední
myšlenky Rotary, tj. Pomáhat potřebným, byla touto akcí opět vynesena na
světlo a potvrzena.

R

Text: MARIE JEHLIČKOVÁ

60 000 Kč

Na turnaji a po turnaji v Berouně se díky
vašim darům celkem vybralo úžasných
60 000 Kč, z čehož část byla věnována na
společnost vozíčkářů (www.pov.cz) a zbytek
na společnost pomáhající lidem po mozkové
příhodě (www.ictus.cz).
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MARTIN

Poďakovanie
z Jerevanu
Na konci roku 2020 sa rotariáni
z 31 klubov D2240 zapojili do zbierky
na humanitárnu pomoc utečencom
z Náhorného Karabachu, ktorí boli
nútení presídliť sa do Arménska.
a konci júna sme dostali od Karine Mikaelyan, past prezidentky RC Jerevan International a koordinátorky projektu humanitárnej
pomoci za arménsku stranu, podrobnú správu o použití poskytnutých
prostriedkov. V nej sa konštatuje, že
humanitárna pomoc sa zatiaľ dostala
do 1 024 rodín utečencov v 12 regiónoch. V počiatočnej fáze bola pomoc
poskytovaná formou rodinných balíkov obsahujúcich potraviny a hygienické potreby. Nasledovala pomoc
s poskytnutím oblečenia, ale aj posteľného prádla. V nasledujúcom období arménski rotariáni využijú našu
finančnú pomoc na integráciu utečencov do nového prostredia.
Zástupca guvernéra Dištriktu 2452
pre Arménsko (dištrikt pokrýva deväť štátov) Arthur Myroyan poslal
Čestné uznanie za pomoc utečencom
z Artzakhu (ako Arméni nazývajú
Náhorný Karabach) všetkým zúčastneným klubom. Guvernér nášho
dištriktu Jaroslav Šuranský láskavo
súhlasil s tým, že sa podujme odovzdať menovaným klubom ďakovné
listy osobne.

N

Text: RENÉ GURÁŇ, foto: KARINE MIKAELYAN

33 175 eur

Výška darov na humanitárnu pomoc od
klubov a jednotlivcov z D-2240.
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O PAVA

Tábor pro handicapované 2021
Letošní ročník projektu Tábor pro
handicapované děti a klienty především
z dětského centra Eliška se konal ve dnech
11.–16. 7. v Hotelu Belaria Resort v Hradci
nad Moravicí.
adesátka lidiček s handicapem
a zhruba třicet osobních asistentů, to
byl historicky nejvyšší počet účastníků.
Měli jsme k dispozici veškeré a zcela bezbariérové prostory hotelu, včetně venkovního i vnitřního bazénu. Mezi účastníky
byly děti a klienti centra s širokým spektrem postižení (porucha hybnosti po MO,
autismus, Downův syndrom), a tak bylo
nutné, aby byl také dostatečný počet asistentů. Akce je to organizačně velmi náročná – zajistit ubytování, stravu, asistenty
i program, jako byl výlet na zámek v Hradci nad Moravicí, návštěva tamního kostela,
zajištění speciálních vozidel pro přepravu
na výlet, soutěže, vystoupení country taneční skupiny, vystoupení kapely, společné
focení, diskotéka a také prezentace práce
Městské policie Opava. Program byl nabitý
a velmi pestrý a počasí luxusní, takže si
děti užily každý den i bazén i vířivku. Ta
bezprostřední radost, ty úsměvy a reakce
jsou nepopsatelné, neskutečné a v dnešní

P

hektické a náročné době je to jako pohlazení. Ovšem bez osobní asistence by se tábor
nemohl uskutečnit. Jsou to mladí a empatičtí lidé, kteří to dělají opravdu s láskou
a pokorou. Každý asistent má přiděleny
klienty a jsou spolu skutečně 24 hodin denně. Je to práce na plný úvazek a velmi psychicky i fyzicky náročná. Za to patří obrovské díky všem asistentům samozřejmě
i z řad členů RC Opava, kteří jsou na táboře
také v roli asistentů. Tento ročník byl dle
slov všech zúčastněných zatím nejlepší,
a to i díky přístupu personálu Hotelu Belaria Resort a výtečné kuchyni. Závěr tábora
a loučení provázely slzy a příslib účasti na
dalším ročníku. Pět dnů velmi silných emocí, to byl Tábor 2021. Děkujeme všem zúčastněným a také všem, kteří nám finančně
či vzdělávacím programem na tábor přispěli (RC Ostrava International, RC Frýdek-Místek a Kopřivnice, RC Ostrava City).
Text: IVA PUCHKÁ

250 000 Kč

Na pořádání tábora přispěl Rotary klub Opava
částkou 250 000 Kč.
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PRAHA

Rotary dar
Praze a jejím
návštěvníkům
Před čtrnácti lety se na jedné ze schůzí
Rotary klubu Praha City zrodil nápad, jak
vyjít vstříc v poznávání historie hlavního
města jejím slepým či slabě vidícím
návštěvníkům a turistům. Mnoho let se
zdálo, že je to nesplnitelný cíl, kterému
v cestě stojí mnoho překážek.
eprve, když se před třemi lety motorem celého nápadu stala Ing. Eva Volšická, po dlouhé řadě měsíců práce a boje
s byrokraty na všemožných úřadech, spolu
se svými kolegy a přáteli, technicky dotáhla myšlenku do úplného závěru. A tak se
před krátkým časem konalo slavnostní odhalení hmatového neboli haptického modelu Pražského hradu hned na dvou jedinečných místech naší „Stověžaté“.
Svátek rotariánů to byl dvojnásobný, neboť v ten čas byl v Praze, Poděbradech a na
dalších místech nejen České republiky, ale
i na Slovensku zahájen proces, který by
měl vyústit v to, že se na kalendáře na celém světě dostane příští rok nový významný den – Mezinárodní den Rotary.

časnosti působí ve více než 200 zemích, kde
v 35 000 Rotary klubech sdružuje 1,2 mil.
členů – žen i mužů, vůdčích osobností,
podnikatelů a profesionálů různých oborů.
Tuto celosvětovou síť spojuje myšlenka vyjádřena mottem „Service Above Self“, tedy
„Služba na prvním místě“. A to jak v rámci
vlastní obce, tak v mezinárodním měřítku.
Na základě etických principů a hodnot,
jako je přátelství, integrita, diverzita, služba a vedení týmů se tak rotariáni snaží naplňovat své ušlechtilé poslání – dělat svět
lepším. Velkou částí nejrůznějších aktivit
Rotary klubů je charitativní činnost, ten
pražský není výjimkou.

Dělat svět lepším

O první červnové sobotě na špičce Slovanského ostrova, zalitého sluncem, jsme byli
svědky významné události – slavnostního
odhalení hmatového modelu Pražského
hradu za přítomnosti řady osobností z poli-

T

Rotary International je nejstarší mezinárodní klubovou organizací na světě. Vznikla v roce 1905 v americkém Chicagu. V sou34

Dotkni se pražské historie

tického, kulturního a klubového života
hlavního města republiky. Akt odhalení se
konal pod záštitou Petra Hejmy, starosty
městské části Praha 1, Patrika Nachnera
a Roberta Králíčka, poslanců Parlamentu
ČR. Mezi hosty nechyběli zástupci organizace nevidomých a slabozrakých SONS,
členové Rotary Till Mine Av Tor Lasson, RC
Svedala Svedrup (Švédsko), RC Praha-Staré
Město, Rotary Distrikt 2240 ČR a SR, ani
mistři zhotovitelé bronzového modelu eliptického tvaru o základních rozměrech 1300
na 650 mm z Architekturmodellbau Zschorlau (Německo), česká Slévárna HVH Horní
Kalná, re:architekti s.r.o Praha a Marmor
Slivenec a.s. Po několika krátkých projevech odhalil hmatový model vlastnoručně
starosta Petr Hejma. Kanonáda nadšeného
potlesku vyplašila racky na Vltavě. Výsledný efekt byl dvojnásobný, samotné umístění modelu s výhledem na panorama Pražského hradu na obzoru přes most Legií je
totiž bezkonkurenční. O tento výhled jsou
ROTARY GOOD NEWS 4|2021

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Skrášlili
sme mesto
Rotary klub Lipt. Mikuláš v máji 2021
zorganizoval spolu s partnermi Mestom
Lipt. Mikuláš, Komunitnou nadáciou
Liptov a OOCR region Liptov akciu
„Skrášli naše mesto, vyčisti Lesopark
Háj-Nicovô“.
čase pandémie sme mysleli aj na
naše životné prostredie. V termíne 13. 5. – 15. 5. 2021 sa nám podarilo
zorganizovať úspešnú akciu, počas ktorej dobrovoľníci a členovia klubu čistili
náučné chodníky a bežecké trasy v Lesoparku Háj-Nicovô v Lipt. Mikuláši. Aj
napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo vyzbierať a vyseparovať množstvo odpadu. Motivovať dobrovoľníkov
k účasti nám pomohol aj partner akcie

V

Zleva:
Ing. Eva Volšická u ještě
zakrytého modelu:
Rotary kluby byly
v České republice
obnoveny po řadě
desetiletí v roce 1990.
Nyní ve společném
Rotary Distriktu 2240
ČR a SR je 76 klubů
a téměř 1400 rotariánů.

Momentka z odhalení
modelu v Lobkowic
zkém paláci.
První doteky hmatového
modelu.

Whirlpool Slovakia, ktorý poskytol do
žrebovania práčku. Teší nás, že ju získal Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok,
ktorého obyvateľky a kolektív sa zapojili ako prví a išli príkladom ostatným
v rámci svojho prvého výletu do prírody po dlhej, pandemickej zime. Dojalo
nás, že novú práčku práve potrebovali,
lebo ich stará sa v čase po akcii pokazila. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do čistenia zapojili a tešíme sa na budúci rok.
Text: MIROSLAV TREPÁČ

Viac o Lesoparku, náučných chodníkoch
a bežeckých trasách: www.mikulas.sk/
navstevnik/atraktivity/lesopark-haj-nicovo.

sice nevidomí a slabozrací připraveni, ale
bříšky svých prstů se alespoň seznámí
s tvary hradu a utvoří si základní představu.

Model není jediný!
Odhalením haptického modelu na Slovanském ostrově však oslavy Mezinárodního
dne Rotary neskončily. Bronzové ztvárnění
Pražského hradu má dvě identické verze.
Jeden model je tedy umístěn tak říkajíc pod
širým nebem na špici ostrova, druhý díky
rodině Lobkowiczů zájemci od soboty pátého června 2021 najdou pod střechou Lobkowiczkého paláce přímo na Pražském
hradě tak, aby byl chráněn před vlivy počasí, což jistě ocení právě návštěvníci s postižením zraku, kterým zastřešení umožní
dotykovou prohlídku, i když mrzne nebo
pálí sluníčko.
Text: IVAN ČERNÝ,
foto: GRETA BLUMAJEROVÁ
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HRADEC KRÁLOVÉ

Koncert
pro Nadaci
Srdečně vás tímto zveme na koncert na
podporu Nadačního fondu MUDr.
Stanislava Nováka pro nadané studenty,
který se koná dne 26. 9. 2021 v 18.00
v katedrále svatého Ducha v Hradci
Králové.
nádherném prostředí chrámu svatého Ducha tak zazní výběr z děl
Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany
a dalších známých osobností české kulturní historie. Přítel Stanislav Novák byl
skvělý člověk a rotarián tělem i duší. Za

V

svou činnost pro Rotary a snahu o obnovu a udržování hodnot, za kterými
stojíme, byl odměněn cenou Paul Harris
Fellow (1998) a Cenou Tomáše J. Bati
(2012). Koncertem si všichni připomeneme jeho památku, neboť letos je tomu
právě 5 let, co nás PDG Stanislav Novák
navždy opustil. Základním poselstvím
Stanislava Nováka bylo, že investice Rotary Clubu Hradec Králové do mladých
nadaných studentů se vyplatí a je tou
správnou a smysluplnou věcí.
Text: ROMAN ŠIMEK
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BRNO

Pro společnou
akci na podporu
Diakonie Betlém
se rozhodly čtyři
Rotary kluby
našeho distriktu

PÍSEK

Rotariánské setkání na Šumavě
Přemýšlím, kolik let máme jako klub
přátelské vztahy s kamarády rotariány
z Klatov. Vzpomínám na krásné výstupy na
Prácheň a Ostrý, dobrodružnou výpravu
s Františkem Wiendlem, který převáděl
Čechy do Německa po roce 1948, na zábavné
společenské večery v Klatovech, jejichž
výtěžek pomáhá v regionu. Takže společné
setkání je a bylo vždy příjemné a poučné.
I když mají občas jiné názory, vždy se rádi
potkáme a společně se pobavíme. Tou novou
akcí, která vznikla v loňském roce, je
prodloužený víkend na Železné Rudě. Letos
se toto setkání RC Klatovy a RC Písek
uskutečnilo od 3. 6. do 6. 6. 2021.
rogram byl připraven skvěle stejně
jako loni. Ani počasí nás tolik nepotrápilo. Ve čtvrtek po příjezdu pro nás Pepa
Rubáš ugriloval skvělou krkovičku a u dobrého jídla a piva jsme si krásně popovídali.
Poprvé jsme také měli možnost prolistovat
knížku Putování po Šumavě s Rotary, kterou
napsali Josef Rubáš a Vladimír Růžička.
Poutavé povídání doplňují krásné fotografie
a čtenáři se dozvědí i o Rotary a v čem spočívá jeho činnost. V pátek náš tým posílil
přítel z RC České Budějovice Pavel Fantyš.

P
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Vyrazili jsme na první pochod po trase z Železné Rudy k pomníčku malíře, ilustrátora
a grafika Adolfa Kašpara. Poté „sklářskou
cestou“ až ke Svarožné a dál kolem této malebné říčky, kterou lze nazvat malou Vydrou.
Nebylo možné přehlédnout činnost bobrů
a jejich hráze a hnízda na říčce Svarožné.
Došli jsme až k hranici a přes Alžbětín se
vrátili zpět do Rudy. Večer nás čekal skvělý
gulášek, pak klobásky a Prazdroj. Třetí den
začal „paďoursky“ na stařičké lanovce na
Pancíř, která v nás zanechala silný dojem.
Dál jsme pokračovali po hřebeni k Tomandlovu křížku a odtud na Šmausy v místě bývalých sklářských hutí. Poté nás cesta vedla
dále směrem na Nový Brunst a k Belvederu
nad Železnou Rudu. Den jsme zakončili tradičně u grilu se skvělými kuřecími řízečky
a dobře vychlazeným pivem. Nedělní plánovaný výlet na jezero Laka nám bohužel zhatil déšť. A tak snad příště. Vím, že se malinko opakuji, ale musím napsat jako loni:
Klatováci, děkujeme!
PS: Je moc dobře, že jsme v klubech přátelé, kteří se chtějí sejít a přátelit i přes rozličnost názorů. Vždyť tohle je přece i to, proč
jsme rotariáni.

RC Valtice-Břeclav, RC Brno, RC Brno
City, RC Hradec Králové a Inner Wheel
Morava vás tímto srdečně zvou na
koncert pro DIAKONII BETLÉM, který se
uskuteční v neděli 30. 9. 2021 v 17.00
v Červeném kostele v Brně.

Text: MIROSLAVA ŽIŽKOVÁ

Text: JAROSLAV BENDA

ávštěvníci si zde budou moci
v nádherném prostředí plně užít
děl Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a jiných známých velikánů české
kulturní historie. Zorganizování této
charitativní akce má jasný cíl, kterým
je dokončení a vybavení tzv. Odstrčilovy vily v Kloboukách u Brna. Tato vila
bude sloužit v brzké době pro poskytování odlehčovacích služeb lidem se
zdravotním postižením a seniorům,
kteří jsou trvale v péči jiné fyzické osoby ve svém přirozeném sociálním prostředí. RC Valtice–Břeclav podporuje
Diakonii BETLÉM již od roku 2014
a jsme tak velice rádi, že nás v rámci
klubové spolupráce v našem distriktu
podpořili naši přátelé z RC Brno, RC
Brno City, RC Hradec Králové a Inner
Wheel Morava. Všem patří velké díky.

N
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POPRAD

Pomoc pre
hendikepované
deti
BANSKÁ BYSTRICA

Pandémia mení tradície
Ukončenie rotariánskeho roka a výmenu
nositeľa prezidentskej reťaze zvykli členovia
RC Banská Bystrica tradične osláviť
v Horskom hoteli Kráľova studňa.
o vlaňajšom zákaze spoločenského
stretávania a v súlade so súčasnými
obmedzeniami tohtoročnú výmenu klubových funkcionárov pripravili v starobylej
baníckej dedinke usadenej v romantickom
prostredí Starohorských vrchov – na Španej Doline. Bolo to prvé „ na živo“ organizované stretnutie po dlhom období zoomových klubových stretnutí, preto aj program
bol veľmi bohatý. Pri návšteve jediného
múzea svojho druhu – Múzea medi, založeného občianskym združením Banícke
bratstvo Herrengrund - nás sprievodca
MUDr. Andrej Sitár zasvätene oboznámil
s 3000ročnou tradíciou získavania medi
v okolí Banskej Bystrice, jej dobývaním,
spracovaním a kam všade do sveta meď od
doby bronzovej do konca 19. storočia zo
Španej Doliny putovala. Nasledovala návšteva symbolu Španej Doliny, Kostola Premenenia Pána s organovým koncertom
v podaní titulárneho organistu Mgr. Matúša Kucbela. Bol to práve on, kto sa postaral
o záchranu a odbornú obnovu dnes 270ročného jediného autenticky zachovaného
barokového organu na Slovensku, národnej
kultúrnej pamiatky, ktorý si takto zachoval
aj jedinečnú zvukovú produkciu barokovej
atmosféry. Po príhovore odchádzajúceho
prezidenta Paľka Fiľa hodnotiaceho uply-
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nulý rotariánsky rok a dosiahnuté výsledky, nastupujúci prezident Dominik Belko
predstavil svoj program a plány vo svojom
funkčnom období. Nasledovala slávnostná
večera v penzióne Klopačka neďaleko vstupu do šachty Ferdinand. Vyvrcholením
programu bolo vystúpenie Starohorského
baníckeho spevokolu Haliar. Muži zo Starých hôr a okolia v typickom baníckom kroji prezentovali pôvodné banícke piesne
regiónu. Ich vystúpenie bolo o to radostnejšie, že bolo prvé po ročnej pandemickej
prestávke. Vtipným slovom a baníckymi
príbehmi vystúpenie sprevádzal pán Ing.
Peter Sárinec – zakladateľ a principál spevokolu. Program slávnostného stretnutia
sa niesol nielen v duchu všeobecnej podpory dokumentovania histórie baníctva v našom regióne a podpory ľuďom, ktorí vo
svojom voľnom čase nezištne pomáhajú
zachovať historický odkaz predkov aj pre
budúce generácie, ale aj finančnými príspevkami venovanými občianskym združeniam prevádzkujúce Múzeum medi, Festival barokovej organovej hudby na Španej
Doline a interpretom pôvodných baníckych
piesní zo Starých hôr.
Text: IVAN BELAN, PDG

1000 eur

Smutnou správou bola informácia o následkoch
tornáda na južnej Morave. Aktuálne bola vyhlásená
zbierka na pomoc ľuďom postihnutým na
Hodonínsku a Břeclavsku. RC Banská Bystrica
odoslal na druhý deň na tento účel sumu 1000 eur.

Opäť ďalšia z užitočných a charita
tívnych akcií Rotary klubu Poprad
v spolupráci s Mgr. Jarmilou Rybárovou
(jarka24.webnode.sk) a koordinácií
rodičov detí pri darovaní svojich 2 %
z dane (výsledok na www.youtube.com/
watch?v=dBUwM1N3ZDU).
ravidelné rehabilitačné cvičenia pre hendikepované deti sú
náročnou finančnou položkou pre
mnohých rodičov. Toto cvičenie zdravotné poisťovne nepreplácajú a tak
rodičia týchto detí sú nútení hľadať
pomoc inde. Deti z Popradu donedávna museli spolu so svojimi rodičmi
cestovať inde a vyhľadávať takéto
špeciálne cvičenia. Bezprostrednú pomoc našli v Poprade, kde sa spojili
s Rotary klubom Poprad a v treťom
roku spolupráce správnou koordináciou pri odovzdaní 2 % z dane najmä
rodičov a rodinných príslušníkov sa
podarilo vyzbierať finančné prostriedky v celkovej čiastke 14 215,91 eur.
Therasuit terapia je komplexná rehabilitačná metóda s vysoko individuálnym prístupom ku každému
dieťaťu,ktorá sa úspešne využíva
v liečbe pacientov s neurologickými
a ortopedickými diagnózami.

P

Text: VLADIMÍR GRÜNWALDSKÝ

14 215,91 eur

Prostriedky pre tím špecializovaného
fyzioterapeutického centra v Poprade,
čo umožní cielené fyzioterapeutické
cvičenie a to aj špeciálnou Therasuit
metódou pre detí s detskou mozgovou
obrnou a inak hendikepované deti
v objeme ca. 600 hodín.
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Dear Rotarians

ZLÍN

Handover of the Governorship
On 28 June 2021, the Baťa villa was the site of the ceremonial handover of the
governor’s chain, attended by members of the RC Zlín. The Governor of the
2020/21 District, Gabriel Vjeszt, handed the governor’s insignia over to the
succeeding District Governor, Jaroslav Šuranský.
he outgoing District Governor
evaluated the past Rotarian
year marked by the pandemic,
restrictions on the club activities, but also by dedication and solidarity
of Rotarians. Lectures delivered by the
Rotarian Education Academy and online
inter-club meetings were of outstanding
value. The leading vision of the incoming
District Governor will be a joint Czech –
Slovak District adhering to Rotary values.

T
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The goals of the new DG will be to revitalize club activities after the pandemic inhibition, to cultivate the membership, to
create a quality image of the Rotary, and to
promote young member activities. To
launch the new Rotary year, here is
a Tomáš Baťa quote, fitting well our movement: ”Let’s make even the tiniest thing in
the world, but let’s make it the best we
can.”  
Text: LADISLAV GÁLL

The new RI president, Shekhar Mehta, has come up with the motto of this
year “Help to change lives.” His main
goal is to expand the member base
through the project “Each one-bring
one “, which encourages each and
every Rotarian to bring a new member to our community. However, my
perception of these tasks is more realistic. The key task is to restart and
then to consolidate the work of our
clubs after the pandemic. From the
administrative point of view it means
to update the Statute of the District,
the Founding Charter of the RYE
CZ&SK Institute, and to finalize the
amendment of some internal regulations. But I do not want to be seen as
a district administrative official but as
a person who can help clubs in their
endeavors. Better communication can
minimalize misunderstanding, personal animosities, and last but not least
a number of personal discrepancies.
We will be stronger and achieve better results with growing membership. Therefore, we want to reduce the
membership fee in order to give the
chance to those who cannot afford
joining us, especially to young people.
Our district has established a reserve
fund to promote the club projects
under the Foundation rules. The fund
will gather all savings of the past Covid year, as well as this year’s savings.
I believe that we will join forces to
overcome the problems of the past
and the upcoming period, improving
mutual relations, and set on the path
to revert to the Rotary roots.
JAROSLAV ŠURANSKÝ
District Governor 2020/2021
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O PAVA

Camp for
Handicapped
Children
2021
Some fifty handicapped children and
about 30 personal assistants – that was
historically the biggest number of
participants in the camp for
handicapped children.
here were children and clients with
T a broad spectrum of disabilities
(movement deficiency after the MO, autism,
Down syndrome), and it was necessary to
have a sufficient number of assistants. From
the organization point of view the event
was very demanding but the genuine joy
and smiles are beyond all description. Big

thanks go especially to assistants, including
members of the RC Opava. All participants
have agreed that this year was the best, also
thanks to the friendly attitude of the personnel of the Belaria Resort Hotel. Five days
of very strong emotions – that was Tábor
2021. Our thanks go to all participants, and
also to all those who have contributed
financially or by organizing the education
program (RC Ostrava International, RC Frýdek-Místek and Kopřivnice, RC Ostrava
City). Rotary Club Opava has contributed
with 250 000 CZK.
Text: IVA PUCHKÁ

BEROUN

On 3rd June 2021, the planned golf
tournament was organized on the
Beroun golf course. The weather was
fine and the event, with 26 players
participating, was a success. The
closing dinner was attended by 28
guests.
e wish to thank all those who came,
and we believe that they enjoyed this
concept of merging a sports event (golf)
with a gourmet dinner. Thanks to your
donations, the tournament in Beroun raised the amazing 60,000 crowns, part of
which was donated to the association of
wheelchair users https://www.pov.cz/ ,
and the remaining money went to the
association helping post-ictus peoROTARY GOOD NEWS 4|2021

District
Conference
2021
Joining in the online conference
via ZOOM were 141 participants of
66 clubs with 67 votes of the total
of 75 clubs.
istrict Governor Gabriel Vjeszt
assessed his year in the office,
marked by the pandemic and anti-pandemic measures of the Czech
and Slovak governments. He appreciated the assistance of Rotarians in
dealing with the pandemic. The incoming Governor, Jaroslav Šuranský of
the RC Zlín presented his plans and
priorities for 2021/22. His major
vision is a joint district of the Rotarians of two countries – the Czech
Republic and the Slovak Republic.
The main task is a post-pandemic
restart of the clubs’ activities and the
cultivation of the membership. František Machovec of the RAC Most
informed about the goals of the
Rotaract.

D

Golf Tournament

W
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ple http://www.ictus.cz/. On behalf of both
recipients, we wish to extend cordial
thanks to all donors. Again, the beauty of
the central idea of Rotary – Helping Those
in Need – has been brought to light and
acknowledged.

Text: MARIE JEHLIČKOVÁ

Text: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ,
Photo: DS LADISLAV GÁLL
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ICC

The 23rd Climb
and Meeting on the
Třístoličník on 4th
September 2021
On behalf of the Czechia-SlovakiaAustria Committee for
International Cooperation, let me
cordially invite you to the 23rd
meeting on the Třístoličník
mountain.
e believe that this time the
event will take place like any
other “normal” year, and that we will
meet at the place where the ICC
A-CZ-SK was founded, at a place
with a unique symbolism. But since
the virus has not yet completely
disappeared, and anything can happen, I ask you to kindly confirm your
participation either by a telephone
call, or by email, so I could send you
the latest information. So come to
enjoy Rotary in an international,
friendly, pleasant, lively, and touristic environment. Bring your partners
and families with children. We will
be happy to get together also with
the Rotaract members and Rotaxanes! Looking forward to meeting you.

W

Text: MARTIN SAITL
martinsaitl0@gmail.com
+420 603 226 857
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PRAGUE

Rotary Gift to Prague
and its Visitors – Touch of Prague History
On the first Saturday in June we
witnessed a significant event at the tip
of Slovanic or Slovanský Island –
a ceremonial unveiling of a haptict
model of Prague Castle.
he event was attended by many political and cultural figures. The haptic
model was unveiled by the Mayor of Prague 1, Petr Hejma. The effect was twofold
– the location of the model with the view
of Prague Castle on the horizon and the
Bridge of Legions in the forefront is beyond
compare. Blind and visually impaired peo-

T

ple are deprived of the sight but they can
at least identify the contours of the castle
by touch and can thus form and idea of the
reality. The model is not the only one! The
bronze model of Prague Castle has two
identical versions. The second one can be
found under the roof of Lobkowitz Palace
at Prague Castle protected before whimsical weather, which can be appreciated by
visually impaired visitors who will have
the chance of touching the model even if it
freezes or rains.
Text: IVAN ČERNÝ, Photo: GRETA BLUMAJEROV
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POPRAD

Help for
Handicapped
Children
Until recently, parents with their
handicapped children living in Poprad
had to seek specialized therapy in other
towns. They found immediate help in
Poprad where they established contacts
with the Rotary Club Poprad.
hree years of cooperation and coordination in allocating 2% of taxes of
parents and other family members resulted

T

BRNO

in raising 14,215 €. The RC Poprad passed
these funds on to the team of the specialized physiotherapeutic center in Poprad.
These funds will be used for a targeted,
600-hour-long physiotherapeutic exercise
using the special Therasuit method for
children with cerebral palsy as well as children suffering of other handicaps.
Text: VLADIMÍR GRÜNWALDSKÝ

Four Rotary Clubs
Joined in Support
of Bethlehem
Diaconate
RC Valtice-Břeclav, RC Brno, RC
Brno City, RC Hradec Králové, and
Inner Wheel Morava cordially
invite you to a concert for the
BETHLEHEN DIACONATE which
will take place on Sunday, 30th
September 2021 at 5:00 p.m. at
Červený kostel in Brno.
isitors will have the chance of
enjoying the works by Antonín
Dvořák, Bedřich Smetana and other
great masters of the Czech cultural history in a beautiful environment. The
event will support the completion and
furnishing of the so-called Odstrčil Villa
in Klobouky near Brno. The villa will
provide relief services to people with
impaired health and seniors who are in
permanent care of another person in
their natural social environment. RC
Valtice–Břeclav has been supporting
Bethlehem Diaconate since 2014.

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

V

Let’s Make
our City more
Beautiful

Text: JAROSLAV BENDA

In May 2021 the RC Liptovský Mikuláš,
together with partners, the City of
Liptovský Mikuláš, the community
foundation Liptov and OOCR region
Liptov organized an event “Let’s Make
our City more Beautiful, Clean the HájNicovô Forest Park “.
uring the pandemic we were also
thinking about our environment. We
managed to organize a successful activity
with volunteers and members of our club
cleaning hiking and jogging trails in the

D
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Háj-Nicovô forest park in Liptovský Mikuláš. Our partner, Whirlpool Slovakia, helped us motivate volunteers to participate
by donating a washing machine for our
lottery. We are pleased that the winner was
the Social Services Home and a specialized
facility Liptovský Hrádok, whose clients
were the first to take part in our cleaning
activity. We thank all of those who have
joined the cleaning project, and we look
forward to organize a similar event next
year.
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Text: MIROSLAV TREPÁČ
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Shekhar
a Rashi Mehtovi
vás přimějí
snít

30. 8.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 5/2021 (vychází 10. 10.) všeobecná aktivita

5. 9.

RC Prague Int.

Závody dračích lodí

Žluté Lázně Praha

9. 9.

RC Zvolen

Spomienkový deň holocaustu a rasového násilia

Zvolen

14.–19. 9.

D 2240

GETs, GNTS Training & Multizone Rotary Institute

Praha

24.–26. 9.

RC Spiš. N. Ves

Jeseň v Slovenskom raji a oslava 25. výročia

			

založenia RC Spišská Nová Ves

30. 10.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 6/2021 (vychází 10. 12.) všeobecná aktivita

20.–22. 5.
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Dištriktová konferencia

Zlín

4.–8. 6.

RI

RI Convention

Honolulu

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

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

ROTARY
ČÍSLA
GLOBÁLNĚ

POČTY KLUBŮ

POČTY ČLENŮ

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

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

K 18. 5. 2021

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

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

ROTEX
Společně pro ČR a SR

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

www.rotarygoodnews.cz
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Nejlepší
stránky
Vašeho
bydlení

PředPlaťte si na bm@send.cz
sledujte nás na

www.modernibyt.cz
@modernibyt
www.facebook.com/moderni.byt

Heal. Restore.
Relax.
Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně prošel
začátkem roku 2021 rozsáhlou rekonstrukcí a nově je
součástí Premium Collection hotelů Falkensteiner.
Objevte golfová hřiště v překrásných Mariánských
Lázních a nedalekém okolí! Vše je pro vás připraveno
včetně green fee a kvalitních hotelových služeb.
· Nově renovované pokoje v elegantním stylu
· Acquapura SPA s 5 tematickými bazény
včetně venkovního vyhřívaného s celoročním
provozem a 4 saunami
· Caddy room s nabíjecí stanicí

INFORMACE A REZERVACE

falkensteiner.com/cs/spa-resort-marianske-lazne

