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Nebýt Dany,

děty by šly do ústavu
Pomáhat dětem, aby nepřišly o domov,
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... a já jsem plně nasazen v návštěvách klubů a řešení 
běžné agendy distriktu. I přesto je pro mne asi na čase 
se zamyslet, kam jsme postoupili v realizaci 5 priorit-
ních bodů, tak jak byly deklarovány na PETS i následně 
na DK22 ve Zlíně.

Na prvním místě je podpora Nadace Rotary, a to nejen 
při pomoci Ukrajině, ale i při získávání nových dárců, 
tedy jak jednorázových, tak i těch dlouhodobých. Práce 
Distriktního výboru Nadace Rotary je v plném proudu 
a přes náš distrikt proteklo mnoho set tisíců dolarů 
pomoci. Ty znamenaly sanitky, zdravotnický materiál 
a humanitární pomoc přímo na Ukrajině i pomoc 
uprchlíkům v našem distriktu. Rotariáni jsou všude 
tam, kde je potřeba pomoci. V současné době se tzv. 
„disaster“ fondy Nadace Rotary vyčerpaly, ale to v žád-
ném případě neznamená, že pomoc skončí. Je nyní ještě 
více na nás, a to třeba ve spojení s partnery z Inter 
Country Commission (ICC), abychom cíleně pomohli 
tam, kde je třeba. A také jednotliví donátoři mohou 
svou pomoc provést přes Nadaci a kromě pocitu z dobře 
odvedené práce mohou získat i ocenění a zviditelnění.

 
Dalším deklarovaným prioritním bodem je pomoc při 
posilování členské základny. Myslím, že právě pomoc 
Ukrajině je jedním z nástrojů, jak můžeme ukázat veřej-
nosti, kdo jsme a kde stojíme, a tím se spojit i s těmi, 
kteří pomáhají a budou rádi za naši organizovanost. 
Budeme tedy na těchto případech i nadále ukazovat, že 
jsme lidmi akce, a zároveň udávat možnost, aby se 
s námi lidé ochotní pomáhat spojili. Bude pak na klu-
bech, aby se případní zájemci o spolupráci stali pravi-
delnými hosty a následně členy naší velké rotariánské 
rodiny.

 
Jak jistě víte, to, jak nás vnímá veřejnost, je mým dlou-
hodobým bodem zájmu v Rotary a ten nyní rezonuje 
i s předchozím bodem. Soustředěné úsilí přináší syner-

gický efekt a pomáhá nás ukazovat v jiném světle, než 
může být běžné. Například akčně sestříhané video pře-
vozu 20 sanitek na Ukrajinu je velice dobře vnímáno a je 
základním kamenem našeho znovupředstavení veřej-
nosti. Trochu mne mrzí, že v případě, že se někdo přes 
toto video dostane až na webové stránky a začne se 
zajímat o klub ve svém okolí, velice často najde třeba 
i několik let staré informace o tom, co klub v daném 
místě dělá. I toto je PR a budu pracovat nadále s mými 
asistenty a klubovými webmastery na tom, aby se to 
změnilo a obsah stránek odpovídal skutečnosti.

 
Dalším bodem je posílení Služby profesi za pomocí tzv. 
mentoringu. V současné době práce na předchozích 
bodech nás dovedla do bodu, že budeme nabídku men-
toringu směřovat na tzv. alumni, tedy na ty, kteří 
v minulosti prošli nějakým z programů Rotary, a dou-
fáme, že skrze tuto službu se dopracujeme i k novým 
zájemcům o členství. Pro mne trochu překvapivě 
zaznělo i zde stran zástupců Rotaractu, že mentoring 
by byl zajímavý i pro studenty univerzit, takže se nám 
v jednom programu protíná i snaha posílit či založit 
Rotaracty v univerzitních městech.
 
Rád bych vám na závěr svého úvodníku popřál krásné 
prožití svátků vánočních a těším se na další návštěvy 
v klubech.

GEORGE J. PODZIMEK

Guvernér RI distriktu 2240

R O T A R Y  I N T E R N A T I O N A L  (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, 

národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém 

RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. 

V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní 

styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty 

(službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“.

 

Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary. 

GLOSÁŘ

Vážení přátelé,
první polovina rotariánského 
roku se pomalu blíží ke konci...
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„V nadcháze
jících měsících 
vyzvu členy 
Rotary, aby 
se podělili 
o své osobní 
příběhy týkající 
se diverzity, 
rovnosti 
a začlenění 
v naší 
organizaci.“
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NOVEMBER Mnohí z vás si určite 
spomínajú na moju výzvu Rotary 
klubom počas môjho pôsobenia vo 
funkcii svetového prezidenta RI 
v rokoch 2017–18: zasadiť jeden 
strom na člena. Odhadujeme, že 
vďaka vám sa v mene Rotary vysa-
dilo viac ako 4 milióny stromov – 
naozaj poriadny les. Tento mesiac, 
keď vzdávame hold Nadácii Rotary, 
nezabúdajme, že každý projekt nadácie je ako zasadenie stromu. 
Každým semienkom nádeje, zdravia a mieru, ktoré prostredníc-
tvom nadácie zasadíme, investujeme do budúcnosti. Takéto 
semienko zasadilo Rotary na Srí Lanke. Viac ako 2 000 detí s vro-
denou srdcovou chybou môže v súčasnosti podstúpiť korekčnú 
operáciu. Miestni rotariáni zmobilizovali 17 rotariánskych dištrik-
tov na celom svete, aby prispeli dištriktovými rezervami. Nadá-
cia následne prispela rovnakou sumou a globálny grant dosiahol 
celkovú výšku 365 000 USD. Tieto prostriedky boli použité na 
vytvorenie prvej tkaninovej banky ľudských srdcových chlopní 
na Srí Lanke, pričom vláda poskytla budovu, personál a zásoby 
na zabezpečenie jej udržateľnosti. Vidím však aj mnoho ďalších 
skvelých „semienok nádeje“. Program PolioPlus sa stal jednou 
z najväčších iniciatív v oblasti verejného zdravia v histórii, se-
dem mierových centier Rotary po celom svete sa tiež pevne 
zakorenilo a teraz prinášajú ovocie, keďže desiatky mierotvor-
cov a vedúcich predstaviteľov komunít sa s novonadobudnu-
tými zručnosťami pustili do práce, a pomáhajú tak vytvoriť 
bezpečnejší svet. Nezávislá agentúra Charity Navigator udeľu-
je Nadácii Rotary najvyššie hodnotenie už viac ako desať rokov. 
Prečo? Naše režijné náklady sú oveľa nižšie ako u väčšiny po-
dobných organizácií – 91 % dotácií poukázaných nadácii ide na 
programy a ich realizáciu. Okrem toho, že efektívne spravujme 
zverené prostriedky, pri globálnych grantoch máme tiež prísne 
nastavené požiadavky na hodnotenie potrieb komunity, čím sa 
zabezpečí dlhodobá udržateľnosť našich projektov. Nadácia je 
charitatívna organizácia, ktorej môžete dôverovať, pretože ju 
riadia vaši kolegovia rotariáni. Avšak len približne 38 percent 
členov aktívne podporuje našu vlastnú charitatívnu organizá-
ciu. Môžeme a mali by sme sa zlepšiť. Tak ako som vás pred pár 
rokmi vyzval z pozície svetového prezidenta, aby ste sadili 
stromy, ako predseda Správnej rady Nadácie Rotary teraz vy-
zývam každý klub, aby si tento rok vypracoval plán podpory 
našej Nadácie Rotary. 

Predstavte si, aký dosah budú mať naše skutky – veľký les 
nádeje a pokoja Rotary, ktorý bude prekvitať – a darujte, prosím, 
ešte dnes.

Preklad: IVAN BELAN, PDG

IAN H.S. RISELEY

Predseda správnej rady Nadácie Rotary

POSOLSTVO PREDSEDU 
SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE ROTARY

Od stromov k lesu
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

LISTOPAD Není to tak dávno, kdy se od členů Rotary očekávalo, 
že budeme naše skutky služby vykonávat nenápadně a v tichosti. 
Pochopila jsem a vážím si toho, co tím bylo myšleno – pokora 
je úžasná vlastnost a měli bychom se jí i nadále držet, byť ji 
budeme pěstovat jinými způsoby. Ona totiž snaha ponechat si 
Rotary jen sami pro sebe také něco stojí. Tím, že se budeme 
velkoryse dělit o naše dobré zážitky spojené s Rotary, poskyt-
neme i jiným lidem příležitost pochopit význam činností Rotary.

Napadá mne jeden pozoruhodný aforismus: „Lidé zapomenou, 
co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali. Ale lidé nikdy ne-
zapomenou, čím jste zapůsobili na jejich city.“ Jak tedy můžeme 
dosáhnout toho, aby Rotary zapůsobilo na city lidí? Nejlepší je 
podělit se o naše rotariánské zážitky. Někteří lidé takové chvíle 
zažili hned na prvním setkání Rotary klubu, na které přišli. Jiným 
může trvat celá léta, než zahlédnou záblesk radosti v očích ně-
koho, komu něčím pomohli. Taky to může být tehdy, když jsme 
od jiného rotariána slyšeli něco, co na nás hluboce zapůsobilo.

V těchto dnech, kdy jsem s Nickem na cestách za vámi, žas-
neme nad vším tím, co děláte a jak tím měníte životy jiných 
lidí k lepšímu. Celý tento rok se s vámi chci dělit o zážitky 
a příběhy, které těmto našim cestám dávají smysl. Doufám, že 
totéž můžete udělat také vy ve vašem koutku Rotary. Může to 
být něco, o čem hovoříte na vašich schůzkách nebo co se obje-
vuje na sociálních médiích. Pro ty šikovné z vás, kdo si na to 
troufají, se může jednat o událost, která stojí za zveřejnění 
v místních médiích. A i kdybyste o takových příbězích jen vy-
právěli při setkání s přáteli, má to význam. Potřebujeme šiřitele 
poselství Rotary a našich snů o lepším světě. Těmi nejlepšími 
šiřiteli myšlenek Rotary jste vy sami. Čím více se zaujetím 
vyprávíte o našich příbězích, tím více povzbuzujete ostatní, 
aby s námi spolupracovali, připojili se k nám a zůstali s námi.

Ráda bych sama přispěla nabídkou, že v následujících měsících 
ráda poskytnu v tomto oslovení prostor pro ty rotariány, kteří se 
chtějí podělit o své osobní příběhy týkající se zejména rozmani-
tosti, rovnosti a inkluze v naší organizaci. Je důležité, abychom 
tyto příběhy slyšeli přímo od lidí, kteří je zažili a díky tomu po-
chopili význam tohoto pojetí soužití pro budoucnost Rotary.

Vše, co děláme, to, jak lidé vnímají Rotary, určuje naši bu-
doucnost. Já si mohu jen představovat, k čemu budete svými 
příběhy inspirovat ty, jimž je budete vyprávět.

P. S. V listopadu si připomínáme 60. výročí vzniku Interactu! Ráda 

bych vyjádřila své nejsrdečnější blahopřání členům našich Inter-

act klubů a všem, kteří je podporují. Děkuji vám za vše, co děláte.

DOPIS PREZIDENTKY RI 

Sdílejme nejmilejší 
příběhy ze života Rotary

JENNIFER E. JONES

Prezidentka Rotary International
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„Když jsem 
seděla se 
skupinou 
zástupců Rotary 
nedaleko 
Lusaky v Zambii 
a zeptala se 
‚Kolik z vás 
někdy mělo 
malárii?‘, zvedly 
se ruce všech 
přítomných.

12
PROSINEC 2022
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DECEMBER Všetci robíme stovky, ak 
nie tisíce rozhodnutí denne. Vždy, 
keď potrebujem urobiť dôležité 
rozhodnutie, spomeniem si na slo-
vá Roya Disneyho, ktorý spoluza-
kladal spoločnosť Walt Disney Co.: 
„Rozhodovať sa je ľahké, keď viete, 
aké sú vaše hodnoty“. Každý z nás 
si do klubu prináša svoj osobný 
rebríček hodnôt. Aj Rotary zdru-
žuje ľudí na základe súboru zásadných hodnôt, ktorými sú: služ-
ba, spolupatričnosť, rozmanitosť, integrita a vodcovstvo. Tieto 
hodnoty usmerňujú naše rozhodnutia a podnecujú nás k čin-
nosti, prostredníctvom ktorej meníme svet. K Rotary neodmys-
liteľne patrí aj ďalšia hodnota: náš zmysel pre darcovstvo. Čle-
novia Rotary patria medzi najštedrejších ľudí, akých som kedy 
stretol - od členov klubu, ktorí dobrovoľne venujú svoj čas na 
servisné projekty, až po vedúcich predstaviteľov Rotary zdužených 
v Arch Klumph Society, ktorí podporujú našu nadáciu. Kombi-
nácia štedrosti jednotlivcov a nespočetných spôsobov pomoci 
a foriem darcovstva robí z Rotary globálnu silu konajúcu dobro. 

V Rotary sme sa posunuli o krok ďalej. Ceníme si aj dobré hos-
podárenie, plánovanie a udržateľnosť. My v Rotary neposkytuje-
me iba dotácie samotné, my pomáhame rozumne. Uvedomujeme 
si, že zabudovanie udržateľnosti do našich projektov zabezpečí, 
aby bol ich prínos evidentný aj v dlhodobom horizonte. Stručne 
povedané – príspevky od vás vďaka nadácii pomáhajú v znáso-
benej miere. Poukázanie finančných darov Nadácii Rotary je pre-
to jedným z najrozumnejších rozhodnutí, ktoré môžete urobiť. 
Budete vedieť, že váš dar je v súlade s hodnotami, ktoré sú pre 
vás dôležité a že s ním budú nakladať kolegovia rotariáni, ktorí 
zdieľajú rovnaké hodnoty. S istotou možno povedať, že keď v rám-
ci Rotary pomáhame, zároveň mnoho dostávame. Ako človek, 
ktorý mal tú česť navštíviť stovky projektov realizovaných vďaka 
nadácii po celom svete, môžem smelo povedať, že dar, ktorý do-
stávame na oplátku, je neoceniteľný.  Dúfam, že aj vy budete mať 
také šťastie ako som mal ja, aby ste mohli vidieť úžas na tvári 
človeka na očnej klinike v indickom Chennai, ktorý teraz jasne 
vidí. Hrdý úsmev guatemalských detí, ktoré sa vďaka Rotary na-
učili čítať. Alebo slzy dojatia na tvárach rodičov v Pakistane, kto-
rých dieťa dostalo dve kvapky vakcíny proti detskej obrne. Potom 
pochopíte, o čom hovorím. Máme to šťastie, že podporou našej 
Nadácie Rotary môžeme preukazovať službu ľudstvu. 

V tomto období darovania vám ďakujem za vašu štedrosť a pod-
poru Nadácie Rotary a za všetky spôsoby, ktorými našej veľkej 
organizácii pomáhate. Juliet a ja vám všetkým čo najsrdečnejšie 
prajeme prekrásne prežitie sviatkov.

Plňme náš slib

IAN H.S. RISELEY

Predseda správnej rady Nadácie Rotary

JENNIFER E. JONES

Prezidentka Rotary International

PROSINEC Když jsem seděla v kruhu rotariánů nedaleko Lusaky 
v Zambii, tázala jsem se: „Kolik z vás někdy mělo malárii?“ 
Všichni v místnosti se hlásí. A pak mi začali vyprávět o prvním, 
druhém nebo třetím případu, kdy zažili tuto nemoc, která je 
jednou z hlavních příčin úmrtí a nemocí v mnoha rozvojových 
zemích. Oni mají štěstí. Oni mají přístup k lékařské péči a život 
zachraňujícím lékům. Ale pro obyvatele zambijského venkova 
je to docela jinak.

Sedím na dřevěné lavičce v malé vesnici s Timothem a jeho 
malým synem Nathanem. Kameramani natáčejí náš rozhovor, 
kdy Timothy vypráví o tom, jak se jednou u Nathana projevily 
příznaky malárie. Přivedl tehdy chlapce do domu nedaleko 
bydlícího komunitního zdravotníka a tam Nathan dostal rychle 
léky, které mu zachránily život.

Tiše a klidně mi pak Timothy vypráví, jak s touto nemocí před 
několika lety zápasil jeho druhý syn. Toho musel odvézt na 
lékařskou kliniku vzdálenou více než 8 km. Timothy vzpomíná, 
jak jel na kole s dítětem na zádech a najednou cítí, jak synkovi 
chladnou nožičky, a pak i to, jak se jeho tělíčko choulí. Když se 
konečně dostal na kliniku, křičel o pomoc, ale bylo už příliš 
pozdě. Kameramani zastavují snímání a my sedíme dále beze 
slova. Timothy začne plakat a já ho pevně držím. „Ztratil jsem 
svého syna, ztratil jsem svého syna,“ naříká.

Tento příběh je až příliš dobře známý rodinám, se kterými 
jsme se setkali v následujících několika dnech. Avšak, naděje 
přesto existuje! Organizace Partneři pro Zambii bez malárie je 
prvním příjemcem grantu Rotary v rámci Programu zvyšování 
měřítka, a může proto zachraňovat životy. Ve dvou provinciích 
Zambie bylo tamními komunitami vybráno 2 500 dobrovolných 
zdravotnických pracovníků. Všichni jsou vyškoleni, a mohou 
tak usnadnit přístup k lékařské péči těm, kdo ji potřebují. Jsou 
schopni diagnostikovat a léčit malárii a další onemocnění. Pře-
čtěte si na straně 8 a 9 více o partnerstvích Rotary, díky kterým 
se podílíme na trvalé změně k lepšímu.

S globální pohromou 
se již můžeme vypořádat!

Prezidentka Rotary Jennifer Jones navštívila 
v srpnu Zambii, kde představila práci organizace 
Partneři pro Zambii bez malárie, prvního příjemce 
grantu v rámci Rotary Programu zvyšování 
měřítka. Malárie je hlavní příčinou onemocnění 
a úmrtí v Zambii a nepřiměřeně postihuje lidi ve 
venkovských oblastech. Prostřednictvím grantu 
Rotary chce tato organizace snížit v cílových 
oblastech počet případů onemocnění malárií 
o 90 procent. V rámci programu jsou také posky
továny léky a vytvářeny zásoby pro účinnou dia
gnostiku, léčbu a zajišťováno sledování a hlášení 
údajů o výskytu nemoci.

Preklad: IVAN BELAN, PDG

POSOLSTVO PREDSEDU 
SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE ROTARY

Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

DOPIS PREZIDENTKY RI 
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Spojené štáty americké 
Rotary klub Conway-Morning v Arkansase si dal za cieľ 

doručiť narodeninové prianie každému dieťaťu a mladis-

tvému evidovanému v štátnom systéme náhradnej sta-

rostlivosti. Od januára do septembra bolo odoslaných viac 

ako 2 100 pohľadníc, pričom sa 

predpokladá, že ročne sa budú 

blahoželania posielať 3 700 oso-

bám. „Tieto deti už v živote za-

kúsili veľa neistoty a sklamania, 

preto verím, že skutočnosť, že si 

na ne v ich výnimočný deň nie-

kto pravidelne spomenie, im 

dodá nádej ísť ďalej a ukáže, že 

ľuďom v ich okolí na nich naozaj 

záleží,“ hovorí člen klubu Mike Altland, ktorý túto kampaň 

založil. Približne tucet dobrovoľníkov z radov rotariánov 

koordinuje písanie a posielanie pohľadníc do náhradných 

rodín v spolupráci s Arkansaskou divíziou služieb pre deti 

a rodinu a neziskovou organizáciou The Call, ktorá spolu-

pracuje s cirkvami pri umiestňovaní detí do rodín. Spoloč-

nosť American Greetings, ktorá v danej lokalite prevádz-

kuje výrobný závod, darovala narodeninové pozdravy 

a obálky, ktoré by podľa Altlanda mali vystačiť takmer na 

dva roky.

Mexiko 
Rotary klub Guadalajara Internacional 

začal v březnu trénovat dívky z měst-

ských komunit v korejském bojovém 

umění taekwondo. Program Reconoce 

Tu Poder neboli Poznej svou sílu vy-

školil desítky dívek, říká tvůrkyně pro-

gramu Bertha Sánchez García, bývalá 

prezidentka klubu. Držitelé hnědého 

pásu v této disciplíně, Sánchez Gar-

cía a Zulema Fernández Sariñana, 

z Rotary klubu Guadalajara, sestavili 

příručku a vyvinuli tréninkový režim 

s pomocí Patricie Mariscal Alcalá, 

olympioničky, která je jednou z nejú-

spěšnějších mexických bojovnic ve 

sportovním taekwondo. „Každá dívka 

na konci tréninkového programu ví, 

že je schopna překonávat překážky, 

protože umí kopem přerazit prkno,“ 

říká Sánchez García. Obdobný pro-

gram zopakovaly Rotary kluby ve 

dvou dalších mexických městech, 

a také v Indii.

zo sveta

Ľudia činu 
na celom svete
Text: BRAD WEBER 
Překlad do češtiny: PETR J. PAJAS, PDG
Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG

8.
místo zaujímá 
Mexiko v pořadí 
získaných 
olympijských 
medailí za 
taekwondo

6,5
miliardy blahoprajných 
pohľadníc sa ročne predá 
v USA

Rotary klub Conway-Morning, Arkansas Rotary klub Guadalajara Internacional
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India 
Na technologickú spoločnosť Atos Global IT Solutions and Services 

so sídlom v Bombaji významne zapôsobila práca Dištriktu 3201 

v reakcii na monzún v roku 2018. Preto sa v rámci svojich aktivít 

v oblasti spoločenskej zodpovednosti rozhodla spolupracovať 

s členmi Rotary. Spoločnosť darovala takmer 300 000 USD na dva 

globálne grantové projekty. Približne 250 000 dolárov z pouká-

zanej sumy bolo použitých na financovanie výstavby 31 nízkoná-

kladových prístreškov na ubytovanie pre 126 vysídlených ľudí 

v rámci projektu, do ktorého sa zapojilo osem Rotary klubov 

v meste Kochi (predtým Cochin) počas roka 2018–19. Druhý 

grant na inštaláciu 25 zariadení na čistenie vody sa 

realizuje v Kerale. „Zistili sme, že Rotary je v Indii 

najvhodnejšou organizáciou na spoluprácu, pretože 

ich organizačná štruktúra založená na dobrovoľní-

koch ponúka zanedbateľné alebo minimálne adminis-

tratívne náklady,“ vysvetľuje senior viceprezident spo-

ločnosti Nasir Shaikh. Koordinátor grantu na bývanie, 

bývalý prezident Rotary klubu Cochin Midtown 

a v súčasnosti člen klubu Cochin Titans Damodaran 

Vellannur si pochvaľuje stavbu domov s rozlohou 500 štvor-

cových metrov, iniciatívu hodnotí ako „udržateľný, dobre realizo-

vaný humanitný projekt“.

Nemecko 
Projekt Rotary klubu Rosenheim-Innstadt 

slúži ako príklad toho, že aj tie najjedno-

duchšie darčeky môžu priniesť radosť 

deťom a darcov zahriať pri srdci. Počas 

uplynulých piatich rokov klub realizuje 

zbierku medzi svojimi členmi a každý rok 

vyzbiera približne 1 500 USD na nákup via-

nočných darčekov. Darčeky, ktoré boli v roku 2021 doručené 33 mladým ľuďom, 

obsahovali hračky a oblečenie – „všetko, čo si viete predstaviť na zozname 

detských želaní,“ približuje predchádzajúci prezident klubu Hans-Georg 

Schmidt. Obdarovaných vybrala miestna humanitná organizácia. „Jedno dievča 

si želalo sukňu, ktorú by si inak rodina nemohla dovoliť,“ hovorí Schmidt. Ďal-

šie dievča dostalo parfum. Tucet členov klubu koordinuje nákupy, balenie a do-

ručovanie darčekov. 

Itálie
V Evropské unii se každoročně vyhodí až 169 milionů tun  

nevyužitých potravin a jen asi 40 % Italů si odnáší nesněde - 

né jídlo z restaurací domů. Ve spolupráci s Úřadem pro ze-

mědělství a výživu regionu Piemont zahájil v dubnu Rotary 

klub Acqui Terme svůj projekt „ciapa e porta a cà (odneste si 

domů, co jste nesnědli)“. Nabízí recyklovatelné a komposto-

vatelné krabice na jídlo a sáčky na víno restauracím, penzio-

nům a statkům nabízejícím stravování. Giacomo Guerrina, 

bývalý prezident klubu, říká, že rotariáni přesvědčují zaměst-

nance pohostinských provozů, aby tak omezili plýtvání po-

travinami a pomáhali rozvíjet povědomí o hodnotě kvalitních 

potravin produkovaných místními farmáři.

17
procent – podíl 
potravin v odpadech 
z restaurací v USA

Distrikt 3201

Rotary klub Acqui Terme

Rotary klub Rosenheim-Innstadt

522
eur (500 dolárov) na osobu boli 
v Nemecku v roku 2021 
priemerné výdavky na Vianoce  

1,8
milióna – počet ľudí 
bez domova v Indii
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Navštivte 
hlavní město

Hlavní město 
kultury

Hlavní město 
kulinářství

Melbourne, město, kde se bude konat RI kongres 
v roce 2023, tvoří několik měst sloučených do 
jednoho celku. Vyplatí se vám, když začnete 
s plánováním své účasti již teď, protože pak 
budete mít z návštěvy mnohem více.
Text: MEAGAN MARTIN, překlad: PETR J. PAJAS, PDG (CZ), PDG IVAN BELAN, PDG (SK)

a uličkách, budete překvapeni tím bohat-
stvím možností. Amanda Wendt, guvernér-
ka okrsku 9800 a členka melbournského 
Rotary klubu žijící v jižním Melbourne, 
doporučuje zajít si na pořádný oběd 
v elegantním evropském bistru Bellota. 
Ten sousedí s vinárnou Prince, o které se 
říká, že tam mají jednu z nejhojnějších na-
bídek vín v Melbourne. Požádejte někoho 
ze zasvěcených zaměstnanců, aby byl va-
ším průvodcem těmi až 3 000 nabídkami, 
které byste si museli pročíst, pokud byste 
si chtěli vybírat opravdu dokonale. Pak si 
odpočiňte u pultíků s uzeninami a sýry, 
s talíři ústřic, a ještě většími talíři s ev-
ropskými pochoutkami. „Bellota vás nikdy 
nezklame,“ říká Amanda Wendt. „Vše, co 
nabízejí, je fantastické.“

Nechte si chutnat! Podívejte se také na 
další informace o gurmánských příležitos-
tech ve městě, které nabídneme v příš-
tím příspěvku a které jsou k dispozici na  
www.rotary.org.

M E L B O U R N E , ekonomické centrum stá-
tu Victoria, se utvářelo po desetiletí díky 
imigraci – raději ale mluvme o staletích. 
Město o sobě prohlašuje, že je domovem 
pro lidi reprezentující okolo 140 kultur, po-
čínaje původními obyvateli až po mnoho 
různých migrantů ze zemí v Evropě, Asii 
a Africe. Počítáme-li stav od roku 2021, 
ukazuje se, že asi 36 % obyvatel Velké-
ho Melbourne se narodilo v zámoří. Tato 
rozmanitost přispěla k živé, různorodé 
a neustále se vyvíjející kultuře, které si 
nejspíš všimnete na městské jídelní a ná-
pojové scéně. Melbourne má více než 2 000 
kaváren a restaurací. Když se nespokojíte 
jen se přepychovými koktejlovými salónky 
umístěnými často na střechách domů, ale 
zavítáte také do příjemných australských 
hospod a objevíte skryté bary ve sklepích 

V  M E L B O U R N E  se rozvíjel australský 
impresionismus a australská kinema-
tografie – tady byl natočen film Příběh 
Kellyho gangu, který je často zmiňován 
jako první celovečerní narativní film na 
světě. Melbourne vybralo v roce 2008 
UNESCO za hlavní město literatury. Při 
sčítání lidu z roku 2017 se zjistilo, že ve 
Velkém Melbourne připadá na každých 
9 500 obyvatel jedno z životem kypících 
míst nabízejících hudbu, což z něj nej-
spíš činí hlavní město živé hudby na 
světě v přepočtu na obyvatele. Jeho vel-
kolepé architekturní dědictví, pocháze-
jící z nejranějších let osídlení Evropany, 
stojí s elegancí vedle svých odvážně se 
tyčících moderních sousedů.

Kombinace těchto ingrediencí vám 
umožní nahlížet na Melbourne jako na 
australskou kulturní metropoli. Odhalte 
oponu a navštivte divadelní čtvrť East 
End – objevíte tam snad nejpozoruhod-
nější památku města, divadlo Princess, 
které pochází z roku 1854. („V Londýně nic 
takového nemáme,“ rozplýval se v roce 
1880 jeden britský kritik poté, co bylo 
divadlo Princess od základů přestavěno.) 
Nedaleké Divadlo Jejího Veličenstva má 

ze světa

Pokud se ponoříte do bohaté historie Melbourne a podíváte se pozorně na mnoho turistických 
atrakcí, zjistíte, že toto místo konání mezinárodního Kongresu Rotary 2023 by si mohlo snadno 
nárokovat korunu jako kulinářské, kulturní, sportovní a nákupní hlavní město Austrálie, kromě 
toho, že je hlavním městem státu Victoria. Při přípravě kongresu jsme požádali dva Australany 
– redaktorku časopisu „Rotary Down Under“ Meagan Martinovou a jejího manžela, kreativního 
ředitele firmy Rhyse Martin, aby výše uvedená tvrzení ověřili. Pokud jejich rady něco naznačují, 
pak si Melbourne možná zaslouží další poctu: Hlavní město pohostinnosti. Připojte se k nám 
v Melbourne 27.–31. května 2023 a přesvědčte se sami. WEN HUANG
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fasádu z viktoriánské éry a hlediště ve 
stylu art deco, zatímco Divadlo Regent 
vzniklo přestavbou bývalého a nyní se 
v něm konají některé světoznámé diva-
delní produkce.

Přes ulici najdete divadlo Athenaeum, 
které hostí představení Melbournské opery 
a také Melbournský mezinárodní festival 
komedie. Jennie Franklin z Rotary klubu 
Melbourne Passport doporučuje jako méně 
formální zážitek letní kino Sun Theatre 
ve Williamstownu. „Při pohledu přes záliv, 
s pozadím městských světel, je to skvělé 
místo pro setkávání s přáteli,“ říká Jennie.

Jamie Robertson z Rotary klubu Foot-
scray doporučuje navštívit Státní knihov-
nu Victoria, která podle ní „má dostatek 
vznešenosti i výstřednosti, aby potěši-
la i ty nejotrlejší cestovatele“. V centru 
historických zahrad Carlton Gardens 
se nachází ultramoderní Muzeum Mel-
bourne, kde se bude 27. května konat 
uvítací kulturní program Kongresu Ro-
tary. „Muzeum poskytuje se svými dino-
saury a dlabanými kánoemi, dostavníky 
a vědeckými exponáty nevšední pohled 
na přírodní prostředí, kulturu a historii 
státu Victoria,“ říká Dennis Shore, místo-
předseda organizačního výboru kongresu 
a člen Rotary klubu Hawthorn.

Chcete-li se dozvědět více o místní 
historii, pak vám Michelle Crawford z RC 
Melbourne Centre doporučuje navštívit 
muzeum Koorie Heritage Trust, které 
propaguje umění a kulturu původních 
obyvatel státu Victoria. Nebo se vydejte na 
plavbu po řece Yarra do Williamstownu, 
místa, kde poprvé v Melbourne přistáli 
Evropané. V přilehlém předměstí najdete 
námořní muzeum Seaworks a železniční 
muzeum Newport. Navíc, říká Crawford, 
„výhled na Melbourne z Williamstownu 
je úchvatný, zvláště když nad městem 
zapadá Slunce“. 

Celé generace obyvatel Melbourne 
a návštěvníci z celého světa se kochali 
Královskou botanickou zahradou státu 
Victoria, založenou v roce 1846. Nedale-
ko od ní se nachází Svatyně vzpomínek 
[Shrine of Remembrance], která nabízí 
působivý náhled na válečnou historii 
Austrálie. Vystoupejte po schodech na 
balkon a vychutnejte si panoramatický 
výhled na Melbourne, které prokukuje za 
více než 250 památnými stromy svatyně.

S  V Í C E  N E Ž  2 0  profesionálními týmy 
v metropolitní oblasti je Melbourne prá-
vem považováno za domov lidí posedlých 
sportem. Má opravdu hodně míst, kde si 
tuto vášeň můžete dopřát. Devět z místních 
týmů hraje australský fotbal, vynalezený 
v Melbourne v padesátých letech 19. stole-
tí. V Melbourne Parku se nachází stadion 
Rod Laver Arena, dějiště tenisového tur-
naje Australian Open, nejvýznamnějšího 
ze čtyř každoročních grandslamových 
turnajů. Mohutný kriketový stadion Mel-
bourne Cricket Ground je největší na jižní 
polokouli a je jakousi sportovní Mekkou 
Austrálie. Další stadion, Flemington Ra-
cecourse je domovem pohárového dostihu 
Melbourne Cup, známého jako „dostih, kte-
rý bere dech celému národu“ – je to nejvíce 
dotovaný dvoumílový handicapový dostih 
plnokrevníků na světě, alespoň pokud jde 
o ceny pro vítěze.

Albert Park je dějištěm Velké ceny Aus-
trálie pro vozy formule 1 – je to čtyřdenní 
extravagantní motoristická událost, kdy 
jsou pro závod vyhrazeny i některé každo-
denně využívané úseky silnic okolo jezera 
Albert Park Lake. Po zbytek roku si místní 
obyvatelé i turisté užívají tuto oázu klidu. 

„Kolem jezera je hodně míst vhodných pro 
piknik a spousta restaurací, jakož i golfové 
hřiště Albert Park,“ říká Matthew Proctor, 
člen Rotary klubu Albert Park. „Je to oblí-
bené místo pro relaxační procházku nebo 
cykloturistiku. Provozují se tam také mno-
hé vodácké a rybářské aktivity.“ Dostanete 
se tam snadno po krátké jízdě tramvají 
nebo pěšky od pláže St. Kilda, kterou Aviv 
Palti, prezident Rotary klubu Melbourne 
Passport, nazývá „jedním z nejživějších 
a opravdu eklektických míst města“.

Autem se za 10 minut směrem jižně od St. 
Kildy dostanete na pláž Dendy Street v Bri-
ghtonu, která je opravdu špičková, soudě 
podle výroku Marie Hicksov, prezidentky 
klubu Melbourne Passport: „Tamní více než 
100 let staré barevné koupací boxy na pláži 
evokují minulé časy. Jděte na jih směrem 
k mysu Green Point a objevíte skrytou pláž 
v zátoce Holloway Bay. Je to klidné, chrá-
něné místo, vhodné pro piknik, které se 
rozprostírá podél pobřežní stezky umělců, 
známé jako Bayside Coastal Art Trail.“

Pokud dáváte přednost dvoukolovým 
motoristickým sportům, vydejte se na 
malebný ostrov Phillip Island, kde se koná 
Grand Prix Austrálie silničních motocyklů. 
Chcete-li něco úplně jiného, podívejte se 
na Phillip Island Penguin Parade, když při 
západu slunce přes písek pospíchají domů 
tisíce malých modrých tučňáků.

Hlavní město 
sportu
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erejné umenie tvorí neodmysliteľ-
nú súčasť Melbourne. Počas vášho 

pobytu pri príležitosti Svetového kongresu 
Rotary International 2023, ktorý sa usku-
toční od 27. do 31. mája, môžete obdivovať 
vonkajšie inštalácie a uličky ozdobené gra-
fitmi a nástennými maľbami a objavovať tak 
krásy a kreativitu tohto jedinečného mesta. 

Prejdite sa po centrálnej obchodnej 
štvrti a pozrite si rôzne obľúbené miesta 
pouličného umenia. Dláždená ulička Hosier 
Lane, jedna z najznámejších ulíc, explo-
duje farbami umeleckých kreácií, ktoré 
sa zmenia cez noc, keďže ľudia neustále 
premaľovávajú mestom povolené grafity. 
O niekoľko blokov si môžete pozrieť por-
tréty legendárnych rockerov z hard-roc-
kovej kapely AC-DC, po ktorej bola táto 
úzka ulička pomenovaná. Zahnite za roh 
a vychutnajte si jedinečnú atmosféru po-
uličného umenia, ktoré zdobí vychýrené 
reštaurácie pozdĺž Duckboard Place.

Presgrave Place ponúka určitý odklon 
od typickej grafity uličky. Z tejto ulice sa 
stala vonkajšia galéria, ktorú lemuje eklek-
tická zbierka zarámovaných umeleckých 
diel, vylepených plagátov a sochárskych 
miniinštalácií. V parku pozdĺž rieky Yara, 
pretekajúcej centrom Melbourne, sa mô-
žete prejsť medzi Zvonmi federácie. V roku 
2001 dala vláda inštalovať 39 obrátených 
zvonov pri príležitosti stého výročia vzniku 
štátu, kedy sa zo šiestich britských kolónií 
na kontinente stal národ. Mosadzné zvony 
na podstavcoch a stožiaroch trikrát denne 
hrajú hudbu od rôznych skladateľov. 

Sochy budete nachádzať po celom 
meste. Možno uvidíte zhluk obrovských 
zlatých včiel pred mrakodrapom, frag-
ment niečoho, čo vyzerá ako budova kniž-
nice vyčnievajúca z chodníka a prevráte-
nú kravu na strome. 

Text: EVA REMIJAN-TOBA

VŠADE SAMÉ 
UMENIE

V
C H C E T E - L I  V I D Ě T  nějaký nezapomenu-
telný architektonický skvost a zároveň si 
dopřát účinnou terapii z potřeby nakupovat 
v malých obchůdcích, vydejte se do špičko-
vé prodejny na Block Arcade. Chcete-li pak 
ještě nakupovat, stačí naskočit na tramvaj 
ve směru na „pařížský“ konec města, kde 
najdete řadu butikových prodejen značek 
jako Louis Vuitton, Bulgari, Hermès nebo 
Prada. Opačný konec spektra nákupních 
možností představuje již 144leté tržiště krá-
lovny Viktorie. Queen Vic kypí životem jako 
včelí úl – více než 500 prodejců tam nabízí 
své zboží ve stáncích rozložených v délce 
dvou městských bloků. Začněte svou ná-
vštěvu v historické masné a rybí hale – dvou 
dlouhých chodbách plných masožravého 
chaosu, který nabízí vše, co může přispět 
ke splnění vašich nejdivočejších snů z mlá-
dí. Za výlohami mramorem obložené haly 
s mléčnými výrobky najdete všechny druhy 
sýrů, ať už uzených, slaných nebo zrajících.

Peter Shepheard z Rotary klubu v Alto-
ně, který je manažerem na těchto tržištích, 
říká, že ta hala je místem, kde můžete 
vyzkoušet dvě ze tří tamních povinných 
pochoutek. „Žádný zážitek z Queen Vic 
nebude kompletní, pokud se nezastaví-
te v masně Bratwurst Shop & Co.,“ říká. 
„Potom si kupte pikantní turecké cukroví 
v obchodě Borek.“ Stojí za to zakončit den 
třetím soustem – marmeládovými kobli-
hami z American Doughnut Kitchen, což 
je pojízdná prodejna potravin na Queen 
Street. „Obvykle otevírají v 7 hodin ráno 
a vaří až do odpoledne – nebo dokud ne-

mají vyprodáno,“ říká Shepheard. Podél 
jižního břehu řeky Yarra se rozprostírá jí-
delní a nákupní centrum zvané Southbank. 
Projděte se po promenádě Southbank Pro-
menade, zajděte k věži Eureka Tower, na-
vštivte zábavní komplex Crown Melbourne, 
zastavte se v Národní galerii státu Victoria 
nebo v uměleckém centru Arts Centre Mel-
bourne. Některé z nejlepších nákupů v Mel-
bourne se dají pořídit v komplexu Crown, 
kde najdete i známé návrhářské značkové 
prodejny od firem, jako jsou Louis Vuitton, 
Prada a Salvatore Ferragamo. Chcete-li mít 
nepřekonatelný výhled na město, vyjeďte 
výtahem na nejvyšší poschodí Eureka 
Tower, zvané Melbourne Skydeck, které 
se chlubí tím, že je nejvyšší vyhlídkovou 
plošinou na jižní polokouli. O něco dále 
podél řeky Yarra dojdete k loděnici South 
Wharf. Projděte se po promenádě lemované 
restauracemi, bary, kavárnami a obchody 
a obdivujte historickou loď Polly Woodside 
vybavenou vysokými stožáry. South Wharf 
je také místem, kde v Melbournském kon-
gresovém a výstavním centru [Melbourne 
Convention and Exhibition Centre] bude 
místo potkávání rotariánských přátel, tzv. 
House of Friendship, a kde budou probíhat 
i plenární zasedání Kongresu Rotary.

Takto jsme se jen zběžně dotkli všeho, co 
Melbourne nabízí. Trvalo by asi celý život, 
než by se vám podařilo seznámit se se všemi 
jeho poklady a tajemstvími. Ale pokud hle-
dáte něco trochu zvláštního, co byste mohli 
zažít nebo ochutnat během vašeho pobytu 
ve městě během Rotary kongresu 2023, stačí 
se zeptat některého z členů místního Ro-
tary klubu a z první ruky se vám dostane 
poučení, proč by Melbourne mohlo být také 
hlavním městem Austrálie v pohostinství.

Hlavní město 
nakupování
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ČAS 
DAROVÁNÍ
Rotariánky a rotariáni jsou ve-
směs kreativní lidé. Tuto vlast-
nost jim dal do vínku už zaklada-
tel hnutí – Paul Harris. A nezřídka 
bývají velmi úspěšní. A protože 
jejich životním principem je služ-
ba, neváhají konat dobro všude 
tam, kde vidí příležitost. 

Čas od času referujeme o ně-
kterých výrazných osobnos-
tech. Dnes se nám představuje 
významný zástupce obchodu, 
logistiky a potravinářství Fran-
tišek Piškanin, člen karlovarského 
Rotary klubu. Ve všech rotarián-
ských disciplínách snese vysoké 
měřítko. A o svůj podnikatelský 
úspěch se neváhá rozdělit. Na-
posledy jako sponzor jezdecké 
sochy nejvýznamnější osobnosti 
našich dějin, Otce vlasti Karla IV.

Mezi rotariány nalezneme dlou-
hou řadu skvělých lidí. Umělců, 
politiků, cestovatelů, sportovců, 
pedagogů i vědců. Jedním z nej-
větších vyznavačů vědy je rakous-
ký rotarián Anton Zeilinger, letošní 
laureát Nobelovy ceny za fyziku. 
Ruku na srdce, kvantová telepor-
tace fotonů asi málokomu něco 
říká, a už vůbec je těžké pochopit 

podstatu děje. Jak může být jedna 
a tatáž částice současně na ně-
kolika místech? Když nahlížím do 
svého diáře, mám pocit, že by mi 
tato schopnost přišla vhod. Jen to 
ještě trochu dotáhnout…

Vánoční doba je čas pro solida-
ritu, pro obdarování. A právě zde 
je silná stránka Rotary. Jen se 
podívejte, kolik skvělých projektů 
a akcí se v našich klubech usku-
teční v předvánoční čas! Troufnu 
si tvrdit, že není klub, který by se 
nepodílel na potřebách našich 
méně úspěšných nebo nějakým 
způsobem znevýhodněných spo-
luobčanů nebo třeba nepomáhal 
zmírňovat utrpení obyvatel méně 
rozvinutých zemí nebo oblastí, su-
žovaných válečnými konflikty. Pří-
kladů na našich webových strán-
kách i na stránkách Rotary Good 
News je nepřeberné množství.

Ano, přátelství a solidarita jsou 
motory Rotary. Neváhejme se 
rozdělit o naše přebytky s těmi, 
kdo trpí nedostatkem. Ať už po 
stránce materiální, zdravotní 
nebo duchovní. Příležitostí kolem 
sebe vidíme dost. Nejen v čase, 
kdy se blíží Vánoce. 

Text: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ
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František Piškanin 
o byznysu, karlovarském 
Rotary klubu a projektu 
Jezdecké sochy Karla IV.

se to týkalo skladů v Česku, ale když je něco 
funkční, tak se s tím expanduje dál. Pro ně-
které jsme dokonce stavěli i koncové prodej-
ny. Naše expanze do zahraničí začala přes 
Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko 
a v současné době i Německo. Z logistiky se 
náš okruh podnikání rozšířil o zemědělství 
a potravinářskou výrobu. 

Jakým směrem se HOPI HOLDING dál vyvíjel?
Snažili jsme se držet se stále našeho vlastní-
ho konceptu a postupně kružnici nabalovat 
o příbuzné směry – zemědělství a potravi-
nářská výroba (poskytování kompletních 
služeb). 

Máte dva syny, kteří ve skupině pracují. Pře-
mýšlel jste o budoucnosti firmy?
Jsem rád, že se podařilo najít rovnováhu 
mezi otcem zakladatelem a syny tak, aby 
se zajistil stabilní a plynulý rozvoj firmy. 
Napsal jsem proto Rodinnou ústavu, Ro-
dinný kodex, a mám krásný pocit, že je to 
ten největší dar, který jsem společnosti 
mohl dát, a to, že firma má pokračovatele 
a neprodal jsem ji. 

Ví se o vás, že jste hrdý rotarián. Nedávno 
jste se zasloužil o odhalení sochy Karla IV. 
v Karlových Varech. Co pro vás znamená 
členství v Rotary klubu Karlovy Vary?
Je to jeden z nejstarších klubů v České re-
publice. Jsem rád, že jsem členem od jeho 
založení. Členství v Rotary neznamená 
být každé pondělí v klubu na schůzce, je 
to o tom ztotožnit se s myšlenkou, a tou 
žít svůj praktický život. Mne myšlenka po-
stavení Jezdecké sochy Karla IV. nadchla, 
věřil jsem od začátku, že to dotáhneme 
do konce. Dokázali jsme sestavit realizač-
ní tým a společně myšlenku proměnit ve 
skutečnost. Rotariáni jsou výjimeční jedinci 

HOPI HOLDING se v současné době skládá ze 
tří oblastí – logistické, potravinářské a ze-
mědělské. Můžete nám přiblížit začátky 
vašeho podnikání v roce 1992?
Když přestala existovat železná opona, byl 
jsem jeden z těch, kteří našli odvahu začít 
na zelené louce s vizí – myšlenkou. Potká-
valy se nám dva procesy, vstup zahranič-
ního kapitálu a zároveň probíhající různé 
modely privatizace. Právě v té době jsem se 
rozhodl jít za svou myšlenkou. Říkal jsem 
si, jak začít budovat firmu, když zahraniční 
investoři mají kapitál téměř zadarmo, mají 
40 let náskok v procesech a řízení, jak tedy 
neudělat chybu? Byl jsem jeden z prvních, 
který pomáhal se vstupem nadnárodních 
koncernů do České republiky (Tengelmann, 
poskytování chlazených a mražených lo-
gistických služeb). To byly moje začátky.

V rozhovorech jste několikrát zmiňoval, že 
člověk může být sebepilnější a sebeschop-
nější, ale bez kontaktů je to málo…
Ano, přesně tak. Měl jsem to štěstí, že jsem 
ve správné době narazil na správné lidi, např. 
rodinu Houdků či majitele Tengelmanna. Kon-
takt otevírá dveře a toto se mi v čase potkalo. 
Po revoluci najednou skončilo vše, na co jsme 
byli zvyklí. V každém okrese byla mlékárna, 
pivovar, masokombinát, mlýny, ovoce a zele-
nina, Jednota a Pramen. Zkrátka každý okres 
byl soběstačnou jednotkou. Najednou všech-
no přestalo platit a věci se začaly odvíjet úplně 
jinak. Jedna centrála, řetězec filiálek po celé 
republice, a všude stejný sortiment. 

Následně jste byl osloven dalšími partnery, 
jako například Tesco a Makro. Týkalo se vše 
skladů v Česku?
Podařilo se mi rozjet spolupráci s pěticí 
největších retailových a výrobních hráčů 
na evropském a světovém trhu. V začátku 

z různých oborů, vynikají v nich a měli by jít 
příkladem ve společnosti. Říkám to i svým 
manažerům ve firmě – myšlenku dotáhneš 
do cíle jen tehdy, jestliže jí sám věříš, jsi 
srdcař a dýcháš pro ni.

V čem tkví úspěch vašeho projektu?
Jako první musí přijít nápad, myšlenka a od-
vaha udělat rozhodnutí. Např. u sochy to 
nebylo jen o tom sestavit realizační tým, 
ale vyrovnat se se spoustou problémů ne-
jen naší legislativy. Bylo to velké poznání…
V rámci 700. výročí narození Karla IV., zakla-
datele města Karlovy Vary a lázeňství v něm, 
přišla myšlenka umělecké soutěže o navrže-
ní Jezdecké sochy Karla IV. Soutěže se mimo 
jiné zúčastnil i akad. sochař Michal Gabriel. 
Jeho návrh zvítězil nejen u odborné poroty, 
ale i u laické veřejnosti. To nás motivovalo 
pustit se do práce. S tím souvisí i komu-
nikace s Národním památkovým ústavem, 
Krajským památkovým ústavem, Kanceláří 
architekta města Karlovy Vary, komunikace 
s vedením města a dalšími odborníky. Muse-
li jsme je oslovit a zaujmout natolik, aby se 
se sochou ztotožnili jako my. Vše trvalo tři 
dlouhé roky intenzivní práce, workshopů, 
uměleckých výstav, prezentací atd. Reali-
zovali jsme i ples „Vary Karlovi“, kde jsme 
dražili umělecká díla ve prospěch sochy.

V čem je socha výjimečná?
Výjimečná už je například tím, že to není jen 
obyčejná jezdecká socha s koněm a posta-
vou, ale má mohutný podstavec, ve kterém 
je z některých úhlů vidět svatováclavská 
koruna. S úsměvem pak ale mohu třeba říct, 
že i Karlovaráci mají svého koně…, může-
me se sejít u koně… Ale teď vážně – socha 
stojí v prostoru budoucího náměstí mezi 
Vřídlem, Karlovarským divadlem a Grand-
hotelem Pupp. Našim nejbližším sousedům 
do Německa a Rakouska vysíláme signál, 
že vnímáme historii, tradici, vážíme si mi-
nulosti a jsme na ni hrdí. Karel IV. byl jeden 
z největších Evropanů, Čechů, český král, 
římský císař. Jsme hrdí Karlovaráci, že jsme 
toto dílo mohli uskutečnit, město se rozvíjí, 
žije, odráží se do budoucna od své historie.

Pane Piškanine, děkuji Vám za rozhovor. 
Přeji Vám, ať se i v budoucnu daří jako dosud.

Rozhovor vedla: DOMINIKA BÁRTOVÁ, foto: PETR GEBAUER, MATĚJ OPOČENSKÝ

téma
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FRANTIŠEK PIŠKANIN je zakladatelem 
logistické společnosti HOPI, která patří 
mezi největší hráče ve střední a východní 
Evropě a zásobuje zbožím převážnou 
většinu řetězců. HOPI HOLDING dnes za-
střešuje řadu firem, včetně např. výrobce 
jogurtů Hollandia, zemědělské farmy 
Otročín či farmy Bemagro, které jsou nej-
většími výrobci bio mléka v Evropě. Firma 
působí na Slovensku, v Polsku, Maďarsku 
a Rumunsku, zaměstnává cca 5 000 osob.  
V letošním roce uběhlo 30 let od založení 
firmy a zároveň 30 let od znovuzaložení 
Rotary klubu Karlovy Vary. V tomto roce 
František Piškanin též oslavil svoje osob-
ní životní jubileum, a to 75. narozeniny. 
Měl velkou radost, že v rámci těch výročí 
se podařilo realizovat i Jezdeckou so-
chu Karla IV. pro Karlovy Vary. František 
Piškanin aktivně podporuje projekty pro 
rozvoj v oblasti vědy, vzdělání, kultury 
a sportu. Je členem Vědecké rady Vyso-
ké školy ekonomické v Praze, přednáší 
na vysokých školách. Je členem Rotary 
klubu Karlovy Vary. V roce 2013 získal 
v prestižní celosvětové soutěži titul EY 
(Entrepreneur Of The Year) Podnikatel 
roku České republiky. V roce 2016 mu 
prezident republiky Miloš Zeman udělil 
medaili Za zásluhy I. stupně. Je rovněž 
nositelem nejvyšších rotariánských vy-
znamenání. Má dva syny.

1 + 4 Slavnostní ples 
„Vary Karlovi“

2 Odhalení JSKIV, 
zleva František Piška-
nin s primátorkou 
města Karlovy Vary 
Andreou Pfeffer 
Ferklovou

3 Výroba Jezdecké 
sochy Karla IV., 
Kasper Kovo

5 Ples „Vary Karlovi“, 
zleva František Piška-
nin s autorem sochy 
prof. akad. soch. 
Michalem Gabrielem

1

2 5

4

3
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R E M

Tohtoročný prvý Rotaract 
European Meeting, 20.–23. 10., 
Írsko, Dublin

a tento meeting vycestovalo hned 
šesť zástupcov z Českej a Slovenskej 
republiky – naša súčasná DRR Vero-

nika Joklová (RAC Martin), Country Repre-
sentatives (ERIC)– Zina Škorňová (RAC Mar-
tin) za Slovensko a Jakub Machovec (RAC 
Most) za Česko. Veľmi sme sa potešili aj 
účasti členiek z opätovne fungujúceho RAC 
Bratislava Danube – Zuzky Zvarkovej a Mo-
niky Petrášovej a Vierky Donecovej za RAC 
Hradec Králové. Okrem malebných prechá-
dzok po Dubline a jeho okolí sme sa tiež zú-

častnili workshopov na témy udržitelnosti, 
digitálnych technologií a leadershipu. Zau-
jímavý a najmä pútavý bol workshop na 
tému The psychology of leadership and 
group dynamics od Caroline M. Ribi Zappi, 
bývalej členky Rotaract D2071, ERIC board 
Member, aktuálne trénujúca guvernérov pre 
Švajčiarsko a Taliansko. Zúčastnili sme sa 
tiež sociálneho projektu a tým bolo písanie 
pohľadníc pre domovy dôchodcov s krátkym 
motivačným pozdravom. Jednoduchá myš-
lienka, ktorá však bude mať veľký dosah, 

určite sa motivujeme aj v našom dištrikte. 
Neoddeliteľnou súčasťou boli Country Bo-
oths – kde sa prezentujú všetky zúčastnené 
krajiny tradičnými pochutinami. Tatranský 
čaj 72 % na degustáciu bol hviezdou aj ten-
tokrát, nezaostávala Becherovka, tradičné 
sladkosti, lokálne syry, či arašidové chrum-
ky. Aj my sme vyskúšali špeciality, ktoré 
ďalší účastníci priviezli so sebou. Krásny 
prienik kultúr a tradícií sa prepojili v jednej 
miestnosti a mali sme možnosť navzájom 
predebatovať zvyklosti a rôzne špeciality, 
ktoré naše krajiny ponúkajú. Okrem toho sa 
veľa ľudí prezentuje aj národnými krojmi, čo 
je tiež veľmi pekný zážitok. My sme tie naše 
tentokrát nechali doma. Posledný deň bol 
venovaný oficiálnemu stretnutiu ERICov 
(European Rotaract Information Centre) opä-
tovne zo všetkých zúčastnených krajín, vrá-
tane spoločného obedu. Jedným z hlavných 
bodov programu bolo oficiálne privítanie 
novej členskej krajiny medzi Rotaractom – 
Islandu, ktorého zakladatelia boli taktiež 
prítomní. Ďalej sa pokračovalo informova-

N

Text: JAKUB MACHOVEC, VERONIKA JOKLOVÁ

téma
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ním o činnosti jednotlivých výborov ERIC 
boardu, aktualizáciou členských dát, prí-
pravou a voľbou výkonných kandidátov na 
nasledujúce volebné obdobie a podobné 
organizačné záležitosti. Večer nás už čakal 
pripravený gala večer v Croke Park Stadium 
– najväčší štadión na svete na ktorom sa ne-
hráva futbal, spojený s ochutnávkou vín a vy-
nikajúcou večerou. Tradičnou vlajkovou ce-
remóniou sme oficiálne ukončili náš pobyt 
v Dubline, ktorý nás ako všetky zahraničné 
konferencie namotivoval do nových projek-
tov, priniesol nové myšlienky a nápady 
a vznikli nové zahraničné priateľstvá.

Dalšie zahraničné konferencie, na ktorých 
vyvetráme naše kroje aj my, náš čakajú 

REM Gent v termíne 26. 1.– 29. 1. 
v Belgicku a potom EUCO (Rotaract 

European Convention) v Miláne 
v Taliansku! Veríme, že účasť z kruhov 
Rotaract bude aj vďaka pomoci Rotary 

clubov opätovne v početnom zastúpení.

Prienik kultúr 
a tradícií v jednej 
miestnosti. Mali 
sme možnosť 
predebatovať 
zvyklosti a rôzne 
špeciality, ktoré 
naše krajiny 
ponúkajú.
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L I M A S S O L ,  K Y P R

Rotary Institute 2022

Text: GEORGE J. PODZIMEK

téma

1 Svým bezprostředním, 
upřímným a lidským projeven 
si RI prezidentka Jennifer zís-
kala srdce všech přítomných. 

2 Předseda Distriktního vý-
boru pro Public Image Jan 
Kemr si nemohl nechat ujít 
takovouto příležitost a při 
debatování o způsobu zvidi-
telnění Rotary se zviditelnil 
s Jennifer. 

3 Pánové, úsměv! Cvak. A zpět 
k debatě o fungování Zóny 21. 
Její bývalý ředitel PRID Gidi 
Piper z Izraele a současný 
ředitel RID Patrick Chisanga 
mají zcela jasno. 

4 Distriktní tým s RI prezi-
dentkou, která je vždy ochotna 
si udělat společnou památku. 
Zleva: Gabriela Pošmourná, 
předseda PI výboru Jan Kemr 
z RC Praha-Staré Město, před-
stavitel Disaster Aid Europe 
Stewart Amesbury z RC Pra-
gue International, PDG Irena 
Brichta z RC Prague Internati-
onal, RIP Jennifer Jones, DGE 
Katarína Čechová z RC Brati-
slava International, Peter 
Čech a DG George J. Podzimek 
z RC Praha-Staré Město. 

5 Dva muži, co vědí, o čem to 
je. Předseda PI výboru Jan 
Kemr naslouchá radám býva-
lého viceprezidenta RI Yinky 
Babaloa. 

6 PDG Irena Brichta byla 
moderátorkou panelové dis-
kuze na téma „Increasing our 
impact“. Panelové diskuze 
obecně ukazovaly nové způ-
soby, jak zvýšit efektivitu naší 
činnosti a zároveň být viděn 
veřejností. 

7 RIP Jennifer s partnerem 
Nickem si udělala čas na 
setkání s guvernéry Zóny 21A. 
Neformální, otevřená a přátel-
ská, taková je Jennifer. 

8 Společenský večer byl 
doplněn i o vystoupení kyper-
ských folklorních tanečnic.

1
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Rotary Institut je fórem pro výměnu zkušeností, určení nových priorit a trendů a bilancování. Ale hlavně je to 
o přátelství, porozumění a utužení spolupráce. Letos se v kyperském Limassolu potkalo přes 300 rotariánů 
z více než 40 zemí. Úžasným zážitkem potom byla osobní a aktivní účast světové prezidentky Rotary Jennifer 
Jones, první ženy v této pozici za 117 let existence našeho hnutí. Všichni se vracíme zpět nabití novou energií. 
Možná, že příští rok v Bukurešti se přidáte i vy a pocítíte mezinárodní sílu Rotary na vlastní kůži.
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9 Zástupci RID 2240 se 
svým olivovníkem. Zleva DGE 
Katarína s Peterem, RIP Jenni-
fer, DG George s Gabčou, 
Honza a Monika 

10 RIP Jennifer poděkovala 
všem, kteří se na sázení olivo-
vého háje podíleli, a převzala 
od starosty vesnice symbolický 
klíč. Lidská a emotivní, taková 
je naše současná prezidentka. 

11 Na sázení se podíleli rota-
riánští přátelé z více než 
40 zemí světa. Na fotce přátelé 
z Jordánska, Egypta, Sýrie, 
Ukrajiny a České republiky. 
Přátelství zde vzniklá si vezeme 
zpět domů jako vzácný klenot. 

12 People of Action. Předseda 
výboru pro Public Image Jan 
Kemr a President Disaster Aid 
Europe Stewart Amesbury jsou 
připraveni bránit náš olivovník 
všemi prostředky. DGE Katarína 
je jistí zboku motykou. 

13 Gabča Pošmourná spolu 
se starostou vesnice, který byl 
viditelně dojat z pomoci rotari-
ánů při obnově požárem zniče-
ných olivových hájů. Jako 
odměnu potom vesničané při-
pravili tradiční grilovaní, ovoce 
přímo ze stromů a místní spe-
cialitu medové koule. Za tako-
vých podmínek bych sázel 
olivovníky každý den. 

14 Strom byl vybrán, tak už 
jen vykopat jámu. DG George 
a DGE Katarína při této 
naprosto nezapomenutelné 
příležitosti. Protože Institute 
zde na Kypru znamenal i vyhr-
nout si rukávy a udělat kus 
práce pro místní vesničany.

Rotary 
Institute 
také pomáhá. 
Společně 
jsme vysadili 
nový olivový 
háj v místě, 
kde před 
dvěma lety 
divoký požár 
zničil obživu 
nejedné 
vesnice.

9
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PODPORTE NADÁCIU: 
rotary.org/donate

  ROTARY
POMÁHA  

VĎAKA VÁM



Boj proti chorobám

500 $  
KAMPAŇ PROTI ŠIKANOVANIU

Zabezpečenie čistej vody

Vybavenie pre novorodencov Vytváranie bezpečného prostredia

1 000 $  
ŠKOLENIE O RIEŠENÍ KONFLIKTOV

Podpora mieru

15 $  
VAKCÍNY PROTI DETSKEJ OBRNE

50 $  
FILTER NA VODU

200 $  
ZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE

100 $
ŠKOLENIE COVID-19

Boj proti chorobám

Váš finančný dar nebude použitý na nákup konkrétnych tovarov, ale na podporu projektov podobných nižšie uvedeným.

Darovaním finančných prostriedkov Nadácii Rotary podporujete 
prácu členov Rotary, ktorí spolupracujú s komunitami na celom 
svete na hľadaní udržateľných riešení lokálnych potrieb. Rotariáni 
a členovia Rotaract klubov podnikajú kroky na realizáciu zmien, 
potrebujú však vašu pomoc.

Vďaka dotáciám poskytnutým dnes sa v budúcnosti dosiahnu 
veľké veci, od dodania vakcín proti detskej obrne, ktoré chránia 
deti po celý život, až po zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia, 
ktoré novorodencom umožní zdravý štart do života.

Vami darované financie majú obrovský význam.
Viac informácii a možnosť poukázať prostriedky nájdete 
na my.rotary.org/givethegift.

rotary.org/donate

Začnite 
konať:

DARUJTE
TERAZ
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z domova

TŘÍSTOLIČNÍK

Se studenty 
na Trojmeznou
Krátce po našem příjezdu do Písku 
nás pět výměnných studentů – 
Fishera, Artuse, Gabriela, Chenou 
a Ginu – vzal náš hostitelský klub 
na výlet.

ýlet byl hezký a speciální tím, že 
jsme vlastně v několika vteřinách 
překročili tři evropské hranice. Ra-

kouské, české a německé. Moc jsme si to 
užili. Samozřejmě, že se vyskytlo několik 
problémů, ale ty nám výlet nezkazily, takže 
jsme konečně šťastně dorazili na Třístolič-
ník, kde na nás čekalo překvapení v podobě 
velké a hezké restaurace, kde jsme pooběd-
vali. Jídlo bylo výborné, i když někteří stu-
denti, zvláště z Thaj-wanu nebo z Kolum-
bie, je nikdy nejedli. Po obědě následovala 
schůze rotariánů a focení. Setkání s tolika 
lidmi z různých klubů a zemí je zajímavá 
zkušenost. Po rozloučení se naše skupina 
vydala na několik kilometrů dlouhou cestu 
k hraničnímu mezníku Trojmezná. Cesta 
nádhernou přírodou byla úžasná, ale cesta 
zpět se změnila v horor. Někdo nám poradil 
delší, ale lepší cestu, což jsme udělali, ale 
už nás nikdo nevaroval o blátivosti cesty. 
Takže výsledkem našeho výletu bylo, že 
domů přišlo pět zablácených a špinavých, 
ale především velmi šťastných studentů.

V

Text: JOAO GABRIEL BUCAR S. MALHEIROS 
NUNES A SPOL.
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marockém Marrákeši se konalo 
57. mistrovství světa v Rotary golfu. 

165 Rotary golfistů z celého světa si ať 
již v otevřených turnajích s partnery nebo 
uzavřených jen pro členy Rotary zahrálo 
4 skvěle zorganizované turnaje. Speci-
álně hřiště Muhammeda VI., marockého 
krále, připravilo opravdu královský servis. 
Doprovodný program zajímavých výletů 
a společenských akcí, nezapomenutelná 
událost, kterou má možnost si každý  
Rotary golfista užít jednou ročně. Příští, 
58. mistrovství světa Rotary golfu, se bude 
konat v Římě v termínu 1.–7. 7. 2023 a hrát 
se bude nejen na hřišti, které bude dva 
měsíce poté hostovat Ryder Cup, ale i na 
hřišti v Castelgandolfo, místě rezidence 
papeže. Všichni Rotary golfisté a jejich 
přátelé jsou srdečně zváni.

Více info na e-mailu: 
mbirdiej@gmail.com

FELLOWSHIP

LETOS BYL NÁŠ 
DISTRIKT POPRVÉ 
ZASTOUPEN NA 
SVĚTOVÉ ROTARY 
GOLF SCÉNĚ

V

Úžasné hřiště Royal Golf 
Marrakech, 9. jamka, 

zvaná „Sophia Loren“. 
Uhodnete proč?

Text: MARIE JEHLIČKOVÁ



Objevení divokých poliovirů a variant dětské obrny 
v místech, kde se léta nevyskytovaly, ukazuje, jak obtížné 
je vymýtit lidskou nemoc, zejména v terminálním stadiu. 
V posledních měsících ochrnul ve Spojených státech 
neočkovaný muž v důsledku jedné z variant dětské obrny. 
Ve Spojeném království byl poliovirus zjištěn v odpadních 
vodách. V Malawi se dítě nakazilo dětskou obrnou 
zavlečenou divokým virem z Pákistánu. V Mosambiku 
se děti rovněž nakazily divokým poliovirem zavlečeným 
z Pákistánu a v posledních letech se v této zemi vyskytly 
epidemie jak cVDPV1, tak cVDPV2.

Rotary a její partneři v rámci 
Globální iniciativy pro vymýcení 
dětské obrny jsou přesvědčeni, 
že se jim podaří dosáhnout světa 
bez dětské obrny.

POLIO 
STÁLE HROZÍ
ZNOVUOBJEVENÍ 
DĚTSKÉ OBRNY 
ZDŮRAZŇUJE POTŘEBU 
JEJÍHO VYMÝCENÍ



R O T A R Y  G O O D  N E W S  6 | 2 0 2 2 25

z domova

FELLOWSHIP 

Evropské setkání 
lyžujících rotariánů
Zase se blíží zima. Tak jako se setkávají rotariáni na golfových 
a jiných turnajích, setkávají se i rotariáni milující alpské lyžování 
každoročně na ISFR.

e to celoevropské týdenní společné se-
tkání, vždy v jiné alpské zemi. Jen 
v březnu 2018 se ISFR konalo na Slo-

vensku (poprvé! mimo Alpy) v Jasné. Bylo 
skvěle organizováno dvěma kluby našeho 
distriktu – RC Liptovský Mikuláš a RC Bra-
tislava Danube. Bohužel se mu nedostalo 
patřičné publicity, jak by si tato celoevropská 
akce pořádaná kluby D 2240 zasloužila. Pak 

s výjimkou covidové infekce proběhlo v Ra-
kousku v Zell am See, ve Scuolu ve švýcarské 
lyžařské oblasti Engadina. Je velkým oce-
něním, že poslední 2 roky je čelným před-
stavitelem organizačního výboru Ing. Miloš 
Kmety, člen RC Bratislava Danube! Rád bych 
upřel pozornost lyžujících rotariánů našeho 
distriktu na další ISFR, které se bude konat 
v Itálii na přelomu ledna a února 2023.

J
Text: MILOŠ KMETY

When: January 29th till February 05th
Where: Roccaraso, Italy

ear skiing fellows,  
It’s a great pleasure to inform you 

that the modalities of our skiing week 
are published in the internet. From now 
on, registrations are possible on www.
rotary-skiweek2023.it [rotary-ski-
week2023.it]. For all of you who arrive 
at Neaples, there will be a sightseeing 
program on Saturday and a shuttle on 
Sunday morning from Neaples to Roc-
caraso. Further information regarding 
the Saturday program will follow. We are 
looking forward seeing you in Roccaraso!

SKI WEEK

ROCCARASO 
SKI WEEK 
2023

D

Text: VLASTIK PUSTINA
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RODINNÁ VÝMĚNA
Bruno Bebr
RC Poděbrady – USA

Díky Rotary jsem se v rámci 
rodinné výměny dostal do 

Utahu v USA. Byl to nezapomenu-
telný zážitek! Nejprve přijel Gavin 
z USA do Česka. Gavinovi jsme 
ukázali krásy Prahy, Moravy, Olo-
mouc, mezinárodní folklórní fes-
tival ve Strážnici, Koněpruské jes-
kyně, lom Velká a Malá Amerika, 
Poděbrady a poděbradské sklár-
ny, podnikli jsme výšlap na Sněž-
ku a mnoho dalších aktivit. Poté 
jsme odcestovali do USA. Gavino-
va rodina byla velice milá, přátel-
ská a pohostinná. Gavin má dva 
starší bratry – Alex a Garret, jednu 
starší a mladší sestru – Ava a Ivy. 
V rodině jsem se cítil velice dob-
ře. Během mé třítýdenní návštěvy 
jsem byl ve státech Arizona, Ne-
vada a Utah. K nejznámějším mís-
tům, která jsem navštívil, patří 
Grand Canyon – v reálu je mno-

hem větší, než z fotek vypadá, 
Glen Canyon (Horseshoe bend) – 
byl jsem překvapen, jak obří to ve 
skutečnosti je. Hluboký je cca 
300 m, vy stojíte na okraji, dole 
vidíte krásnou řeku. Antelope Ca-
nyon – nachází se v indiánské re-
zervaci Navahoe, lze se tam do-
stat jen s průvodcem. Překvapilo 
mě, že na území indiánské rezer-
vace bylo povinné nosit roušky. Je 
to kvůli tomu, že indiánská rezer-
vace má své vlastní zákony, a jeli-
kož hodně indiánů covidu podleh-
lo, je zde nošení roušek povinné. 
K dalším místům, která jsem na-
vštívil, patří Lake Powel, na kte-
rém jsem si vyzkoušel JetSkiing. 
Kvůli obrovským vedrům a níz-
kým srážkám tato přehrada rych-
le vysychá. V Národním parku 
Zion jsme si udělali 24 km dlou-
hou túru. Terén zde byl nádherný. 
Na túru jsme se vydali brzo ráno, 
protože odpoledne by bylo venku 
neskutečné vedro. Při túře jsme 
měli štěstí a viděli kondora! Vy-

zkoušel jsem si také nejvíce ame-
rickou věc – střílení. Byl jsem 
vcelku překvapen, že např. AR-15 
tam stojí pouhých 250 dolarů. Byli 
jsme si také zahrát golf, bowling 
a airsoft. Všechny venkovní aktivi-
ty je ale potřeba dělat brzo ráno. 
Přes noc bylo venku 25–30 stupňů, 
po chvíli, co vyjde sluníčko, tak je 
nemožné venku cokoliv dělat. Ně-
kdy bylo až 48 stupňů. Na závěr 
bych chtěl poděkovat poděbrad-
skému Rotary klubu a zejména 
paní Kryšpínové a panu Bílkovi za 
umožnění realizace této výměny.

TREKKING, CULTURE 
AND SPORTS CAMP 
Emma Hanzlová
RC Praha City – Švýcarsko

Začátkem srpna jsem se na 
12 dní vydala za dobrodruž-

stvím do švýcarského italsky mlu-
vícího kantonu Ticino. Konkrétně 
do hlavního města tohoto regionu 

ze světa

2

1

1

2

3

ROTARY 
SUMMER 
CAMPS 

LETNÍ 
TÁBORY
2022

„Po výšlapu do 
dvou tisíc metrů 
jsme přenocovali 
ve stanech 
za doprovodu 
kravských zvonů 
a za úsvitu 
si přivstali 
na přímý 
přenos dojení 
švýcarských 
krav“
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Bellinzony, kde jsme objevovali 
jak zvyklosti a kulturu tamního ži-
vota, tak nekonečné krásy přírody 
a hor, které nás celým pobytem 
doprovázely. Ačkoliv se ani zdale-
ka nedá slovy vystihnout atmo-
sféra a nespočet zážitků, kterých 
všichni účastníci kempu nabyli, 
přála bych všem nadšeným a mo-
tivovaným mladým lidem to štěstí 
se na podobný kemp s Rotary vy-
dat. Předtím, než jsem do Švýcar-
ska dorazila, jsem sice měla jaké-
si povědomí o tom, co nás čeká za 
program a co všechno si budeme 
moct vyzkoušet, ale to jsem ještě 
netušila, jaký ohromný dar si 
domů opravdu povezu. Jako skvě-
lá parta z různých koutů světa 
jsme totiž všichni na vlastní kůži 
poznali, co je to multikulturní dia-
log a jak nesmírně důležitý je jeho 
význam. Teď však několik slov 
k samotnému programu. První 
den jsme zažili podívanou na švý-
carské oslavy státního svátku ve 
městě Lugano s úžasnou show 

ohňostrojů. Dále jsme navštívili 
bývalou obrannou pevnost Sasso 
San Gottardo, která za 2. světové 
války sloužila jako případný úkryt 
švýcarskému lidu. Po vyčerpávají-
cím výšlapu do 2000 metrů jsme 
přenocovali ve stanech za dopro-
vodu kravských zvonů a za úsvitu 
si přivstali na přímý přenos dojení 
švýcarských krav s ochutnávkou 
čerstvého mléka. Nasbírali jsme 
také plno nových dovedností v la-
novém parku San Bernardino, 
plachtili na jednom z velkých švý-
carských jezer, přičemž jsme se 
zchladili jak přímo v jezeře, tak 
v aquaparku, kterému předcházel 
gastronomický zážitek v luxusní 
restauraci. Během kempu jsme 
nezapomněli ani na pravé italské 
gelato a podívanou výroby švýcar-
ské čokolády a mléčných výrobků. 
Zážitek, který se mi však naprosto 
vryl do paměti, je noční sledování 
planet s významným italským as-
tronomem a návštěva filmového 
festivalu v Locarnu. Tam jsme 

měli možnost se projít po červe-
ném koberci a zhlédnout světovou 
premiéru belgického filmu za pří-
tomnosti režisérky a hlavních her-
ců. Ještě jednou velké díky všem 
organizátorům a rotariánům za 
tolik péče. Arrivederci Ticino!

COASTAL & CULTURAL 
ADVENTURES NORWAY
Kateřina Brádlová
Norsko

V Norsku jsem měla mož-
nost se podívat do tří oblastí 

se třemi Rotary kluby. Měli jsme 
možnost navštívit města Flekke-
fjord, Porsgrunn a Horten, kde 
jsme byli ubytovaní. Všechna 
z těchto měst se nachází na jihu 
Norska, které jsme objevovali od 
západu na východ, směrem 
k Oslu. Díky místním rodinám 
jsme měli možnost lépe poznat 
norský život a jejich návyky. 
S ostatními studenty jsme si rozu-
měli a od prvních chvil společně 
trávili mnoho času a bavili se spo-
lu. Asi nejvíc mi v paměti utkvěl 
výlet na ostrov Hidra, který jsme 
navštívili hned v prvním kempu. 
Nezapomenu na to, jak dechbe-
roucí scenérie jsme viděli. Město 
Flekkefjord a jeho okolí mi nejvíce 
připomínalo to, co si já sama jako 
„Norsko“ představím, bílé domky, 
mnoho přírody, útesy, fjord. 
V tomto kempu jsme také měli 
možnost poznat Solveig, která se 
o nás celý kemp starala a všichni 
jsme si ji moc zamilovali, té patří 
obrovský dík. Také musím zmínit 
hostitelské rodiny, které byly obě 
naprosto ochotné a velice milé, 
v obou rodinách měli děti, což si 
myslím, že je velká výhoda. Za 
tyto rodiny jsem velice vděčná, 
protože vím, že ne každý hostitel 
musí být tak hodný. Celý pobyt 
jsem si náramně užila a získala 
mnoho nových zážitků. Měli jsme 
mnoho společného času, za který 
jsem moc vděčná a díky němu 
jsme se mohli lépe poznat. Na-
vštívili jsme i několik muzeí, spo-
lečností, podniků. Ještě jednou 
bych tímto chtěla poděkovat 
všem, kteří se na našem kempu 
podíleli, všem účastníkům i ostat-
ním, díky kterým jsem mohla zís-
kat nové zážitky a zkušenosti, kte-
rých si velice vážím.

FLANDERS SUMMER CAMP
Klaudie Holubová
RC Plzeň – Belgie

Díky spolupráci Rotary klu-
bů v Plzni a v Belgii jsem 

měla možnost účastnit se krát-
kodobého letního pobytu Flan-
ders Summer Camp. RC Plzeň 
bych tímto chtěla moc poděko-
vat za jedinečnou a nezapome-
nutelnou zkušenost. Program byl 
vždy nabitý od rána do večera. 
Celých 14 dní jsme byli ubytováni 
v Hostelu. Vzhledem k tomu, že 
byl hostel převážně pro mládež, 
často jsme se ve společenské 
místnosti setkávali se spoustou 
úžasných lidí. Pro mě to bylo po-
prvé, co jsem se zúčastnila Rota-
ry kempu, ale i ostatní, více zku-
šení, se shodli, že kolektiv, ve 
kterém jsme se sešli, byl napros-
to jedinečný a bezchybný. Se 
spoustou svých nových přátel 
jsem stále v kontaktu a budu se 
snažit, abychom se v budoucnu 
ještě někdy potkali. Celý kemp 
by však nefungoval tak dobře, 
jak fungoval, nebýt přívětivosti 
a snahy všech pořadatelů. Speci-
ální díky patří Marcelu Zucker-
manovi, hlavnímu organizátorovi, 
který pro nás zajistil vše potřeb-
né, kterému upřímně záleželo na 
našem pohodlí, spokojenosti, 
který se o nás postaral, i když 
jsme byli ke konci pobytu hro-
madně nemocní. Sice nemohu 
vyjmenovat všechna místa, která 
jsem v Belgii navštívila, ale ráda 
bych vyzdvihla pár nejlepších 
momentů. Prohlídka Brusselu 
s klubem Rc PARK, kterou jsme 
absolvovali na kolech a tím se 
stala nejen velmi zábavnou, ale 
také originální. Den s kluby RC 
Boom-Rupel & RC Mechelen, kte-
rý byl skvělý převážně díky spo-
lečnosti, ve které jsme ho strávi-
li. Den s klubem RC Antwerpen 
– WEST & RING, kterým jsme za-
počali náš pobyt. Teambuilding 
v lanovém centru nás všechny 
naladil do skvělé nálady a na 
stejnou vlnu. Den s klubem RC 
AMERLOO, jehož členové zorgani-
zovali, a dokonce i sami vymysle-
li hru, díky které jsme mohli sami 
poznávat Bruggy. Návštěva bota-
nické zahrady a den strávený 
v přírodě s klubem RC Antwerpen 
Heideland. 
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CELEBRATE BELGIUM 2022
Adam Rychnovský
RC Jihlava – Belgie

Belgie je krásná země, kraji-
nou i kulturou dost odlišná 

od té naší, proto jsem si říkal, že 
podívat se tam by mohl být doce-
la dobrý nápad. Pravda, zpočátku 
jsem měl docela nervy, zvlášť 
když jsem viděl tu kupu cizích 
lidí. Tyhle nervy se mě držely ce-
lou první polovinu pobytu, to ale 
neznamená, že bych si ho neužil. 
Návštěvy kostelů, historických 
center a muzeí byly úžasné a to, 
že si o nich můžu s někým trochu 
promluvit, jsem bral jako hezký 
bonus. Poznal jsem tak spoustu 
úžasných lidí, a přestože byl pro-
gram skvělý a nezměnil bych na 
něm ani jediný bod, jsou to právě 
ti lidé, které si budu pamatovat 
nejvíc. A program? Prostě oslava 
Belgie. Ať už prohlídkami vý-
znamných měst, kterými byly na-
příklad Bruggy, Brusel nebo Na-

mur, nebo také výlety do muzea 
Mardasson, které se zabývá 
2. světovou válkou, a zoo Pairi-
-Daiza, ve které chovají pandy. 
Velmi jsem ocenil i pár odpočin-
kových dnů a společných večerů, 
které mi dopřály trochu oddychu. 
Jsem také extrémně vděčný rodi-
nám, u kterých jsem během po-
bytu bydlel, protože vstřícnější 
a milejší snad být nemohly. 

SAIMAA LAKE, SAVONLINNA
Filip Janeček
RC Pardubice – Finsko

Po příletu do Helsinek jsme 
vyrazili autobusem ke svým 

rodinám. Moje rodina byla moc 
milá. Měl jsem vlastní pokoj 
a starali se o mě skvěle. Snažili 
se mi ukázat všechna typická jíd-
la a zvyky, abych poznal jejich 
kulturu. První dny jsme zůstali 
doma a podnikali výlety v okolí. 
Vyzkoušel jsem si golf, střílení ze 

zbraně, rybaření a spoustu dal-
ších věcí. Po 4 dnech jsme odjeli 
na jejich chatu, která byla asi 
100 km od Savonlinny. Chvílemi 
to tam vypadalo jako u moře. To 
jezero, u kterého se nacházela je-
jich chalupa, bylo krásně čisté 
a ta příroda připomínala tropic-
kou krajinu. Tam jsme trávili celé 
dny plaváním, grilováním, sauno-
váním a hraním různých her. Po 
krásných dnech strávených s ro-
dinou jsem odjel na hotel, kde 
jsem byl další týden s ostatními 
účastníky. Bydleli jsme ve dvoji-
cích na pokoji. V hotelu bylo vše, 
co jsme si mohli přát, včetně ba-
zénu, sauny, posilovny, volejbalo-
vých hřišť, fotbalového hřiště 
a mnoho dalšího. Zkusili jsme si 
například pádlovat na dračích lo-
dích, jeli jsme na výletní lodi po 
jezeře okolo Savonlinny, navštívili 
jsme muzea a historický hrad. 
Večer se většinou hrály společen-
ské hry, což bylo fajn, protože 
jsme museli pořád mluvit anglic-

ky. Kdybych měl zhodnotit celý 
kemp, tak musím jenom pozitiv-
ně, moc se mi ve Finsku líbilo. 
Poznal jsem spoustu nových lidí, 
jinou kulturu a krásnou přírodu.

KARLSHAMN SAILING CAMP
Lea Urbanová
RC České Budějovice – Švédsko

Díky Rotary jsem dostala 
možnost strávit dva týdny 

ve Švédsku. Kemp pořádal místní 
RC International Youth Sailing 
Camp Karlshamn. Kempu se zú-
častnilo 17 studentů z různých 
koutů světa, které spojovala 
stejná zvědavost a nadšení do 
plachtění. V prvním týdnu jsme 
se seznamovali s našimi hosti-
telskými rodinami a tím získali 
přehled o životě a zvycích ve 
Švédsku. Učili jsme se základům 
plachtění, ochutnávali různé po-
krmy, seznamovali se s účastníky 
a trávili čas ve velmi studeném 
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ze světa

Baltském moři a poté v sauně. 
Švédské počasí je nepředvída-
telné, a protože se větru bohužel 
neporučí, neměli jsme v druhém 
týdnu nejideálnější podmínky 
na plachtění. I přes to jsme měli 
záživný týden. Pádlovali jsme na 
kanoích na ostrov, zúčastnili se 
zahradní párty, zkoušeli různé 
vodní sporty, například vodní ly-
žování nebo wakeboarding, také 
sportovní střeleckou disciplínu 
Skeet a minigolf, objevovali nové 
ostrovy a stanovali na jednom 
z nich. Dokonce nás navštívila 
i švédská televize, noviny a rádio. 
Pokud přemýšlíte nad podobným 
letním kampem, mohu vám to 
zaručeně doporučit. Nejen že 
získáte úžasné přátele, zážitky, 
dovednosti a zkušenosti, ale 
také si vybudujete sebevědomí 
a jistotu, že se na sebe můžete 
spolehnout. Ráda bych tímto po-
děkovala Rotary klubu, který mi 
umožnil prožít nezapomenutelné 
dva týdny.

RODINNÁ VÝMĚNA
Vít Sládek
RC Praha-Staré Město – USA

O letních prázdninách 2022 
jsem se zúčastnil rodinné 

výměny do USA, stát Wisconsin. 
Kromě každodenního amerického 
života jsem poznal spoustu zají-
mavých míst. S hostitelskou rodi-
nou jsme se jeli podívat např. do 
hlavního města Madison. Navští-
vili jsme místní county fair nebo 
baseballový zápas. Také jsem si 
vyzkoušel jízdu na vodním skútru. 
Poslední dva dny jsme strávili 
v Chicagu v sousedním státě Illi-
nois. Zde jsem navštívil nejvyšší 
patra mrakodrapů nebo muzeum 
vědy. Také jsem se projel lodí na 
velkém Michiganském jezeře 
a následně po řece mezi mrako-
drapy. Ve Wisconsinu jsem byl po-
zván na setkání místního Rotary 
klubu, kde jsem rotariánům vy-
právěl o České republice a do-
jmech z výměny. Spousta lidí Čes-
ko neznalo a ani netušili, na kolik 
českých věcí jsem při pobytu 
v USA narazil. Hned při prvním 
baseballovém zápase se rozezně-
la známá píseň „Roll Out the 
Barrel“ (americká verze českého 
originálu „Škoda lásky“). Další 
den jsem šel s hostitelskou rodi-
nou do kina na velkofilm The Gray 
Man, který se z velké části ode-
hrává v Praze. V Chicagu se také 
nachází městská čtvrť Pilsen, kte-
rá byla založena českou komuni-
tou. Z chicagského letiště jsme 
poté s Mattem odletěli na druhou 
polovinu výměny do Česka. Na-
vštívili jsme s ním spoustu hradů, 
zámků a muzeí po celé České re-
publice. Udělali jsme si také výlet 
na několik památek UNESCO. Dále 
jsme podnikli jednodenní výlet do 
Drážďan. Výměnu jsem si moc užil 
a odnesl jsem si z ní spoustu zá-
žitků, poznal nové lidi, novou kul-
turu a zlepšil si dovednosti po-
třebné pro cestování po světě.

LARIANO TREKKING CAMP
Justýna Korbelová
RC Beroun – Itálie

Camp trval 10 dní a bylo nás 
11 dětí. Bydleli jsme v ital-

ském městě Como u jezera Lago 
di Como, které se nachází v se-

verní části Itálie nedaleko od Mi-
lána. Během týdne jsme navštívi-
li spoustu krásných míst. Prošli 
jsme si přírodní park Spina Verde. 
Vylezli jsme na horu Monte Bisbi-
no. Jednu noc jsme strávili v údo-
lí Val Biandino. Odtamtud jsme 
došli až na horu Pizzo Tre Signori 
(2544 m n. m.). Další výlet byl 
údolím podél řeky zpět k autu. 
Viděli jsme i památky v Miláně, 
jako je například Katedrála Naro-
zení Panny Marie. Dále jsme byli 
v údolí a na hoře s názvem Sen-
tiero delle vasche in Valmadrera. 
Měli jsme od místní geoložky 
k tomu povídání o vzniku skal-
ních útvarů, které jsme po cestě 
viděli. Na závěr jsme si byli projít 
historické centrum města Como. 
Samozřejmě jsme ochutnali ital-
ské speciality. Jednou jsme byli 
v místním Rotary klubu na večeři. 
Každý den byl něčím jiný a zají-
mavý. Poznala jsem hodně báječ-
ných lidí a samozřejmě jsem si 
našla nové úžasné kamarády. Do-
stala jsem se na místa, kam bych 
sama nikdy nešla. Moc jsem si to 
celé užila, a ještě dlouho na to 
budu vzpomínat!

NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY
Adéle Šrámková
RC Brno – Turecko

Turecko pro mne byla jasná 
volba již při výběru mezi 

kempy, jelikož mne velice zaujal 
program, který nám zaslal organi-
zátor kempu. Hostitelská rodina 
byla na mne velice hodná. V naší 
skupince účastníků kempu nás 
bylo pouze 7, ale o to větší přátel-
ské pouto mezi námi vzniklo. Byli 
jsme z různých koutů světa. Každý 
jsme měli předem připravenou 
krátkou prezentaci o sobě. První 
zážitek byla prohlídka starší části 
Izmiru. Navštívili jsme historické 
centrum města, tzv. Agoru. Další 
den nás čekala opět prohlídka 
města, tentokrát ale moderní čás-
ti. Večer jsme strávili se všemi 
členy Rotary klubu Izmir. Po cere-
moniálu s předáváním Rotary vla-
jek jsme zažili pravou tureckou 
taneční atmosféru, členové Rotary 
nás učili turecké tance. Čtvrtý 
a pátý den jsme strávili u moře 
v oblasti Urla. Šestý den jsme se 
rozloučili s našimi hostitelskými 

rodinami v Izmiru a vyrazili auto-
busem do našeho druhého, z cel-
kově tří navštívených měst v Tu-
recku, Bodrumu – romantické 
uličky, krásné moře, neuvěřitelně 
milí lidé a luxusní jachty. Cítili 
jsme se jako v pohádce. Následu-
jící den jsme si užili společně 
s našimi hostitelskými rodinami 
celodenní plavbu na velké sou-
kromé lodi. Navštívili jsme i pří-
mořské vesničky a rybářský pří-
stav Gümüşlük, kde jsme se cítili 
téměř jako v Řecku. Poslední část 
našeho kempu byla v městě zva-
ném Denizli. A navštívili jsme 
i Hierapolis a Pamukkale, dva 
skvosty na jednom místě. Hiera-
polis je proslavené jako lázeňské 
centrum starověku a Pamukkale 
jsou sněhobílé vápencové kaská-
dovité terasy s modrými jezírky. 
Pokud jen trošku zvažujete, že 
byste rádi taky společně s Rotary 
někam vycestovali, tak vám to 
všem rozhodně moc doporučuji. 
Získáte spoustu zkušeností, pro-
cvičíte si nejen svoji angličtinu, 
ale především zažijete takové zá-
žitky, které byste bez Rotary nikdy 
nezažili. 

ENJOY BAVARIA & TIROL
Nina Straková, 18 let
RC Bratislava Danube – Německo

Môj letný Rotary camp som 
strávila v Bavorsku a Tirolsku. 

Stretlo sa nás tu 20 ľudí z rôznych 
kútov sveta. Zistila som, aké je to 
bývať pod najvyšším vrchom Ne-
mecka. Kúpala som sa v prírod-
ných jazerách, skúsila som vodné 
športy, jazdu na vespe. No, hlavne 
aké je to byť sama v zahraničí. 
Som veľmi rada, že som sa zúčast-
nila tábora. Vďaka Rotary som 
mala možnosť vidieť krásy Bavor-
ska a Tirolska, spoznať nových ľudí, 
ktorí sú teraz moji kamoši, obozná-
miť sa s rôznymi kultúrami, a hlav-
ne zmysluplne využiť čas počas 
leta. Veľmi im za to ďakujem! 
A v neposlednom rade by som sa 
chcela poďakovať za výber mojich 
host families. Boli najlepší akých 
som bola dostať. Ak som niečo po-
trebovala, boli mi vždy ochotní po-
môcť. Ukázali mi miesta, kam cho-
dia domáci a nahliadli mi pozrieť 
do života Nemcov a Rakúšanov. 
Som za nich veľmi vďačná.
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PROČ JE TU VŠE TAK OBŘÍ?
Šimon BASLER
RC Písek – USA, D 5860

13. srpna nastal můj čas od-
letu. Loučení s mojí rodinou 

a kamarády a mou přítelkyní bylo 
emočně náročné. Na pražském 
letišti jsem potkal další výměn-
nou studentku, se kterou jsem 
letěl do Mnichova, ale tam se 
naše cesty rozdělily. Když jsem 
jel z letiště s mým host tátou, jen 
jsem se kochal, jak je vše velké 
– pětiproudové dálnice, velká 
auta, velké budovy. Host-rodiče 
byli velmi milí. Přibližně po týdnu 
jsem byl zařizovat registraci ve 
škole s mou host mamkou. Škola 
mě opět šokovala svou velikostí. 
První den ve škole byl pro mě 
trochu stresující a celý den jsem 
vlastně jen hledal, kam mám jít 
a kde je má třída. Škola má přes 
tři tisíce studentů, takže obrov-
ské davy se tlačily na sebe a ori-
entaci mi moc nezjednodušovaly. 

Když už bylo ve škole po týdnu 
vše zařízené, přišli na mě s tím, 
že nemám všechna požadovaná 
očkování. Takže v jeden den jsem 
byl naočkován rovnou pětkrát. 

PLNÍM SI SVŮJ SEN
Lucie DUFKOVÁ
RC Most – Argentina, D 4921

Velice jsem se těšila na svůj 
výměnný rok, na který jsem 

nakonec odletěla do Argentiny, 
do menšího města Miramar. Moje 
cesta začala 27. srpna, kdy jsem 
odlétala z Prahy. Během mého 
čekání a potulování po letišti 
jsem potkala výměnnou student-
ku z Mexika. Na letišti v Buenos 
Aires jsem potkala další výměn-
né studenty z Nizozemska, Ně-
mecka a USA. Na letišti na mě již 
čekala má první i druhá hostitel-
ská rodina. Ve stejný den, pouze 
o 10 min. později, přiletěla také 
výměnná studentka z Francie, 

která tráví svůj rok ve stejném 
městě. Každou neděli mívá celá 
rodina společný oběd a my jsme 
přiletěly právě v neděli. Měly 
jsme tedy možnost poznat všech-
ny členy rodiny hned první den. 
Do školy jsem šla až po týdnu. 
Do kolektivu jsem zapadla velmi 
rychle, všichni mě ihned přijali 
mezi sebe. Se svými spolužáky 
trávím hodně času. Moji host 
rodiče jsou stále v práci a nejsou 
moc doma, takže si program na 
každý den vymýšlím sama. Nej-
častěji se chodím procházet po 
pláži, kde pozoruji velryby, které 
zrovna v tomto období migrují. 
Co se týče jídla, tak je tu všechno 
moc dobré. Moje nejoblíbenější 
jsou empanada, což je kapsa pl-
něná masem nebo sýrem. Rodiče 
mi slíbili, že mě toto jídlo naučí 
připravit. Věc, která mě hodně 
zaskočila, je, že se tu večeří okolo 
desáté hodiny večer. Pro mě je to 
dost pozdě, takže večeřím dřív, 
jak jsem zvyklá. Již nyní dokážu 

ze světa
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„Když jsem se 
šla podívat do 
školy poprvé, 
přišlo mi to 
tam spíše jako 
v obchodním 
domě. Asi 
kvůli velkému 
modrožlutému 
logu, které mi 
připomínalo 
obchodní dům 
Makro“
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říct, že to bude skvělý rok. Děkuji 
Rotary a rodičům za možnost 
tady být. Moc si toho vážím.

SŽÍVÁM SE S BRAZÍLIÍ
Sára SOJÁKOVÁ 
RC Brno – Brazílie, D 4571

Ani jsem se nestihla rozkou-
kat a už je to měsíc, co jsem 

přijela do Brazílie. Moje škola se 
jmenuje Objetivo Aquarius a je asi 
deset minut od místa, kde bydlím. 
Když jsem se do školy šla podívat 
poprvé, přišlo mi to tam spíše jako 
v obchodním domě než ve škole. 
Asi kvůli velkému modrožlutému 
logu školy, které mi připomínalo 
obchodní dům Makro. Největším 
rozdílem pro mě asi je, že škola 
začíná každý den v sedm a končí 
už ve dvanáct třicet. Díky volnému 
odpoledni mám najednou spoustu 
příležitostí dělat aktivity, které by 
mě dříve ani nenapadly. Kromě 
studia portugalštiny chodím teď 

skoro každý den do posilovny. 
Moje škola taky poskytuje volitel-
né předměty. Já jsem si vybrala 
znakovou řeč, jógu, jazz dance 
a klub astronomie. V srpnu od-
létala moje host sestra Isabela 
na svůj výměnný rok do Mexika. 
Měly jsme čas se rozloučit, pro-
tože jsme spolu s jejími (a teď 
už i mými) kamarádkami jely na 
víkend na pláž São Lourenço a pár 
dní před odjezdem jsme pro ni se 
spolužáky uspořádali rozlučkovou 
oslavu. Jsem tady tedy moc šťast-
ná a spokojená. Všichni se mi sna-
ží pomoci, jak jen to jde, a mám 
pořád co dělat. Žiju to, o čem jsem 
vždycky jen snila, a nejlepší je, 
že je to ještě úžasnější, než jsem 
očekávala. Cítím se být vděčná, 
že tady mohu být, a neumím si ani 
představit, že bych teď byla kde-
koliv jinde. Děkuju.

VÝLET DO HALF MOON BAY
Lucie SMÍTKOVÁ
RC Praha-Staré Město 
– USA, D 5160

Minulý víkend v neděli jsme 
si s mojí host rodinou udělali 

výlet do Half Moon Bay, což je asi 
hodinu autem od místa, kde byd-
lím (San Ramon). Na místě jsme 
se potkali se zbytkem (mými host 
sourozenci s jejich drahými polo-
vičkami). Viděli jsme spoustu sur-
fařů v neoprenech, ale kromě toho 
se prý nikdo jiný ve vodě normálně 
nekoupe. K obědu jsme si dali 
„clam chowder“, což je oblíbená 
polévka ze škeblí po celé Kalifor-
nii, a „fish and chips“. Poté jsme 
přejeli autem do Ritz-Carltonu. 
Ritz-Carlton je další část Half 
Moon Bay, která se skládá pře-
vážně z vyhlášeného luxusního 
hotelu a golfových hřišť. Počkali 
jsme na západ slunce, který byl 
naprosto nádherný, a vydali se na 
cestu domů. Poprvé v životě jsem 
zažila opravdovou americkou „tra-
ffic“, když jsme domů místo jedné 
hodiny jeli skoro tři, protože jsme 
se rozhodli, že si zkrátíme čekání 
a pojedeme hlavní silnicí upro-
střed města. Ani mi to nějak ne-
vadilo, protože jsme si stihli pro-
hlédnout „downtown“ Half Moon 
Bay z okénka auta a hráli jsme hry. 
V pořádku jsme se dostali domů 
a po dlouhém dni šli spát.

3

4

tretnutie organizoval Rotary Youth Exchange Czechia 
and Slovakia, zapsaný ústav, realizujúci výmenu mláde-
že v našom dištrikte 2240, v spolupráci s Rotary klubom 

Třebíč a Rotexom pod vedením Sabíny Sigmundovej. V Třebíči sa 
tak 6. novembra 2022 stretli záujemcovia z celého Česka a Sloven-
ska. Sála bola plná študentov, ich rodičov, rotexákov, ako aj rota-
riánov, takže sa na meetingu zúčastnilo viac než 180 účastníkov.

Meeting začal príhovorom riaditeľa ústavu Jaromíra Baráka, 
ktorý neskôr študentov oboznámil s inštrukciami týkajúcimi 
sa ich ročného výmenného pobytu, vrátane prezentácie o kul-
túrnom šoku. Študenti a rodičia sa dozvedeli viac o Rotary 
International vďaka PDG Františkovi Rynešovi. Zástupca ria-
diteľa ústavu Ondrej Kollár im zase objasnil zásady a pravidlá 
výmeny. Pre rodičov bola veľmi užitočná prezentácia od skú-
seného host rodiča Karla Jelínka s názvom „Hostíme zahranič-
ného študenta“, pri ktorej si vypočuli rady a skúsenosti s hos-
ťovaním výmenných študentov z rôznych krajín a kultúr.

V priebehu celého meetingu mali účastníci možnosť oboz-
námiť sa s prezentáciami rotexákov a ich skúsenosťami z vý-
meny, ktorú strávili v USA, Mexiku, či Brazílii. Zaujímavé boli 
aj videohovory, vďaka ktorým si účastníci mohli vypočuť doj-
my a pocity súčasných outboundov z ich prvých mesiacov 
strávených na výmene. Stretnutie sa skončilo diskusiou o všet-
kých preberaných témach.

ORIENTATION MEETING 

ORIENTATION MEETING I. 
PRE OUTBOUNDY A ICH 
RODIČOV 2022

S

Po trojročnej covidovej prestávke sme mali znova 
príležitosť stretnúť sa s novými záujemcami 
o štúdium v zahraničí v školskom roku 2023/2024.
Text: NIKOLA TALLOVÁ, foto: ROTEX
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Více fotografií z akcí najdete 
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz

celého projektu. Dopad projektu je pro náš region značný. V naší 
jednotce je více než 1200 registrovaných skautů, kterým bude Ty-
rolský domek sloužit. Podpory si vážíme a s Rotary klubem bu-
deme hledat další možnosti spolupráce.” Rotary klub Pardubice 
podpořil rekonstrukci částkou 165 tis. Kč. Rotary klub Pardubice 
se skauty na místní i regionální úrovni spolupracuje již delší dobu 
a tuto spolupráci mají obě strany zájem dlouhodobě rozvíjet. „Již 
jsme se dohodli na výpomoci s krátkodobými výměnami mládeže, 
kde jsou skauti velmi zkušení. Tradiční je již i podpora každoroční 
výpravy skautů do Londýna u příležitosti uctění československých 
letců RAF,“ popisuje Michal Sláma, prezident Rotary clubu Pardu-
bice. V přátelství je síla Rotary i Skautu a podobná spolupráce má 
určitě velký smysl. Pomáhejme společně měnit své okolí k lepšímu.

Text: MICHAL SLÁMA

yrolský srub, tzv. Tyrolák, nechal v 19. století postavit ma-
jitel slatiňanského panství Vincenc Karel z Auerspergu. 
Inspirací mu byly alpské chaty a sloužil jako odpočinkové 

místo pro šlechtu. V temných socialistických dobách objekt sloužil 
milicionářům a po roce 1990 přešel v dezolátním stavu do správy 
skautům. Skauti původní lovecký srub opravují s vidinou, že zá-
kladna bude sloužit jako místo pro skautské výpravy a vzdělávací 
akce. Martin Pavliš, člen RC Pardubice a zároveň předseda okresní 
rady Junáka Chrudim, uvádí „Jako skauti jsme upřímně rádi, že 
nám Rotary Club pomohl. Vzhledem k současnému navýšení cen 
materiálů a stavebních prací jsme se začínali obávat o dokončení 

T

P A R D U B I C E

Rotary klub Pardubice podporuje 
Skauty při rekonstrukci 
Tyrolského srubu u Slatiňan

165 000 Kč
Rotary klub Pardubice podpořil rekonstrukci 
Tyrolského srubu u Slatiňan.

Rotary klub Pardubice se rozhodl částkou 165 000 Kč podpořit 
rekonstrukci Tyrolského srubu u Slatiňan, který má ve 
vlastnictví okresní rada Junáka Chrudim. 
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Dovolte nám podělit se i s vámi o velmi radostnou zprávu! 
Podporujeme výjimečně nadanou mladou 12letou klavíris-
tku Klárku Gibišovou, přezdívanou v českých kulturních 
kruzích „Klára-Mozart Gibišová“, která je také zařazena do 
MenArt programu v rámci nejtalentovanějších dětí v ČR. 

ktuálně se Klárka Gibišová – po společných vystou-
peních s řadou významných českých umělců v uply-

nulém období 6 měsíců a po absolvování spousty meziná-
rodních soutěží, kde obsadila první pozice – stala hrdou 
členkou Petrof Art Family – www.petrof.com, www.you-
tube.com/…cwg. Klárka potvrdila své zcela výjimečné 
nadání a vykazuje v uplynulém období nádherné nadstan-
dardní výsledky a rovněž srovnání s mezinárodní ostrou 
konkurencí jejích vrstevníků z Asie, Ameriky i Evropy jed-
noznačně dokazuje, že o ní v budoucnu ještě hodně usly-
šíme! Jsme rádi, že tato výjimečně nadaná žákyně šíří 
v této nelehké době svou výjimečnou hrou na klavír pozi-
tivní náladu, a těšíme se na její další úspěchy.

Text: ROMAN ŠIMEK

H R A D E C  K R Á L O V É

Klárka Gibišová členkou 
Petrof Art Family

A

Klárka potvrdila své 
zcela výjimečné nadání 
a nadále vykazuje 
nadstandardní výsledky

zprávy

Pamätnica – zborník činností a projektov RC Banská Bystrica 
(RC BB), ktorú vydal klub pri príležitosti osláv 30. výročia 
znovuzaloženia klubu v júni 2022, má už aj niekoľko majiteľov 
za hranicami nášho dištriktu.

šetci slovenskí past-guvernéri si odniesli Pamätnicu osobne 
zo slávnostného večera k výročiu obnovenia klubu. Chýbal 

jedine v poradí druhý slovenský guvernér Viktor Príkazský, ktorý 
nás však v roku 2009 navždy opustil. MUDr. Viktor Príkazský, PhD., 
bol členom RC Poprad a zastával funkciu DG dve funkčné obdobia 
2003/4 a 2004/5. Počas celého obdobia jeho vedenia dištriktu robila 
dištriktovú sekretárku manželka pani Magda Príkazská, ktorá sa 
však zo zdravotných dôvodov nemohla slávnostného večera v Ban-
skej Bystrici zúčastniť. Keďže sa v Pamätnici PDG Viktor Príkazský 
objavuje na viacerých fotografiách a je v nej aj fotografia diplomu 
Cena Viktora Príkazského, ktorú RC BB obdržal v máji tohto roku, 
navštívil PDG Ivan Belan s manželkou past-dištrikt sekretárku, 
pani Magdu Príkazskú v jej bydlisku na predmestí Viedne a odo-
vzdal jej banskobystrickú Pamätnicu. Cena Viktora Príkazského je 
jedno z dištriktových ocenení, ktoré guvernér dištriktu udeľuje 
dlhodobo aktívnemu a prosperujúcemu klubu. Štatút Ceny Viktora 
Príkazského vypracoval a prvýkrát ocenenie udelil PDG Tomáš 
Lang v roku 2012. Pani Magda Príkazská, PDS, sa Pamätnici veľmi 
potešila a aj touto cestou pozdravuje členov RC BB a všetkých pria-
teľov rotariánov Dištriktu 2240, ktorí si ju z rotariánskych podujatí 
pamätajú.

Text: I. BELAN, PDG, FOTO: M. BELANOVÁ

V

B A N S K Á  B Y S T R I C A

Pamätnica aj za hranicami 
Dištriktu 2240
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S blížící se adventní dobou spojily síly tři Rotary kluby, Rotary 
klub Prague Golf/NGW, satelitní klub RC Telč a RC Most, a pozvaly 
rotariány a hosty do restaurace Obecního domu na skvělou gala 
večeři s dražbou a tichou aukcí, doplněnou ochutnávkou 
lahodných francouzských a italských vín firmy Jel-Stav. 

o loňské charitativní Rotary večeři pro Dětskou psychiatric-
kou kliniku se mnozí z loňských hostů objevili znovu a to 

bylo pro organizátory nejlepší odměnou. Výtěžek letošní aukce byl 
plánován na zakoupení polohovacího lehátka pro dětské dlouho-
době ležící dětské pacienty v Centru sociální péče v Litoměřicích. 
Paní ředitelka CSP ve své racionální a přesto velmi emotivní pre-
zentaci popsala, jak moc by polohovací elektrické lehátko zlepšilo 
těžkou situací těchto dětí. A hosté zareagovali úžasně! Otevřeli 
srdce a peněženky a obě aukce byly úspěšné. Jistě i díky maximál-
nímu nasazení dražebníkovi, Jindrovi Vinklerovi z RC Most. Ne-
smím zapomenout na skvělé vystoupení paní Renaty Drössler, 
která svou profesionalitou i úchvatným vystoupením nadchla hosty 
k potlesku ve stoje. A tak jsme si společně užili krásný večer, 
z hostů se stali přátelé a všichni jsme měli jeden cíl: Pomoci tam, 
kde je třeba. Je to stejně krásný pocit, být rotariánem. Vybrali jsme 
150 tis. Kč – což na lehátko stačí!

Text: MARIE JEHLIČKOVÁ

P

P R A H A

Gala aukce

Členovia RC z Trebišova navrátili pamiatke z 19. storočia 
zašlú krásu a vybudovali náučný zážitkový chodník. 
Dielo teraz slúži verejnosti a šíri dobré meno rotariánov. 

ačalo to v máji 2021 spoločnou prechádzkou rotariá-
nov z Trebišova a z Košíc. Cieľom výletu bola chátra-

júca historická pamiatka župný hraničný kameň v dargov-
ských lesoch. Pamiatka bola vo veľmi zlom stave a súčasný 
prezident RC Trebišov Peter Sklenčár prišiel s návrhom na 
jej záchranu. Našiel podporu u členov klubu, pripravil pro-
jekt a spoločne požiadali o grant košickú župu. S projektom 
súviselo mnoho administratívy. V niektorých prípadoch 
pomohli členovia RC Košice, za čo im srdečne ďakujeme. 
Združením financií vznikli predpoklady na záchranu žup-
ného hraničného kameňa. Výsledkom je obnovená histo-
rická pamiatka, prícestné odpočívadlo s lavičkami a vznik 
nového zážitkového náučného chodníka. Celý projekt stál 
22 500 eur a prostriedky združili Košický samosprávny kraj 
a Rotary klub Trebišov. Župný hraničný kameň je unikátna 
pamiatka, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Bol postavený 
v polovici 19. storočia pri výstavbe novej cesty medzi Koši-
cami a Zemplínom a označoval hranicu vtedajších stolíc, 
neskôr žúp. Je vysoký 4 metre a má barokový tvar. Historici 
sa domnievajú, že to môže byť aj starší objekt, ktorý pred-
tým, ako bol umiestnený pri ceste mohol slúžiť ako morový 
stĺp, alebo iný monument a stál na inom mieste. Dnes žiari 
novotou a veríme, že spolu s náučným chodníkom bude 
šíriť dobré meno rotariánov z Trebišova. 

Text a foto: RC TREBIŠOV

T R E B I Š O V

Zachránili sme pamiatku

Z

zprávy

150 000 Kč
Výtěžek aukce na zakoupení polohovacího lehátka 
pro dětské pacienty v Centru sociální péče v Litoměřicích
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C Prešov-Šariš sa 
prvýkrát aktívne zapo-

jil do programu RYE – dlho-
dobej výmeny mládeže. V au-
guste sme privítali dvoch 
študentov, Pedra Yuki Koree-
du z RC Campos-Guarus, Dis-
trict 4751, Brazília a Emília 
Ortega Piňu, RC Rotario Me-
tepec, Aztecas, District 4710, 
Mexiko. Obaja študenti sa 
postupne adaptujú na život 
v rodinách, nachádzajú si 
svoje miesto v škole, spozná-
vajú krásy aj úskalia študent-
ského života, nachádzajú si 
priateľov, pasujú sa s kultúr-
nymi rozdielmi a úspešne bo-
jujú s náročným slovenským 
jazykom. Inbound Pedro sa 
aklimatizoval do rodiny pre-
šovských rotariánov. Jednou 

z mnohých aktivít je aj pre 
neho obľúbená športová čin-
nosť. V Brazílii Pedro aktívne 
hral basketbal a aj v Prešove 
sa stal súčasťou basketbalo-
vého tímu BK UNIPO Akade-
mik Prešov. Trikrát týždenne 
dochádza na tréningy, má za 
sebou už aj zopár zápasov. 
V ostatnom zápase bol kľú-
čovým hráčom a nemalou 
mierou prispel k prvému ví-
ťazstvu. A ako napísal sám: 
„Volám sa Pedro a som z Bra-
zílie. Rad hrám basketbal 
a minulý víkend 6. 11. som 
mal zápas a vyhrali sme 
prvýkrát, cítil som sa šťast-
ný.“ Pedro, sme na Teba hrdí! 

Text: PEDRO YUKI KOREEDA, 

MICHAELA SEPEŠIOVÁ

elý tento školní rok 
stráví v našem městě 

Maria Fernandez Sámano 
Lopez, mexická studentka 
medicíny, která se rozhodla 
studium ve své rodné zemi 
na rok přerušit a získat nové 
zkušenosti právě v Jindři-
chově Hradci. Dočasnou 
alma mater se jí stalo Gym-
názium Vítězslava Nováka. 
Výměny studentů organizu-
je Rotary club Jindřichův 
Hradec. Jedna studentka 
z Jindřichova Hradce zase 
v rámci Rotary programu 
odletěla sbírat zkušenosti 

do Spojených států americ-
kých. V úterý 4. října Marii 
na radnici přijal starosta 
Jindřichova Hradce Jan Ml-
čák, aby ji v našem městě 
přivítal. Jako dárek dostala 
mexická studentka knihu 
o Jindřichově Hradci v ang-
ličtině a upomínkové před-
měty. Maria se aktivně učí 
česky a oceňuje naše škol-
ství. Podle ní je zaměřené 
mnohem šířeji než to mexic-
ké a naši studenti tak mají 
výborný všeobecný přehled.

Text: ELIŠKA ČERMÁKOVÁ

R

C

S T U D E N T  E X C H A N G E

J I N D Ř I C H Ů V 
H R A D E C

STAROSTA JAN 
MLČÁK PŘIVÍTAL 
STUDENTKU 
Z MEXIKA

P R E Š O V

MÔJE PRVÉ 
„VÍŤAZSTVÁ“ 
NA SLOVENSKU

Rotary klub Hradec Králové pořádal v září již 9. ročník Dětského 
maratonu, letos opět ve spolupráci s Rotary kluby Poděbrady, 
Trutnov a Pardubice. 

ětský maraton je závod dětských týmů do 13 let, které štafeto-
vým způsobem běží maratonskou vzdálenost 42 195 m. Týmy 

jsou ve složení 15 dívek, 15 chlapců a 1 kapitán. Závodníci si předávají 
štafetový kolík po 200metrových úsecích. Jako zástupci RC Hradec 
Králové jsme byli v prosinci 2011 na výroční návštěvě v Rotary klubu 
Frodsham Helsby, kde nás rotariáni s tímto modelem závodu sezná-
mili. Projekt nás zaujal a v roce 2012 jsme tak uspořádali první závod 
v Hradci Králové se 4 hradeckými základními školami. V roce 2013 
jsme závod rozšířili do Pardubic o další čtyři školy. Závod startoval 
vždy ve stejný čas a školy tak soutěžily na dálku. V roce 2016 jsme 
pro bližší vztahy uspořádali společný závod v Hradci Králové, kdy na 
jednom atletickém oválu spolu soutěžily tři základní školy z Hradce 
Králové a tři z Pardubic. Tento model se osvědčil a již jsme u něho 
zůstali s tím, že střídáme místo závodu – Hradec Králové a Pardu-
bice. O rok později (2017) se k nám postupně přidaly RC Poděbrady-
-Nymburk, Trutnov a Jičín. V té době jsme výsledky z České repub-
liky zadávali na anglický web, kde byly výsledky nejen naše, 
anglických škol, ale týmů z celého světa. Covidová přestávka přeru-
šila toto celosvětové soutěžení a anglické Rotary kluby se prozatím 
k této aktivitě nevrátily. Od roku 2021 tak soutěžíme zatím jenom 
v České republice. Pokud se některý klub bude chtít připojit, rádi 
seznámíme s kompletním zázemím závodu a potřebnou přípravou. 
Informace k závodu, fotografie, videa včetně historie závodu jsou na 
webu Dětského maratonu: www.detskymaraton.cz.

Text: ALEŠ HÝBNER

D

H R A D E C  K R Á L O V É

Dětský maraton
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C Jihlava věnoval Oblastní charitě v Jihlavě finanční 
částku ve výši 41 990 Kč na zakoupení kyslíkového 

koncentrátoru DeVibilbis pro středisko Bárka – domácí 
hospic při Oblastní charitě Jihlava. Dar předal prezident RC 
Jihlava pro rok 2022–23 př. Pavel Toman ředitelce OCHJ Ing. 
Haně Fexové.

Text: LIBOR FERDA

J I H L A V A

Pomoc Oblastní charitě

R

Záhy po napadení Ukrajiny Ruskem a rozpoutání v tomto století 
bezprecedentního válečného konfliktu se i náš Rotary distrikt 
a jeho kluby ihned zapojily do humanitární pomoci napadené 
zemi. A RC Praha City a zejména jeho členové Eva Volšická a Ilja 
Chocholouš v tomto ohledu projevili  mimořádnou pohotovost, 
když již na konci února (a poté opakovaně) dopravili na Ukrajinu 
několik zásilek hmotné pomoci. Pomáhat ovšem chtěli a chtějí 
i rotariáni v zemích na západ od nás, které však v této pomoci 
často limituje nejen větší geografická vzdálenost, ale většinou 
i nulové nebo jen omezené kontakty na „východní“ distrikty. 

takové situaci se přednedávnem ocitli i členové Rotary klubu 
ve francouzském městě Valence, které leží na jihovýchodě 

země, má 65 000 obyvatel a bývá pokládáno za „severní bránu“ k Pro-
venci. Z vlastních prostředků a s finančním přispěním lokálních 
úřadů pořídili za 15 000 eur sanitní vůz, který se rozhodli darovat 

nemocnici v západoukrajinském Novovolynsku (toto město leží se-
verně od Lvova, žije zde asi 50 000 obyvatel a vzniklo v padesátých 
letech původně jako sídliště pro horníky tehdy nově otevřených dolů). 
Obě města tak dělí více než 2000 km. Takže vznikla otázka, jak tento 
dar z Francie na Ukrajinu co nejefektivněji a nejspolehlivěji dostat. 
A zde zase jednou dokonale zafungoval fenomén zahraničních part-
nerství a přátelství Rotary klubů. Klub z Valence oslovil svůj partner-
ský klub v jihobavorském Weilheimu a přátelé z Weilheimu se zase 
obrátili na náš klub RC Praha City, který s nimi udržuje již mnoho let 
přátelské styky. Jako čtvrtý se připojil polský klub Zamosc Ordynacki 
(místem předání ovšem byly Katowice) – a během několika dnů byla 

na světě ojedinělá „rotariánská štafeta“ 
napříč Evropou, která celkovou trasu 
v délce 2 164 km překonala během tří dnů, 
od 15. do 18. listopadu, takže již 18. listo-
padu krátce po půlnoci si na polsko-
-ukrajinském hraničním přechodu Me-
dyka mohli zástupci Rotary klubu ze 
Lvova auto vyzvednout a dopravit na 
konečné místo určení. Jedna sanitka se 
zdá být při každodenních zprávách z bo-

jující Ukrajiny jen kapkou v moři. Ale, jak řekl prezident Rotary klubu 
z Weilheimu, „i kdyby tento vůz zachránil jen jeden jediný lidský 
život, splnila tato rotariánská pomoc svůj účel“. My však především 
doufáme, že tento dar již brzy nebude muset zachraňovat jen válkou 
ohrožené životy, ale především konat svoji běžnou „mírovou službu“. 
Ostatně – sice časovým souběhem náhody, ale pro naši zemi též sym-
bolicky – z Prahy auto na pomoc Ukrajině vyráželo přesně 17. listo-
padu, tedy v Den boje za svobodu a demokracii.

Na organizaci celého projektu se podíleli Christophe Vignon (RC 
Valence), Ursula von Aswegen-Schmalfeld (RC Weilheim), Magdalena 
Živná (RC Praha City), Andrzej Gorski (RC Zamosc Ordynacki) a Borys 
Bodnar (RC Ukraine Unity) a Pavlo Kaškadamov (RC Lviv). Obětavými 
„štafetovými“ řidiči byli Gérard Roussillion a Christophe Vaugin (Va-
lence–Weilheim, 708 km), Horst Schmalfeld a Christian Hegemer 
(Weilheim–Praha, 435 km), Ilja a Iva Chocholoušovi (Praha–Katowice, 
430 km) a Andrzej Gorski (Katowice–Medyka, 330 km). 

Text: MAGDALENA ŽIVNÁ

V

P R A H A

Rotariánská charitativní štafeta 
napříč Evropou

Dokonale 
zafungoval 
fenomén 
zahraničních 
partnerství 
Rotary klubů
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V Í D E Ň

„MISTER BEAM“ 
Z VÍDNĚ

Denis z Rotary Contact nás 
informoval, že Anton Zeilinger, který 
v roce 2022 získal Nobelovu cenu  
za fyziku, je rotariánem z Rotary 
klubu Wien-West v Rakousku. 
Rozhodli jsme se tuto významnou 
osobnost představit prostřednictvím 
medailonku. 

ídeň má tradici v oblasti přírodních 
věd. Vše začalo zázračným experi-

mentem, který před 14 lety proslavil Anto-
na Zeilingera. V laboratorním experimentu 
se mu podařilo „zhasnout“ foton, aby se 
tato světelná částice ve stejném okamžiku 
znovu objevila o několik metrů dál. Zdá se, 
že se splnil vědeckofantastický sen. Dnes 
je jedním z nejuznávanějších světových fy-
ziků a vědeckou osobností Rakouska. Jsou 
přezdívky „Mister Beam“ nebo dokonce 
"Pán světla“ pro jednoho z nejvýznamněj-
ších fyziků našeho světa otravné? Ne, An-
ton Zeilinger má smysl pro humor a vesele 
se usmívá. Být astronautem, dětský sen, 
nikdy neodejít do důchodu – existuje život 
mezi tím. Ačkoli se narodil v roce 1945 
v Innviertelu, od roku 1955 se téměř vše 
v jeho životě odehrávalo ve Vídni: škola 
a poté univerzita – doktorát získal v roce 
1971. Jeho cesta vedla od asistenta a před-
nášejícího na Technické univerzitě ve Vídni 
přes pobyty v USA, Francii, Austrálii a Ně-
mecku až do Innsbrucku, kde v roce 1990 
získal svou první profesuru. Od roku 1999 
je profesorem na Vídeňské univerzitě a ve-
doucím Ústavu experimentální fyziky, v le-
tech 2006–2009 byl děkanem Vídeňské 
univerzity. „Prošel školou, studiem bez ná-
mahy“ a „měl hodně štěstí při výzkumu“. 
I když s časovým zpožděním. Podle jeho 
slov je to dáno tím, že „v té době jsem dě-
lal věci, které měly outsiderský charakter, 
ačkoli pomohly nastartovat jednu z nejak-
tivnějších oblastí fyzikálního výzkumu na 
světě v současnosti“. Zeilinger vystupuje 
na kongresech, je hostem talk show a ho-
voří s manažery energetických společnos-
tí. Právě se vrátil z Austrálie, cestuje po ce-
lém světě a přednáší, ale přijímá jen 
zlomek pozvání. „Všichni najednou chtějí 
vědět, co my kvantoví fyzici děláme.“ Do-
stal dokonce nabídku z politiky a od roku 

1996 navázal spolupráci s Čínou, aby zajis-
til budoucnost svého výzkumu. Protože je 
vědomě Rakušan, zůstává také věrný své 
zemi. Zeilinger důvěřuje mladým lidem, 
dělá s nimi výzkum, proto zůstává mladý. 
Sedmnáct jeho studentů nyní pracuje po 
celém světě. V roce 2013 píše pro děti, aby 
je naučil fyziku. Jeho zájmem je větší pod-
pora neobvyklých a vysoce nadaných 
osobností. Zeilinger částečně uspěl s my-
šlenkou „továrny na talenty“, která se jeho 
prostřednictvím stala skutečností jako 
Elite University Gugging. V roce 2012 byl 
přizván na konferenci do Kasselu jako kon-
zultant, aby vysvětlil své dílo.

Anton Zeilinger je muzikální člověk, hra-
je na violoncello, miluje klasickou hudbu 
stejně jako jízdu na kole nebo plachtění. 
Kde? U jezera Traunsee. Zde také v roce 
2009 realizoval letní propagaci nadaných 
studentů ve své Mezinárodní traunkirchn-
ské akademii. Zde se uplatní nejen věda, 
ale také umění, jako je sochařství, malíř-

ství a hudba. Vždy ho doprovází manželka 
Elisabeth, povoláním lékárnice. Mají dceru 
a dva syny. Protože jeho životní náplní je 
„dělat jen to, co mě samotného baví“, ne-
chce Anton Zeilinger, jehož příbuzní se do-
žívají 100 let, nikdy odejít do důchodu.

Anton Zeilinger je členem několika ná-
rodních akademií věd, mimo jiné v Rakous-
ku, Číně, Francii, Německu, Rumunsku, 
Rusku, na Ukrajině, ve Spojeném království 
a ve Spojených státech. Kromě Nobelovy 
ceny je držitelem několika ocenění, včetně 
Sartoriovy ceny (2001), medaile Isaaca 
Newtona Fyzikálního ústavu (2008), Wolfo-
vy ceny (2010, sdílené s Clauserem 
a Aspectem) a medaile TWAS Lecture Svě-
tové akademie věd (2015). 

Text: HEINRICH MARCHETTI-VENIER,

foto: JOHAN JARNESTAD/The Royal 

Swedish Academy of Sciences,

překlad: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ 

V

„Dělal jsem věci, které měly outsiderský 
charakter, ale pomohly nastartovat jednu 
z nejaktivnějších oblastí fyziky“

O S O B N O S T
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Enjoy Bavaria & Tirol 2022
spent my summer rotary camp 
in Bavaria and Tyrol. We met 20 
people from different parts of 
the world. 

I found out what it's like to live under the 
highest mountain in Germany, swam in 
natural lakes, tried water sports and row-
ing. Well, especially what it's like to be 
alone in a foreign country. Where it's just 
you for you and no one else. This experi-
ence has given me so much more than 
I expected. My homestay was the best I've 
ever been to. They showed me the places 
the locals visit and gave me a glimpse into 

the lives of Germans and Austrians. Thanks 
to Rotary, I was able to see the beauty of 
Bavaria and Tyrol, meet new people who 
are now my friends, learn about different 
cultures, and most importantly, make 
meaningful use of my time during the 
summer. Thank you very much for that

Nina Straková
RC Bratislava Danube
Germany GEORGE J. PODZIMEK

District 2240 governor

I

G L O S S A R Y

Dear friends,
the first half of the Rotary year is slowly 
coming to a close. It is probably time 
for me to reflect on where we have pro-
gressed in the implementation of the 5 
priority points as declared at PETS and 
at DK22 in Zlin. First and foremost it is 
the support of the Rotary Foundation. 
Currently, the Rotary Foundation's so-
called "disaster" funds are depleted, but 
that does not mean that our help will 
end. It is now even more up to us, per-
haps in cooperation with our partners 
at the Inter Country Commission (ICC) 
to target help where it is needed. An-
other stated priority is to help strength-
en the membership base. I think that 
helping Ukraine is one of the tools we 
can use to show the public who we are 
and where we stand. As you well know, 
my long-standing interest in Rotary has 
been how we are perceived by the pub-
lic. Concerted effort brings synergy and 
helps to show us in a different light 
than may be common. For example, 
the edited video of the transport of 20 
ambulances to Ukraine is very well re-
ceived and is a cornerstone of the rein-
troduction of Rotary to the public. An-
other point is the strengthening of the 
Service to the Profession through men-
toring. At the moment, the work on the 
previous points has led us to the point 
that we will offer mentoring to the so-
called alumni, i.e. those who have been 
through some of Rotary's programmes 
in the past, and we hope to reach out to 
new prospective members through this 
service. I would like to conclude my ed-
itorial by wishing you a wonderful 
Christmas and I look forward to seeing 
you in the clubs again.
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The Municipal House has hosted 
a gala dinner with auction and 
silent auction, accompanied by 
tasting of delicious French and 
Italian wines from Jel-Stav. 

he proceeds of the auction were 
planned to purchase a reclining 

lounger for long-stay paediatric 
patients at the Social Care Centre in 
Litoměřice. In her rational yet very 
emotional presentation, the Director 
of the CSP described how much the 
electric recliner would improve the 
difficult situation of these children. 
And the guests reacted wonderfully! 
They opened their hearts and wallets 
and both auctions were successful. 
And so we had a wonderful evening 
together, the guests became friends 
and we all had one goal: To help 
where the need is. 

Text: MARIE JEHLIČKOVÁ

P R A G U E

Gala dinner in 
Municipal House

T

Upon arrival in Písek the hosting RC 
took us – exchange students, Fisher, 
Artus, Gabriel, Chenoa and Gina – on 
a trip during which we crossed three 
European borders – Austrian, Czech  
and German.

n unusual experience! At the top of 
Třístoličník we had lunch in a nice res-

taurant. The meal was very tasty, although 
a bit unusual for students from Thai–wan 

and Columbia. After lunch we had an inter-
esting rotary meeting attended by people 
from different clubs and countries. Then we 
walked a few kilometers to see another land-
mark – Trojmezná. The walk up was perfect, 
the nature was beautiful, but the way down 
turned into horror, since we took a very 
muddy path. We arrived home dirty but very 
happy and full of great memories.

Text: JOAO GABRIEL BUCAR 
S. MALHEIROS NUNES A SPOL.

Třístoličník

The meeting was 
attended by six 
representatives from 
the Czech and Slovak 
Republic including our 
current DRR Veronika 
Joklova. 

mong the participants were current 
country representatives – Zina Ško-

rňová (Slovakia) and Jakub Machovec 
(Czech Republic). In addition to a walk 
around Dublin and its surroundings, we 
participated in workshops on sustainability, 
digital technology and leadership. There 
were also Country Booths – we brought typ-
ical food from the Czech Republic and Slo-
vakia to taste and talked to hundreds of 

people about our traditions. The last day 
concluded with an ERIC (European Rotaract 
Information Centre) meeting. In the evening 
we had a gala evening at Croke Park Sta-
dium with wine tasting and the closing cer-
emony. The next REM will take place in 
Ghent, Belgium, from 26th - 29th January 
and then the EUCO (Rotaract European 
Convention) in Milan, Italy!

TEXT: JAKUB MACHOVEC

P Í S E K

Rotaract 
European 
Meeting

D U B L I N

A

A

We raised CZK 150.000 
which is enough 
for a deckchair!
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This year our District 2240 was 
represented at the world Rotary golf 
Championship. The 57th Annual Golf 
World Championship was held In 
Marakesch, Morocco. 

65 Rotary golfers from around the 
world played in four well organ-

ized tournaments. Especially the course 
of Muhammed VI, King of Morocco, pre-
pared a truly royal service, accompanied 
by a programme of interesting trips and 
social events, an unforgettable event 
that every Rotary golfer has the oppor-

tunity to enjoy once a year. The next, 
58th Rotary World Golf Championship 
will be held in Rome ( 1–7 July 2023) and 
will be played not only on the course 
that will host the Ryder Cup 2 months 
later, but also on the Castelgandolfo 
course – the site of the Pope's residence.  

TEXT: MARIE JEHLIČKOVÁ

More info at
mbirdiej@gmail.com

F E L L O W S H I P

Our District 
at the World Rotary 
golf Championship

1

fter arriving in Helsinki we checked in 
at our families. We drove through 

a beautiful aforested country with many 
lakes. My family was very nice. They intro-
duced me to all typical foods and customs so 
I could learn about their culture. For exam-
ple, I tried golf, shooting, and fishing. After 
four days we went to their lodge. The lake 
where it was located was beautifully clean 
and the scenery was reminiscent of a tropi-
cal landscape. We spent days swimming, 
barbecuing and sauna bathing. After these 
beautiful days, I left to spend the rest of my 
stay in the hotel where I stayed for the next 
week with other participants. The program 
was also wonderful. We tried paddle board-
ing on dragon boats, went on a cruise boat 
on the lake around Savonlinna, visited muse-
ums and a historical castle. In the evenings 
we mostly played board games, which was 
nice because we had to speak English all the 
time. Finland was a great experience.

Filip Janeček
RC Pardubice
Finland

S T U D E N T  E X C H A N G E 

Visit to Finland

A
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his August, RC Prešov-Šariš partici-
pated in the youth exchange pro-

gramme RYE, welcoming two inbound 
students, Pedro Yuki Koreeda from RC 
Campos-Guarus, Brazil, and Emilio Ortega 
Piña, RC Rotario Metepec, Aztecas, Mexico. 
Both are adapting to life with their fami-
lies, in schools, coping with cultural differ-
ences and struggling with the Slovak lan-
guage. Pedro is an active basketball player, 
so he joined the BK UNIPO Akademik 

Prešov basketball team. He was the key to 
the first victory of “his” team. He wrote in 
perfect Slovak: ″Hello, I'm Pedro and I'm 
Brazilian. In August, I came to Prešov, Slo-
vakia as an exchange student in the Rotary 
club Prešov-Šariš. I'm a basketball player 
and now I play here in Prešov. Last Sunday 
we won our first match. I was so happy and 
proud.″ Pedro, we are proud of you, Rotar-
ians from RC Prešov-Šariš.

Text: PEDRO YUKI KOREEDA, MICHAELA SEPEŠIOVÁ

T

S T U D E N T  E X C H A N G E

My first „victories“ in Slovakia
Rotary 
Good News
6 | 2022

These four pages contain 
English-language highlights 
of the content of the Czech 
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nton Zeilinger, winner of the 2022 

Nobel Prize in Physics, is a Rotari-

an from RC Wien-West (Austria). It all 

started with a miraculous experiment 

that made Anton Zeilinger famous 14 

years ago. In a laboratory experiment, 

he managed to "extinguish" a photon so 

that this light particle reappeared at the 

same moment a few meters away. It 

seems a science fiction dream come 

true. Today, he is one of the world's most 

renowned physicists and a scientific 

personality in Austria. 

He is a member of several national 

academies of science, including in Aus-

tria, China, France, Germany, Romania, 

Russia, Ukraine, the United Kingdom and 

the USA. In addition to the Nobel Prize, 

he is the recipient of several awards, in-

cluding the Sartorius Prize (2001), the 

Isaac Newton Medal of the Institute of 

Physics (2008), the Wolf Prize (2010, 

shared with Clauser and Aspect), and 

the TWAS Lecture Medal of the World 

Academy of Sciences (2015).

Text: HEINRICH MARCHETTI-VENIER

P E R S O N

Nobel Prize

A
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P O Č T Y  K L U B Ů

ROTARY: 36 782
ROTARACT: 10 063
INTERACT: 15 035K 18. 5. 2021

ROTARY
ČÍSLA
GLOBÁLNĚ

P O Č T Y  Č L E N Ů

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

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

Aktualizovaná data konání akcí 
si prosím ověřte na 
rotary2240.org

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

R O TA R A C T

Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Most
Praha 
Zlín

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

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

R O T E X

Společně pro ČR a SR

9.–11. 12. RYE CZ, SK Vánoční Praha pro inboundy (ČR + SR) Praha
31. 12.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 1/2023 (vychází 10. 2.)  všeobecná aktivita

27.–29. 1. RYE CZ&SK Zimní Třebíč – inboundi (ČR + SR) Třebíč
28. 1. RYE CZ&SK  Povinné školení pro klubové YEO (ČR + SR) 
   odevzdávání přihlášek Třebíč  
18. 2. RC Ostrava Int. Benefiční ples Ostrava  
28. 2.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2/2023 (vychází 10. 4.)  všeobecná aktivita
12.–18. 3. RYE CZ&SK Skiweek – inboundi (ČR + SR) Vysoké Tatry 
duben/
květen RYE CZ&SK  Eurotour – inboundi (ČR + SR) Evropa 
20. 5.  RC Ostrava Int. Golfový turnaj Šilheřovice  
18.–21. 5. RYE CZ&SK Distriktní konference – inboundi (ČR + SR) Broumov  
1.–4. 6. RYE CZ&SK OM IV. pro outboundy a inboundy (ČR + SR) Křižanov
5. 8. RC Ostrava Int. Golfový dvojboj – 2. ročník Ostrava-Lhotka
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téma

PŘEDSTAVTE SI
PROMĚNU
Obnovte své kontakty, perspektivu a představivost v australském Melbourne
a přeneste si domů energii, která rozzáří vaši komunitu a společenství
po celém světě. Když si představíte, co bude dál, dojde k vaší proměně.

MEZINÁRODNÍ KONGRES ROTARY 2023
MELBOURNE, AUSTRÁLIE 
27.–31. KVĚTNA 2023

Registrujte se ještě dnes na:

convention.rotary.org



Svěřte nám péči o svoji akci

ELEGANTNĚ VZTYČENÁ 
nad stověžatou Prahou

2 0 2 2

Czech Republic's
Leading Business

Hotel

• 200 m od Kongresového centra Praha

• 539 pokojů & Suites

• Bellevue konferenční hala | 24. patro

• Modulovatelný prostor 727 m2

• 24 zasedacích místností

• Executive Club | 22. patro

• Spa & Fitness | 25. patro

• Restaurace & bary

• Vnitřní & vnější parkování

• Parkování pro autobusy

@CORINTHIAPRAGUE
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