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www. rotary2240.org

PROČ SE NÁM TAK LÍBÍ
NOVÉ GRANTY ROTARY

Pomocí grantů se podporovalo
mnoho efektivních projektů...

...ovšem některé z nich přestaly
dlouohodobě prosperovat

Dle Vize do budoucnosti budou velké
granty podporovat udržitelné projekty...

...a tak se dobrá práce a pomoc
rotariánů projeví dlouhodobě.

Nové granty Nadace Rotary
budou k dispozici všem Rotary klubům
počínaje 1. červencem 2013
www.rotary.org/grants

GLOSÁŘ

VÁŽENÍ ČTENÁŘI!

B

ývá zvykem glosovat významné události. Tentokrát je na řadě etika, jeden ze základních atributů rotariánství. Je to jen pár dnů, kdy Zdeněk Michálek úspěšně
zvládnul další z konferencí na toto téma. Na závěr akce řekl jednu moudrou větu:
další pokračování už zřejmě nebude, je čas na uvedení těchto myšlenek do praxe.

Ani já se nebudu zabývat tématem etiky, které je dostatečně frekventováno v jiných částech
našich komunikačních prostředků, a přejdu do praktické roviny. Je to ostatně něco, co jsem si
předsevzal: analyzovat problémy, vybrat ty důležité, najít řešení a prosadit je. K tomu je ovšem
potřeba zapojení klubů. Na distriktní úrovni lze vymyslet cokoliv, ale konečná realizace je
závislá v mnohých případech na jiných subjektech. Nelze úspěšně kontrolovat, zda si kluby
určily PR managera a klubového trenéra. Časem ovšem mohou přijít problémy a nedostatky
a potom se zeptáme, kdo že to v klubu má na starosti PR, když nebyla využita šance k dobré
propagaci rotariánské činnosti nebo kdo je v klubu odpovědný za znalost programů a pravidel, když se neví důležité věci. Od začátku ledna působí v oblasti PR pro náš distrikt agentura
Crest Communications.
Výsledky takovýchto aktivit poznáme později, je to běh na delší trať. Co však můžeme udělat sami a co je vidět okamžitě, je naplnění stránek v Knihovně projektů. Již v prosinci bylo
možné zadávat projekty, ale vidět byly pouze na distriktních stránkách. V této chvíli je však
Knihovna projektů i na klubových stránkách, a tam je třeba zapisovat své aktivity. Je to jediná
databáze rotariánských projektů (a většinou také jediná klubová), kterou bude mít distrikt
k dispozici. Velmi důležitá je také její přístupnost pro širokou veřejnost. Dává dobrou odpověď na otázku, čím se vlastně to „podivné“ Rotary zabývá.
Tento projekt je významný z mnoha důvodů, proto si dovoluji požádat všechny, aby k němu
přistoupili s vážností a odpovědností a vložili tam své klubové aktivity. V případě, že nemají možnosti či vhodné odborníky, distriktní funkcionáři jsou připraveni jim pomoci. Pokud
se nám nepodaří knihovnu naplnit, nedáme svému okolí žádný pozitivní signál, nenaplníme
v praxi to, o čem již dlouho mluvíme a dosavadní práce přijde vniveč. Potom si ovšem nestěžujme, že o nás píší tolik nesmyslů a nepravd. Je to v našich rukou, výsledek bude takový,
o jaký se zasloužíme.
Alexander Turkovič,
G������� ���������

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

NAUČME SE ARGUMENTOVAT!
�������
� ����������:
Petr J. Pajas, PDG
����: Ivan Belan, PDG

SLUŽBOU
K HARMONII
SVĚTA

Jako japonský obchodník jsem zvyklý nosit společenský oblek téměř každý den. A vždy mám na klopě odznak Rotary. Mám ho tam, protože jsem hrdý
na to, že jsem rotarián. Kamkoli jdu, lidé si všímají
odznaku a vědí, čím jsem. Ostatní rotariáni vidí odznak a vědí, že jsem přítel, ale vidí to i ti, kdo nejsou
rotariány. Chci si být jist tím, že si všichni jsou vědomi toho, co ten odznáček znamená.
A proto vás žádám, abyste i vy všichni nosili svůj
odznak Rotary a tím šířili povědomí o jeho významu.
Věřím tomu, že ten odznak na vaší klopě vás změní.
Přiměje vás přemýšlet dřív, než začnete mluvit a než
se do něčeho pustíte. Nutí vás stále pamatovat na to,
že jste rotarián – a že jako rotariáni jsme tady proto,
abychom pomáhali.
My všichni bychom měli být připraveni hovořit
o Rotary. Když se vás někdo zeptá, co ten odznak znamená, měli byste mít připravenu odpověď. Co je Rotary? Co dělá Rotary? Na tyto otázky musíme být vždy

připraveni odpovídat. Nelze přece za někým, koho
chceme získat pro členství v Rotary přijít s tím, že nám
jde jen o zvýšení počtu členů! Musíme být schopni
ukázat, že Rotary je skvělá organizace a že příslušnost
k Rotary klubu činí člověka šťastnějším.
Když žádáme lidi o vstup do Rotary, činíme tak s tím,
že jim chceme pomoci. Myslím, že každý z nás je dodnes vděčen tomu, kdo jej do Rotary přivedl. Já sám
vím, o co šťastnějším se stal můj život, oč produktivnějším jsem se sám stal díky Rotary. Je mi jasné, že toho
dne, kdy jsem se stal členem RC Yashio, jsem učinil
první krok po odlišné cestě životem – cestě nabízející
více propojení, větší uspokojení a hlubší pocit naplnění
a pokoje. A to je pocit, který bych rád sdílel s ostatními.
Vím, že jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je získávat nové členy. Ale musíme to dosahovat také tím, že
budeme šířit povědomí o Rotary a o práci Rotary, tím,
že se soustředíme na to, aby nás veřejnost vnímala pozitivně. I proto máme nosit náš Rotary odznak každý den.

ČAS BOURÁ VŠECHNY ZDI!

Více o aktivitách
prezidenta RI Sakuči Tanaky
naleznete na:
www.rotary.org/president
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V prosinci jsem se poprvé zmínil o třech Celosvětových mírových fórech Rotary, které jsme si předsevzali uskutečnit v tomto rotariánském roce. První
z těchto setkání s tematickým názvem „Mír bez hranic – Peace Without Borders” se uskutečnilo v Berlíně, kde čas odměřují Berlínské hodiny míru.Ty hodiny, vytvořené jako umělecké dílo, jsou 3 metry vysoké
a váží víc než 2 tuny. A podél jejich okraje je nápis
„Čas bourá všechny zdi!“ Ty hodiny byly slavnostně
spuštěny 9. listopadu 1989, tedy právě v ten den, kdy
padla Berlínská zeď. Jakousi zázračnou shodou okolností se stalo, že v týž okamžik, kdy se začaly ručičky
hodin pohybovat, byl vydán pokyn k otevření hranice mezi Východním a Západním Berlínem. A tak se ta
slova napsaná na okraji hodin stala pravdou.
My v Rotary nedělíme svoji práci podle příslušnosti
ke státu, podle kulturních zvyků, kterými se řídíme
nebo podle jazyka, kterým mluvíme. Není podstatné,
co je napsáno ve vašem cestovním dokladu.To, co je
důležité je, zda věříte v naši zásadu nezištné služby
podle hesla „Service Above Self.“ Přesto i v Rotary
mluvíme o státech nebo obcích. Projekt, o kterém hovořím, může pomoci někomu v mé vlastní obci, ale
také může pomáhat někomu v Německu, v Keni nebo
v Jihoafrické republice. Ale jde i o jiné typy bariér.
Náš projekt, jak se domníváme, má pomáhat mládeži.
Ale také těm věkem starším. A těm kdo trpí hladem,
jsou chudí nebo nemocní či jsou jinak postiženi. Je
pravdou, že naše nezištná služba takové hranice a ba-

riéry překonává. Pokud se rozhodujeme o službě, neohlížíme se na to, zda to bude jen pro ty z naší obce, ani
na to, jakému společenství budeme pomáhat. Nesloužíme jenom mladým či seniorům, jen konkrétní škole
či určitému sirotčinci. Kdykoli sloužíme, jde o naši
pomoc celému lidstvu. Dopad toho, co činíme, se šíří
dál a dál. Kdykoli klademe službu nad vlastní zájem,
je to naše volba.To my se rozhodujeme dát potřebám
jiných lidí přednost před našimi vlastními zájmy. Ne
nadarmo říkáváme „Tvůj problém je i mým problémem a já Ti chci pomáhat.”
Rotary se stará o mír tím, že svoji pozornost obrací k potřebám, kvůli kterým vznikají konflikty: k potřebě přístupu k čisté vodě, k potravinám, k hygieně
nebo ke zdravotní péči.A kdykoli se podaří tyto potřeby zajistit, je to začátek nových možností, nové
naděje. Naděje bez hranic. Tak vytváříme zahradu,
v níž může vykvétat mír.
Program Službou k míru – Peace Through Service
nám dává možnost vydat ze sebe to nejlepší. Díky
němu si uvědomujeme existenci bariér mezi námi,
a to nám pomáhá tyto dělicí zdi strhávat.

Sakuči Tanaka,
P�������� R����� I������������
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VÍTE, KDE HLEDAT
SKUTEČNÝ DESIGN?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU

MODERNÍ BYT
PRÁVĚ V PRODEJI

WORLD
GOOD NEWS
Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP
do češtiny přeložil Dobroslav Zeman, PDG,
do slovenštiny Ivan Belan, PDG

ROTARY
VE SVĚTĚ
Zajímavé události ze všech kontinentů.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI
SYMPOZIA EUREKA
BYLI VE VĚKU DO

25 let
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ARGENTÍNA
S cieľom podporiť hlavné motto RI na rok
2012–13 Službou k harmónii sveta usporiadal
Rotary klub v Montes de Oca medzinárodnú
fotografickú súťaž „Podoby mieru“, do ktorej
sa mohli zapojiť rotariáni a členovia Rotaract
a Interact klubov. Súťaže sa zúčastnili fotografi
z Argentíny, Brazílie, Mexika, Španielska a Talianska. Z ich fotografií vznikla putovná výstava pozostávajúca z 25 najvydarenejších záberov. Výstavu v priebehu ôsmich mesiacov
hostiteľsky zastrešili Rotary kluby v rámci celého dištriktu, čím podporili myšlienku mieru
a priateľstva.

NOVÝ ZÉLAND

FILIPÍNY

Rotary klub Wellington vybavil studenty platformou, jíž mohou velmi vhodně využít k tomu, aby na jejím základě informovali vedoucí osobnosti novozélandské veřejnosti, jakou
roli bude v blízké budoucnosti hrát věda. Na
zahájení tohoto projektu uspořádal klub
„Symposium Eureka“, na němž 12 finalistů
ve věku do 25 let prezentovalo vždy nějaké
odborné téma, které má významný vliv nejen na ekonomiku, ale i na životní prostředí.
Tito finalisté se rovněž zúčastní společně
s vládními činiteli a představiteli podnikatelských kruhů odborného vědeckého fóra.

Tým složený z osmi očních lékařů, jednoho
optika a tří rotariánů z Velké Británie navštívil
Filipíny, aby tam jeho členové přezkoušeli zrak
2 700 dětí i dospělých a aby zdarma poskytl
brýle těm, kteří je potřebují. Do tohoto projektu se zapojily čtyři základní školy v anglickém
městě Bromsgrove, několik podniků a Rotary
kluby z distriktů 1060 a 1210, pomohly získat
potřebné finanční prostředky na cestu a na
obstarání brýlí pro děti zdarma.Tento projekt
v hodnotě 16 950 USD realizovaly anglický RC
North Worcestershire a filipínský RC Tanauan.
Projekt byl podpořen účelovou dotací od Nadace Rotary.
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WORLD GOOD NEWS

VRODENÉ SRDCOVÉ
CHYBY SÚ V INDII PRÍČINOU
ÚMRTNOSTI DETÍ AŽ

10 %
PRÍPADOV.

INDIA
Viac ako 80 000 detí v Indii trpí vrodenými
srdcovými chybami, liečba ktorých si vyžaduje chirurgický zákrok, no odbornú lekársku starostlivosť ročne dostane iba 8 000
až 10 000 z nich. Rotary kluby dištriktov
3240 (India) a 5340 (Kalifornia, USA) zabezpečili finančné prostriedky na záchranu
životov detí, ktorých rodiny si nemôžu dovoliť financovať kardiologické operácie.
Globálny grant Nadácie Rotary vo výške
54 000 USD je určený na podporu financovania projektu Srdce srdcu, z ktorého sa
hradia kardiologické výkony u detí s vrode-

USA
nou srdcovou chybou v Indii a Pakistane.
V roku 2010 sa dištrikt 3240 spojil s kórejskými dištriktmi 3630 a 3660, aby projekt
Srdce srdcu mohol vôbec vzniknúť a získať
nadačný grant vo výške 70 000 USD. V danom roku sa tieto peniaze spolu s ďalšími
prostriedkami použili na liečbu 56 detí. Nový grant umožní poskytnutie potrebnej
zdravotnej starostlivosti až 100 deťom.

Grant poskytnutý Rotary klubem Seattle
umožnil zahájení Seattle Rotary Genomic Blood Typing Program, jehož posláním je určování krevní skupiny obyvatel.V roce 2011–12
poskytl středisku „Puget Sound Blood Center“ částku 100 000 dolarů na financování zavedení nové technologie při zjišťování přesné
shody krevních produktů mezi dárcem a příjemcem. Dosáhne se tak včasných dodávek
krve a sníží se závislost na importu krve pro
pacienty s méně obvyklou krevní skupinou.
Do programu Nadace „Seattle Rotary Service
Foundation” se již zapojilo 98 organizací.

DO ROKU 2011 SA
VYZBIERALA SUMA

750
000 £,
KTORÁ V PLNEJ VÝŠKE
POKRYLA VÝSTAVBU
BAZÉNU.

MOZAMBIK

ANGLICKO

Jedna základní škola, sídlící mimo hlavní
město Maputo, potřebuje velmi nutně nové
sanitární vybavení pro svých 2 500 žáků
a učitelský sbor. Záchody byly ve špatném
stavu a škola neměla k dispozici tekoucí
vodu. Místní Rotary klub Maputo a dánský
RC Skanderborg získaly od Nadace Rotary
jako celosvětový grant částku 55 100 USD
na výstavbu nových toalet, nové studny
a zásobníku vody o obsahu 5 000 litrů.
O tento nový sanitární systém, který byl navržen tak, že potřebuje pravidelnou údržbu, se stará vedení školy.

Škola St. Nicholas School v meste Chippenham má 70 študentov vo veku 3 až 19 rokov s rôznymi formami zdravotného postihnutia, vrátane autizmu, mozgovej obrny
a Downovho syndrómu. Rotary klub v Chippenhame založil registrovanú charitatívnu
zbierku pod názvom St. Nicholas Appeal for
a Pool (SNAP), výťažok ktorej sa použil na
vybudovanie bazénu na vodoliečbu v priestoroch školy. Do zbierky SNAP putovali výťažky z akcií a podujatí organizovaných komunitou, zo sponzorovaných plaveckých
pretekov a maratónov. Prispeli aj miestne
firmy a organizácie. Starostka mesta Chirotary good news | �����–���� ����

ppenham dokonca SNAP vyhlásila za jej
charitatívnu zbierku roka. Do roku 2011 sa
vyzbierala suma 750 000 libier, ktorá v plnej
výške pokryla výstavbu bazénu. Lokálny RC
si vyslúžil ocenenie za profesijnú službu od
Rotary International vo Veľkej Británii a Írsku a prvú cenu od Rady Chippenhamského kraja za prácu pre komunitu.
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SVĚTOVÁ
SETKÁNÍ

GLOBÁLNÍ
MÍROVÉ FÓRUM
ROTARY
Berlín, ����

����: František Ryneš, PDG ����: Peter Thürl

NECHCEME
MLUVIT DO ZDI

Rebecca Smithová, reportérka CNN v Jeruzalémě, procházela denně kolem Zdi

nářků. Po nějaké době si všimla, že tam každý den stojí starý Žid. Nedalo jí to,
a když po 45 minutách skončil modlitbu, oslovila ho. „Vy sem chodíte každý den?“
zeptala se. „Ano, dvakrát denně, už šedesát let,“ zněla překvapivá odpověď. „Modlím
se za to, aby přestala nenávist mezi židy, muslimy a křesťany. Rasová nenávist.Aby
děti vyrůstaly v lásce a bezpečí.Aby zmlkly zbraně a na celém světě zavládl mír,“
vysvětloval stařec. Novinářka byla skeptická. „A jaké máte pocity, po těch šedesáti
letech?“ Odpověď starce byla znovu překvapivá. „Jako když mluvím do zdi.“
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SVĚTOVÁ SETKÁNÍ

P

říběh jsem si
vypůjčil
z přednášky
Rajendra K. Saboo, kterou
přednesl z pódia Globálního
mírového fóra
Rotary v Berlíně. Ano, nestačí
o míru jen mluvit a modlit se za
něj, musíme o mír také velmi
aktivně usilovat.
To bylo hlavním mottem celé
mírové konference, která proběhla v Berlíně od 30. listopadu
do 2. prosince 2012. Sešlo se na
ní přes 1800 rotariánů ze 46 zemí světa. Podobné konference se
rozhodl prezident Rotary International Sakuči Tanaka uspořádat
tři.V Berlíně, Honolulu a v Hirošimě.Volba těchto tří měst je
symbolická. Kde jinde by měla
zaznít výzva k nastolení světového míru, než na místech utrpení
statisíců obyvatel?
Rotary International z podstaty své existence přispívá k porozumění mezi národy. A má k tomu, kromě své mezinárodní
struktury, řadu dobrých nástrojů.
Právně o nich hovořily referáty
při plenárních zasedáních i příspěvky do diskuse v rámci četných workshopů.
Po celém světě vzniká řada Mírových center Rotary.V mnohých zemích pracuje již více než
400 dobrovolníků, kteří zde prošli dvouletou přípravou. Dobře
znají problémy jednotlivých regionů i účinné způsoby, jak čelit
konfliktům. Proto předávají bohaté zkušenosti svým spolupracovníkům a pokračovatelům.
V poslední době je kladen
velký důraz na mladou generaci.
Rotary má velmi dobře koncipo-

vané výměnné programy studentů, mladých odborníků a rodin, pořádání seminářů
vedoucích osobností RYLA i mezinárodních táborů. Vzájemné
poznání velmi účinně pomáhá
navazování vzájemnému přátelství a odstraňuje nedůvěru mezi
mladými lidmi různých kultur.
To je velmi důležité, protože
mladí lidé jsou velmi otevření.
Mezinárodní výbory pro spolupráci dnes již patří k „povinné
výbavě“ všech distriktů. Jejich
práce je velmi důležitá. Vytvářejí
podmínky pro vzájemná partnerství Rotary klubů a iniciují
mezinárodní projekty buď v zúčastněných zemích nebo v zemích třetího světa.
Velké mezinárodní projekty
jsou dalším účinným pomocníkem při odstraňování konfliktů.
Nejznámějším z nich je Polio
Plus, program očkování dětské
populace na celém světě. Jeho
cíl – odstranění dětské obrny –
je již velmi blízko. Program neušel pozornosti Billa Gatese, který se stal jeho nadšeným
donátorem a propagátorem. Začínají se rozbíhat další projekty,
podporované největší soukromou nadací světa, Nadací Rotary International. Mezi nejdůležitější projekty v rozvojových
zemích patří zajištění pitné vody, odstranění negramotnosti,
zlepšení zdravotních podmínek
nebo třeba péče o matku a děti.
Ano, to vše představuje konkrétní přínos k porozumění mezi lidmi různých a mnohdy znesvářených národů. A je dobré se
čas od času setkat s přáteli, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu.
Moci si vyměnit zkušenosti, nechat se inspirovat dobrou praxí,

ROTARY
INTERNATIONAL
Z PODSTATY
SVÉ EXISTENCE
PŘISPÍVÁ
K POROZUMĚNÍ
MEZI NÁRODY.
A MÁ K TOMU,
KROMĚ SVÉ
MEZINÁRODNÍ
STRUKTURY,
ŘADU DOBRÝCH
NÁSTROJŮ.
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zavedenou jinde. Proto byl
značný čas věnován workshopům i neformálním kuloárním
diskusím. Výsledky mírové konference byly při posledním plenárním zasedání shrnuty ve
„Výzvě k míru“, kterou shromáždění jednomyslně schválilo.
Nechceme stát se založenýma rukama. A už vůbec nechceme jen mluvit do zdi. Hnutí Rotary chce aktivně přispívat ke
vzájemnému poznání, k porozumění mezi národy a k odstraňování příčin konfliktů. Konference potvrdila, že se to daří.
Nemůžeme však usnout na vavřínech. Dál musíme nasazovat
síly i prostředky. Světový mír totiž není stav, ale dlouhodobý
proces.
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SVĚTOVÁ SETKÁNÍ

�������: Ivan Belan, PDG

Bom
apetite
Portugalská kuchyňa

sa vyznačuje lahodným
prepojením miestnych surovín
s exotickými prísadami,
z ktorých mnohé sa do Európy
dostali vo veku objavov.

SVETOVÝ
KONGRES RI
Lisabon, ����

Zaregistrujte sa na
Svetový kongres RI 2013 na

www.riconvention.org
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B

rázdenie oceá
nov historicky
príznačné pre
tento národ sa
odzrkadlilo aj
v používaní ko
renín, vrátane
všadeprítomnej pikantnej
omáčky piri piri vyrobenej
z chilli papričiek, ktorých pô
vodnou domovinou je Amerika,
do Európy ich priniesol Kolum
bus a v súčasnosti sa pestujú
v Afrike.
Rotariáni, ktorí sa zúčastnia
na Svetovom kongrese RI v Lisa
bone v dňoch 23.-26. júna 2013,
si budú môcť pochutnať na ra
ňajkách, pozostávajúcich z kla
sického či sladkého pečiva a ká
vy, zatiaľ čo obedu budú
venovať väčšiu pozornosť – je
to najdôležitejšie a tiež najdlh
šie jedlo dňa. Na úvod sa často
podáva polievka, napríklad cal

do verde – zemiakové pyré
s posekanou kapustou alebo ke
lom a kusmi klobásy. Ak sa roz
hodnete pre večeru v podniku
a nechcete večerať v prázdnej
reštaurácii, rezervujte si stôl naj
skôr o dvadsiatej hodine alebo
neskôr.
Bacalhau, čiže sušená a sole
ná treska, je jedným z najobľú
benejších pokrmov z rýb a ho
vorí sa, že Portugalčania ho
vedia pripraviť na 365 spôso
bov, teda každý deň v roku na
iný spôsob. Miestni ľudia si tiež
radi pochutnávajú na čerstvých
sardinkách veľkosti ostrieža,
rovnako ako na homároch
a krevetách. Hneď za plodmi
mora sa veľkej obľube tešia pokr
my z bravčového mäsa, najmä
leit o assado, čiže pečené prasiat
ko a linguia, teda bravčová klobá
sa. Ochutnajte tiež bifana – kore
nenú bravčovú kotletu na žemli.
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Tradičný sendvič možno za pár
drobných ochutnať takmer v kaž
dej kaviarni alebo bare.
V roku 2011 denník New
York Times uviedol, že Lisabon
zažíva „kulinársky zlatý vek“.
K vyzdvihovaným hviezdnym
kuchárom patrí José Avillez, kto
rého vyškolili Alain Ducasse
a Ferran Adri, dvaja z najlepších
šéfkuchárov sveta. Reštaurácie
Belcanto a Cantinho do Avillez
v Lisabone, patriace Josému
Avillezovi, oslovujú návštevní
kov širokou ponukou jedál in
špirovaných práve portugalskou
kuchyňou.
Obľúbená a hojne navštevova
ná je tradičná reštaurácia Tágide,
nachádzajúca sa v štvrti Chiado.
Svoju popularitu si už 30 rokov
buduje vďaka ponuke klasických
regionálnych jedál – a tiež vďaka
úžasnému výhľadu na kopec tý
čiaci sa nad riekou Tagus.

KONFERENCE
���������: MgA. Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City
����: Dominik David, skautské centrum VANAIVAN

Etika

V PROMĚNÁCH ČASU
Na zámku v Kuníně u Nového Jičína
diskutovali rotariáni i další zájemci
o významu etiky pro zlepšení kultury
života a podnikání v Česku i na Slovensku.

T

éměř stovka těch, které znepokojuje
současný neutěšený stav společnosti
a zejména podnikatelských vztahů,
se začátkem prosince minulého roku
sjela opět, podobně jako v letech 2005
a 2009, na jednodenní setkání, aby přispěla
k hlubšímu porozumění příčin a důsledků
tohoto nepříznivého vývoje. Impulsem byla
nejen výzva CSR Europe k realizaci programu ENTERPRISE 2020, tedy k budování
dlouhodobě udržitelného podniku založeného na širokém partnerství při transparentním podnikání, ale především požadavky řady podnikatelů a členů Rotary
klubů volající po konkrétních akcích zlepšujících současnou situaci.Výtěžek z konference putuje do fondů určených pro rozvoj
etické výchovy a na realizaci globálního
projektu Rotary usilujícího o vymýcení
dětské obrny PolioPlus.

Záštitu nad mezinárodní konferencí převzala místopředsedkyně Senátu Parlamentu
ČR Alena Gajdůšková společně s guvernérem Rotary distriktu 2240 pro ČR a SR Alexandrem Turkovičem, členem RC Brno a jeho předchůdci v této pozici Tomášem
Langem, členem RC Nové Zámky a Františkem Rynešem z RC Třebíč. O realizaci se postarali členové Rotary klubu Ostrava, s organizační a odbornou podporou společnosti
HM PARTNERS s.r.o. Podporu poskytl Moravskoslezský kraj, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská
komora Moravskoslezského kraje, společnosti Barum Continental, Kovárna VIVA a. s.,
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.,
People Management Forum, National Cluster Association a televize Motiv8. Bylo příjemné vidět mezi čilými organizátory také
skupinku skautů z kopřivnického centra
VANAIVAN pomáhajících s technickým i organizačním zajištěním.
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MÍSTO ČINU
entokrát se konference o etice v podnikání
a ve společnosti uskutečnila v prostorách
barokního zámečku
v obci Kunín, jednom
z nejcennějších historických objektů Moravy a Slezska. Místo nebylo vybráno náhodou.
Jak účastníkům prozradil zámecký
kastelán Jaroslav Zezulčík, jeho dřívější majitelka a uznávaná filantropka
Marie Walburga, hraběnka z Truchsess-Waldburg-Zeilu, rozená Harrach-Hohenems, zde v letech 1793-1814 vedla
výchovný ústav pro děti, na svou dobu neobyčejně pokrokové zařízení
s moderními vyučovacími metodami
a erudovanými spolupracovníky. Základního vzdělání se tu dostalo řadě
významných osobností 19. století. Na
dětství strávené v Kuníně celý život
s vděčností vzpomínal například František Palacký i Johann Gregor Mendl.
V Kuníně vznikla také nejlepší pedagogická knihovna tohoto období na
Moravě. Je to i první místo na Moravě,
kde bylo zavedeno veřejné očkování
proti neštovicím. Marie Walburga patřila k nejvlivnějším šlechtickým rodům v Evropě a vysloužila si neoficiální titul první dáma Moravy. Přesto postupovala často proti převažujícímu
proudu doby a v mnohém předběhla
své okolí.
Dnes je majitelem zámku i jeho provozovatelem obec Kunín. Jak se ve
svém uvítání zmínila starostka obce
Dagmar Novosadová, její občané považovali uspořádání konference o etice
za prestižní záležitost, a proto se stala
i součástí oslav 250. výročí narození
Marie Walburgy, které zde probíhaly
po celý rok 2012.
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V předsálí konferenčního sálu byly
představeny i některé konkrétní projekty Rotary klubů a dalších subjektů. Nejživěji bylo u prezentací projektu Shalom
for Uganda, celosvětového projektu na
pomoc postiženým přírodními katastrofami ShelterBox, prezentace nadace Člověk v tísni a školy Ashridge Business
School z Velké Británie. Součástí doprovodného programu konference byla
i návštěva v evropské pobočce automobilky Hyundai v Nošovicích, která
v mnohém může být dobrým příkladem sociálního podnikání v praxi.

CO NÁS ZNEPOKOJUJE
A TRÁPÍ?
Konference se v roli panelistů zúčastnilo šestnáct odborníků zvučných
jmen. Někteří z nich měli napilno
a přijeli jen na nezbytně nutnou dobu,
jiní se zdrželi i na neformální diskuse
v průběhu polední pausy nebo zůstali
až do večera. K těm prvním patřili především spíkři, kteří vystoupili v bloku
nazvaném „Podnikání a jeho vliv na
etiku společnosti.“ Bylo zajímavé porovnávat příspěvky vrcholových manažerů průmyslových podniků Libora
Lázničky, generálního ředitele společnosti Barum Continental a člena RC
Zlín,Vratislava Kulhánka, veřejnosti
známého především z jeho dřívějšího
působení ve společnosti Škoda Auto
a Jiřího Ciencialy, rektora ostravské Vysoké školy podnikání a člena dozorčí
rady Třineckých železáren s vystoupením Jana Kellera, profesora fakulty sociálních studií ostravské univerzity, který na sociální podnikání nahlížel
z pohledu zaměstnanců a jeho dopadu
do celé společnosti.
Více času a tedy i prostor pro neformální diskuse u kávy mohli konferenci
věnovat panelisté vystupující v bloku
„Člověk a jeho etický potenciál“. Josef
rotary good news | �����–���� ����

Starosta Junáka
– svazu skautů
a skautek ČR Josef Výprachtický
(vlevo) a Zdeněk
Michálek z RC
Ostrava, hlavní
organizátor
konference,
připravovali už
další konkrétní
spolupráci

Těsně před přednáškou (zleva):
Vratislav Kulhánek, ředitel společnosti Industrial Advisors,
s.r.o. a Zdeněk
Michálek, ředitel
společnosti
HM PARTNERS

Vélký sál kunínského zámku
zaplnila téměř
stovka účastníků konference

Při diskusích
mezi jednotlivými přednáškovými bloky se
předávaly nejen
vizitky, ale
i zkušenosti
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OHLASY NA KONFERENCI

TEORIE UŽ BYLO DOST,
TEĎ JE TŘEBA JEDNAT!
Hromádka, evangelický teolog a člen
RC Ostrava hledal kořeny etiky v křesťanství,Vladimír Smékal, emeritní profesor fakulty sociálních studií MU Brno, dával etiku do kontextu vývojové
psychologie a Milada Kaďůrková z Vyšší odborné školy Havířov svým zamyšlením nad úrovní etické výchovy ve
školách apelovala na to, aby se s obnovou etických hodnot začalo především
u mladé generace.
Vzhledem k aktuálním událostem na
české i slovenské politické scéně vzbudil patrně největší očekávání a zájem
tematický blok věnovaný úloze státu
při rozvoji transparentního podnikání,
a to nejen vzhledem k jeho zaměření,
ale i proto, že v něm vystoupila tak významná osobnost veřejného života jakou je národní umělkyně Magda
Vášáryová, v současné době poslankyně Národní rady SR za SDKÚ-DS. Její
téměř půlhodinové zamyšlení nad zásadami utvářejícími etické prostředí
státu bylo oceněno upřímným potleskem. Jaroslav Faltýnek, člen představenstva AGROFERT HOLDING, pokračoval s úvahou o tom, jak formovat
podnikatelské aktivity, aby se staly
účinným nástrojem boje s korupcí. Senior projekt manažer města Martin Jozef Petráš uvedl na příkladu svého
města metody a prostředky, kterými je
možné zajistit transparentnost ve veřejné správě.
Čtvrtý ze spíkrů pozvaných do tohoto bloku, Kai Peters, výkonný ředitel
Ashridge Business School z Velké Británie k lítosti všech na konferenci nedorazil. Nepříznivé počasí ho zablokovalo
na letišti. Jeho přednášku o etice v zahraniční podnikatelské praxi však měli
účastníci k dispozici v konferenčních
materiálech. Programy školy prezentovala její zástupkyně v doprovodné části
konference.

Jan W. Berkelbach,
RC's-Hertogenbosch-West a čestný člen RC Ostrava, host z Nizozemska

JAK NA TO?
Závěrečný blok konference se uskutečnil až v odpoledních hodinách. Nad
úlohou Rotary v rozvoji etiky se zamýšlel Tomáš Lang, past prezident našeho
Rotary distriktu a člen RC Nové Zámky
společně s Milanem Klapetkem, teologem a odborným asistentem VUT Brno,
čestným členem RC Brno City. Po zaznění dalších připravených referátů Milana Láška, prezidenta Etického fóra ČR
a Josefa Výprachtického, starosty Junáka ČR, přednáškový blok přerostl do
volné diskuse a stal se platformou pro
přípravu konkrétních aktivit podporujících rozvoj etiky ve společnosti.V průběhu společné večeře tak bylo možné
od stolů i postávajících skupinek zaslechnout útržky rozhovorů.
Například prezident Etického fóra
ČR Milan Lášek, člen RC Praha Staré
Město, tu se svými přáteli připravoval
již pátý ročník programu hodnocení
podnikatelských subjektů spojeného
s udělením ceny „Podnik Fair Play“. Prezident Asociace finanční a občanské
gramotnosti Ivan Noveský, člen RC Praha City, tady s předsedou správní rady
společnosti Etická výchova Pavlem Motyčkou sjednával spolupráci při rozšíření již čtyři roky probíhajících internetových znalostních soutěží pro žáky
základních a středních škol o tematiku
etických principů. Zdeněk Michálek
z RC Ostrava konkretizoval se starostou
Junáka – svazu skautů a skautek ČR Josefem Výprachtickým spolupráci při každo-
ročně pořádaném semináři k leadershipu (RYLA) určenému pro mladé lidi.
Četné dotazy na to, zda další konference o etice bude za rok či dva a zda
vůbec bude, směřovaly na jejího iniciátora a hlavní hybnou sílu, ostravského
rotariána Zdenka Michálka.Tazatelům
se dostalo jednoduché odpovědi:„ Teorie již bylo dost, teď je třeba jednat!“

Pro nás, účastníky konference bylo důležité, že jsme byli
prostřednictvím přednášejících a diskusí povzbuzeni k reflexi vlastních osobních postojů a profesních vizí. V upevňování
etických principů hrají pozitivní roli nejen osobní kontakty,
ale také úroveň vlastního vzdělání a zázemí. Většina lidí přiznává, že návyky vytvořené v průběhu času, pod vlivem rodiny, školy a vzdělávání, zájmových či sportovních aktivit vedou k návykům v chování, ať už kladným nebo záporným,
které se následně jen těžko mění. Pro změnu v postojích,
které povedou k trvale udržitelnému rozvoji musíme změnit
i způsob myšlení, a to vědomě, cíleně. Může nám v tom pomoci osobní komunikace, koučování, dobré příklady a motivace. Pro mnoho lidí může sehrát v tomto směru klíčovou
roli náboženství. Za uplynulých dvacet let se však dramaticky změnily sociální kontakty, což se nejvýrazněji projevuje
v mezigenerační oblasti. Proto musíme do budoucnosti hledat i novém metody, kterými etické zásady posílíme.

Vratislav Kulhánek,
ředitel společnosti Industrial Advisors, s.r.o.

Na Rotary je pozoruhodný a obdivuhodný smysl, účel existence, který jsem poznal na setkáních jako je tato konference. Na rozdíl od jiných podobných klubů se nejedná o snob
skou záležitost. Cílem rotariánů je generovat zdroje určené
na podporu mladých lidí, handicapovaných, institucí i jednotlivců působících v neziskovém sektoru. Ačkoli je Rotary plně
dobrovolnické, má mezinárodní, globální strukturu, což ho
činí výjimečným. Pro mě jako antipolitika má velký význam
i to, že Rotary kluby nejsou chtivé a lačné přijímat do svých
řad politiky, že se nevěnují politikaření. Asi i to umožňuje rotariánům udržet si vysoký standard aktivit i etickou úroveň.

Alexandre Nance,
reprezentant Rotaract klubů v distriktu 2240.

Rotary pomáhá překonat mladým lidem citlivé období na
prahu jejich dospělosti. Když mladý člověk dospěje, opouští
svůj domov, kde vyrůstal v péči svých rodičů, opouští prostředí, které do té doby utvářelo jeho postoje k okolí. Začíná
hledat svou vlastní cestu životem. Je to pro něho velmi náročná doba. Nyní bude jen na něm, jak bude schopen ve
svém životě uplatnit vše, co jej naučili rodiče, jak rozpozná
co je dobré a co špatné v jeho okolí i v chování jeho samotného. Výborným prostředím, kde si každý může tyto etické
hodnoty ověřovat při styku s druhými, jsou právě Rotaract
kluby určené mladým dospělým, tedy lidem od osmnácti do
třiceti let. Právě v nich mohou představit své vlastní hodnoty
a diskutovat o nich, podílet se na odpovědných rozhodnutích
a svou aktivitou pomáhat druhým.
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Pozor
na moralizátory
Rozhovor s Magdou Vášáryovou,
tentokrát v roli socioložky,
o moralizátorech, kteří vytěsňují
minulost a zakrývají současnost.

Nejznámější podobou Magdy
Vášáryové je ta, kterou zná
spousta lidí z filmů kolujících
mezi jejími obdivovateli na DVD.
Neméně známé je její angažmá
v politice po roce 1989. Byla velvyslankyní ČSFR v Rakousku
a později Slovenska v Polsku, od
roku 2006 je poslankyní Národní
rady SR za SDKÚ-DS. Většina
z nás se domnívá, že její titul magistry pochází z některé umělecké
školy. Pravdou však je, že vystudovala sociologii na bratislavské
Univerzitě Komenského a vehementně se hlásí ke Kantovu pojetí lidské existence. Protože jsme
se nesetkali ani ve filmovém ateliéru, ani na politickém mítinku,
ale na konferenci o etice, zůstaneme tomuto tématu věrní i při
našem rozhovoru.
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D

omnívám se, že stále
více lidí si uvědomuje, že dnes prožíváme nejen krizi
ekonomickou, ale
především krizi etických hodnot. Všude čteme o tom, jak bychom se měli chovat, jak jsme
špatní, jak jsme nemorální, co
všechno se kolem nás děje a co
všechno by se mělo dít. Jako političku mě však znepokojuje,
kdo všechno začíná moralizovat.
Ten rozdíl mezi moralizováním
a etickým jednáním je ohromný,
asi jako rozdíl mezi závodní jídelnou a maminčinou kuchyní.
Moralizování považuji za velmi
nebezpečné. Moralizují, dávají
nám recepty ti, kteří nejenže na
to nemají většinou právo, ale
hlavně potřebují něco skrývat.
Takovéto konference, diskuse
a setkání jsou neobyčejně důležité proto, abychom dokázali
položit hranici mezi tím, kdy my
sami hledáme jak se máme chovat a tím, kdy se nám snaží vnutit jiní svůj způsob chování.
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ETIKA EXISTUJE PROTO,
ŽE EXISTUJE VÝRAZNÝ
ROZDÍL MEZI PRAGMATICKÝM
JEDNÁNÍM A MORÁLNÍMI
ZÁVAZKY, MEZI TÍM,
CO ČINÍME A TÍM,
CO BYCHOM ČINIT MĚLI.

ROZHOVOR
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ROZHOVOR
������ ����: Etika v proměnách času

Paní Magda
Vašáryová na
konferenci
v živém rozhovoru
s rotariány.

Překvapilo vás, že konferenci
o etice pořádají rotariáni?

Považuji za logické, že se etickým principům věnují právě rotariáni, kteří za dobu své existence prošli různými obdobími,
klidnými, ale i svízelnými. Mají
určitou paměť a moudrost, to
znamená, že nepodléhají falešnému moralizování, že jsou si
vědomí toho, že lidé jsou omylní a hříšní a vlastním sebekritickým přístupem a vlastní konkrétní činností ozdravují
přirozeným způsobem nejen sebe, ale i svoje okolí. Jako křesťanka vím, že to jsou ty zkoušky.
To nás zkouší ať už osud nebo
Bůh, vyberte si. Buď zkoušky
složíme, nebo prohrajeme, je to
každodenní zápas a rotariáni
jsou v něm o kousek vepředu.
Rotariánské prostředí znám
z návštěv mnoha klubů nejen
na Slovensku a v Čechách, ale
i v Polsku a Maďarsku, kde jsem
přednášela. Jako politička jsem
poznala smysl a důležitost takovýchto dobrovolných občanských aktivit, které jdou příkladem a současně poskytují
i konkrétní pomoc. Už jenom
fakt, že Rotary kluby byly za nacismu a komunismu zakázané,
o něčem svědčí. Uvědomuji si
také výjimečnost, kterou představuje mezinárodní rozměr Rotary právě při utváření etických
16

hodnot. Kdybychom všichni, celá planeta, měli stejnou mytologii, tedy tradice a kulturu, a kdybychom patřili do jedné
civilizace, nerozlišovali bychom
mezi fakty a hodnotami, protože by to nemělo smysl. Všichni
bychom byli stejně morální,
stejně nezajímaví a nudní.
Není snaha o dodržování etických
principů bojem s větrnými mlýny?

Myslet si, že svět je zkažený
a že ten svět, který teprve přijde,
bude konečně dokonalý, ten dokonalý ráj, to je aberace, nebezpečná aberace, monstrózní, která dovedla lidstvo vždy jen do
slepé uličky. Starší z nás takovou
aberaci prožili, já jsem v ní žila
čtyřicet let. Svět bez hříchu, bez
zloby, neexistuje, ale to neznamená, že bychom se neměli snažit k dokonalosti alespoň přiblížit, krůček po krůčku. Všechny
ty diskuse o tom, jak se máme
chovat, volání po nové etice, to
všechno má jeden smysl. Stojíme
před výzvami, kterým generace
před námi, z jejichž zkušeností
čerpáme, nečelily, o kterých neměly ani tušení, a my pro ně potřebujeme nové kodexy, které
by jasně vyjádřily co je dobré
a co špatné.
Smiřme se s tím, že etika může existovat jen tehdy, existuje-li
výrazný rozdíl mezi každoden-

ním pragmatickým jednáním, činy a morálními závazky, mezi
tím, co činíme a tím, co bychom
činit měli. Mezi tím, co skutečně
děláme a normami jednání. Každá společnost, která chce přetrvat, si musí byť vědoma, že tato
omezení a příkazy existují, musí
o nich diskutovat, musí uvádět
příklady, musí umět lidské jednání hodnotit – i když ne vždy
vše dodržuje. Schopnost hodnotit, mít sebekritický přístup, to
je otázka našeho svědomí – zvířata svědomí nemají. A navíc,
v této zodpovědnosti vůči normám si musíme být všichni bez
výjimky rovni.
Jak byste charakterizovala
moralizátory?

Morální kodex, který by nevyvolával konflikty a kterého by
se všichni bezvýhradně drželi,
by nás zbavil vlastní svobody,
rozhodování jak se budeme
chovat. Každý se chováme jinak.
Všichni ti, kteří moralizují, tedy
chtějí, aby se všichni chovali
tak, jak oni vyžadují, vlastně usilují o to, abychom přestali být
lidmi se svobodnou vůlí.Ta naše
svobodná vůle umožňuje, že
můžeme být dobří i špatní, dokonce můžeme být dobří i zlí
v ten samý okamžik, podle toho,
jak se na nás dívají ostatní nebo
mi sami na sebe.
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Všimněte si, že takové neustálé
moralizování a poučování má
jednu vlastnost, podle které ho
spolehlivě poznáte. Moralizátoři
vždy hovoří o druhých, nikdy
o sobě. Je to důkaz, že nejsou
dobře vychovaní. Dobrá výchova
v rodině spočívá v tom, že každý
v první řadě hledá vinu u sebe,
ptá se, kde jsem selhal já, kde
jsem já udělal chybu. Moralizátoři
obviňují z chyb ostatní, říkají, vy
jste špatní! Buď tím chtějí vytěsnit minulost, nebo zakrývají současnost a zbavují se odpovědnosti.Tento druh moralizování je
velmi nebezpečný.
Schopnost sebekritiky, sebeovládání a vědomí zodpovědnosti,
to jsou jedny z nejdůležitějších
faktorů lidského jednání.V momentě, kdy se vytrácejí, nastupují
výmluvy v tom smyslu, že je vlastně jedno, jaký je výsledek, důležitější je, že záměr byl dobrý v duchu hesla, „já to myslel dobře.“
A to je nebezpečné dvojnásob.
Proto se každého, kdo nám něco
předkládá, nějaký projekt, nějakou
vizi, záměr, musíme zeptat, jaký
bude výsledek, co se stane, k čemu to povede a hlavně, zda za to,
co nám radí, převezme on sám
osobní zodpovědnost.To je dobrá
otázka vůči každému, kdo na vás
naléhá, kdo se vám vnucuje.
Děkujeme za rozhovor.

PŘEDNÁŠKA
������ ����: Etika v proměnách času

Rotary a etika
podnikání
Na konferenci o etice v podnikání i ve společnosti
hovořil také ThMgr. MUStr. Milan Klapetek, pedagog
a odborný asistent VUT v Brně. Na uveřejnění celé jeho
přednášky není bohužel v časopise dost prostoru.
Pokusili jsme se proto vybrat alespoň několik
zajímavých myšlenek…

Z

odpovědnost Rotary
za etiku podnikání
lze uchopit několikerým způsobem. Nejjednodušší by byl jistě naléhavý apel na to, aby se
plnily závazky, účtovala spravedlivá cena a byly respektovány
oprávněné zájmy zainteresovaných, vše v duchu zásad, které
jsou vyšity na našem praporu.
Kapitalismus lze chápat přinejmenším dvěma způsoby. Jeden odpovídá predátorské povaze člověka. Za to, že někdo
chápe svobodu právě takto, se
ovšem nelze na něj zlobit.Tato
koncepce má tu nespornou výhodu, že, alespoň jak je u nás
chápána, žádný ethos s podnikáním nespojuje. Pokud se s ním
setká, odbude ho pohrdlivým
slovem „moralizování.“
Rotary v podstatě dnes u nás
představuje jediného svědka dávné puritánské etické koncepce.
Rotary je ovšem mezinárodní nenáboženské hnutí, a to se pochopitelně těchto svých reformačních náboženských předpokladů
nemůže příliš dovolávat. Lze však
tedy toto spojení puritánského
podnikatelského ethosu a Rotary
a jejich návaznost nějak dokázat?
V mnoha teoriích bývá v takovém případě hledán nějaký „spojující článek.“ Já jsem onen článek, spojující puritánský ethos
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s myšlenkami zakladatelů Rotary
patrně nalezl v útlé knížečce nazvané „Životní a obchodní zásady“ Johna Wanamakera. Jde
o sbírku myšlenek amerického
selfmademana, představující podnikání jako činnost, vedenou
k obecnému prospěchu, vedenou s vědomím závazku, který na
sebe podnikatel bere tím, že jeho
rukama procházejí statky, na kterých závisí životy dalších lidí.
Zbožnost Johna Wanamakera není církevnické povahy, v řeči jeho myšlenek se projevuje právě
oním vědomím závazku, který na
člověka podnikání klade, závazku
k něčemu vyššímu a většímu, než
je on sám.
Posláním Rotary je živé svědectví o tom, že podnikání a obchod lze chápat a provozovat i jinak jako službu veřejnosti.Tak,
jako vy všichni zde, kteří jste si
vědomi, že naše životy a hřivny
mají být nástrojem k něčemu
většímu a slavnějšímu, než je
moc a mamon.A tím je služba,
služba člověku a všemu dobru,
které je v lidských rukou a silách. Dovolte mně tedy tento závěr: Rotariáni všech zemí, spojte
se! Spojte se pro nový ethos,
schopný vyvést tento svět z propasti sebezničení!
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NOVÁ
GENERACE

����: Eva Mlčáková, Rotex ����: Jan Bílek, RC Jičín

Rekordní počet
českých studentů
do zahraničí
Distriktní výběrové řízení pro kandidáty
na dlouhodobou výměnu, nebo též
Orientation meeting II, který se i tento rok
uskutečnil v Otrokovicích, proběhl
o posledním listopadovém víkendu od
23. do 25. 11. 2012.
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B

ěhem pátečního odpoledne se sjížděli
všichni zájemci
o dlouhodobou výměnu, Rotexáci, vedoucí Služby mládeži z jednotlivých klubů nominujících
studenty a členové distriktního
výboru Výměny mládeže. Brzy
po večeři bylo setkání zahájeno
představením členů DVVM v čele s Ivanem Lamošem a Mirkem
Barákem, kterým byla k ruce
připravena početná skupina Rotexu, převážně z české části distriktu, vedená viceprezidentkou
Adélou Trskovou. Studenti byli
rozděleni do čtyř skupin podle
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barev, dostali jmenovku a po
zbytek večera se účastnili mnoha seznamovacích aktivit, stejně
jako hráli i hru, která symbolicky připomínala jejich případnou zkušenost s pobytem v zahraničí.
Brzy ráno začaly individuální
pohovory, kdy zájemci o dlouhodobou výměnu do zahraničí
chodili postupně ke čtyřem komisím, které se skládaly z členů
DVVM,YEO a Rotexu. Studenti
museli být připraveni na celou
škálu otázek, nejen takových,
které se týkaly Rotary International, ale i jejich školních výsledků, zájmů, kulturního rozhledu

NOVÁ GENERACE

TROŠKA
STATISTIKY
a dokonce i schopností uvařit
tradiční jídlo své země. Členové
Rotexu většinu z nich prozkoušeli z cizího jazyka a zajímali se
i o to, jak by se studenti zachovali v modelových situacích,
které by je mohly potkat při jejich pobytu v zahraničí.Ti, kteří
měli své pohovory za sebou, se
přidali ke skupině v sálu, kde se
opět hrály různé hry a skypovalo se s outbound studenty, kteří
měli tu možnost zavolat z mnoha různých zemí a podělit se
o své dosavadní zkušenosti. Po
obědě se sešly všechny komise
a dělily se o své dojmy, které
v nich zanechali budoucí outbound studenti. Ve většině případů nebylo druhé kolo pohovorů nutné a všichni zájemci
o výměnu se mohli v klidu soustředit na prezentace členů Rotexu o zemích, kde strávili výměnný pobyt oni. K vidění tedy
byly prezentace o USA, Brazíli,
Mexiku a Tchaj-wanu, stejně jako prezentace o kulturním šoku, kterou se studenty shlédl
i vzácný host, guvernér distriktu 2240 Alexander Turkovič. Posledním bodem sobotního programu byla diskuse s členy
Rotexu podle zemí, kde by zájemci o výměnu chtěli trávit
svůj pobyt. V menších skupinách se proto udělovaly nejen
cenné rady, ale odpovídalo se
na spoustu otázek a došlo i na
zajímavé historky, které mají
Rotexáci vždy po ruce.
V neděli ráno si vzal slovo
Ivan Lamoš, vysvětlil veškeré organizační pokyny tykající se RYEDB a vyplňování formulářů
nutných k výměně. Poté už se
studenti rozjížděli do svých domovů s vyhlídkou čekání na
email, ve kterém bude rozhodnutí distriktu 2240 o tom, zda

Předseda distriktního výboru
Výměny mládeže Ivan Lamoš
(vlevo) představuje studentům
distriktního guvernéra Sašu
Turkoviče

Rotexák Marek
Hándl (uprostřed) vypráví
studentům
o svém pobytu
na Tchaj-wanu

STUDENTI MUSELI BÝT PŘIPRAVENI
NA CELOU ŠKÁLU OTÁZEK, KTERÉ SE
TÝKALY ROTARY INTERNATIONAL,
JEJICH ŠKOLNÍCH VÝSLEDKŮ,
ZÁJMŮ, KULTURNÍHO ROZHLEDU
A I SCHOPNOSTÍ UVAŘIT TRADIČNÍ
JÍDLO SVÉ ZEMĚ
byli shledáni vhodnými a dostatečně reprezentativními kandidáty na dlouhodobou výměnu.
Není tajemstvím, že tyto emaily
už ke svým adresátům dorazily,
a proto bych chtěla všem budoucím outbound studentům

pogratulovat nejen za Rotex, ale
i za všechny zástupce distriktu
2240. Pevně věřím, že se na svůj
pobyt dobře připraví a budou
dobrými ambasadory nejen své
země, ale i celého distriktu
2240 a Rotary International.
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Na výběrové řízení do Otrokovic přijelo z celého distriktu celkem 74 studentů,
majících zájem ve školním
roce 2013/14 studovat v zahraničí. 38 studentů bylo
nominováno 14 slovenskými
kluby, 36 studentů pak 17
kluby z Česka. Nejvíce studentů – 6 - nominoval RC
Martin, po pěti pak kluby ze
Spišské Nové Vsi a Trenčína,
4 studenty nominovaly RC
Brno a Opava International.
Na rozdíl od minulých let letos ve výběrovém řízení
všichni studenti uspěli,
avšak dva z nich – po jednom z každé republiky –
svoji účast nakonec vzdali.
Náš distrikt bude tedy vysílat v příštím roce na výměnu
72 studentů, 42 děvčat a 30
chlapců.
Zatímco na Slovensku je
počet studentů vysílaných
do zahraničí i počet klubů
zapojených do roční výměny
dlouhodobě stabilní, v Česku
došlo v letošním roce k podstatnému nárůstu vysílaných studentů (loni pouze
16) a současně i k mírnému
nárůstu klubů zapojených do
programu (loni 14). Věřme,
že se jedná o trvalý trend
a že se do dlouhodobých výměn zapojí i ty z českých
klubů, které tak doposud nikdy neučinily nebo z nejrůznějších důvodů svoji účast
na programu přerušily.

Mirek Barák (RC Třebíč),
místopředseda distriktního výboru
Výměny mládeže
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SPORTOVNÍ
POHÁR
O posledním listopadovém víkendu uspořádal Rotaract
klub Bratislava Danube již počtvrté svůj distriktní
Sportovní pohár spojený se setkáním všech RAC našeho
distriktu, společnou večeří a se soutěží ve stolním tenisu.

R

AC Bratislava Danu
be dominoval naší
sportovní scéně již
po několik posled
ních let a tak nikoho
nepřekvapilo, že i tentokrát ob
sadili tři hlavní místa členové
bratislavského klubu. Pavol Salá
tek porazil velmi těsně Alexe
Nance ve vzrušujícím finále a již
podruhé tak získal pohár. Dani
el Mayer obsadil 3. místo.
Distriktní večeře se konala
v centru Bratislavy ve velmi mo
derním a příjemném restaurantu
„Moods“, který nabídl svým hos
tům nejen velmi chutná jídla
i nápoje, ale i živou jazzovou
hudbu. Členové různých klubů
tak jedli a popíjeli společně, vy
měňovali si své zkušenosti
z vlastních projektů a pohovořili
o svých názorech, o tom, jak je
jich kluby pracují a jak je možné
jejich činnost ještě zlepšit.
Členové RAC klubů se tam set
kali s guvernérem našeho distrik
tu Alexandrem Turkovičem
a s prezidentem RC Bratislava Da

nube Milošem Kmetym. Oba
přednesli svůj příspěvek a poradi
li mladým členům Rotaract klubů.
Poté také diskutovali o různých
tématech, na něž přišla při setká
ní řeč. Představily se také kluby
Interact Rožňava a Rotex a ukáza
ly tak, jak aktivní součástí jsou
v naší rotariánské rodině.
Na setkání se svými chystanými
projekty krátce představil každý
RAC a poté uvedl náš DRR celodis
triktní projekt „Alzheimer’s Aware
ness”, o němž se bude znovu ho
vořit jako o pilotním projektu na
setkání v Bratislavě 11. února.
Vcelku byla tato distriktní
konference úspěšná, mnozí čle
nové pohovořili o mnoha otáz
kách a tématech, takže nové ge
neraci členů Rotaract klubů
z toho vyplyne řada zlepšení.
Znovu se setkáme v březnu
v České republice na distriktním
shromáždění.Všichni se už těší
me, že spolu zase strávíme pár
pěkných chvil a vyměníme si své
zkušenosti a nové nápady, jak
zlepšit aktivity Rotaract klubů.

Vítězové
sportovního
klání

20

Mladé rotariány
přišel povzbudit
i prezident Rotary International
Sakuči Tanaka

����: Štěpán Skořepa, Marco Hrabinský

VE ZNAMENÍ
SPOLUPRÁCE
V Berlíně, symbolu sjednocení východní a západní
Evropy, se na přelomu listopadu a prosince 2012
souběžně s akcí Rotary Peace Forum konalo
zasedání Německo-polského parlamentu mládeže
pod záštitou RYLA.

Z

účastnili se ho i studenti z deseti dalších evrop
ských zemí, včetně dvou zástupců D2240, Marca
Hrabinského (Rotaract Club Poděbrady) a Štěpá
na Skořepy (Rotex). Kromě volby nového vedení
parlamentu pro příští rok proběhla řada worksho
pů a přednášek, kde se probíraly konkrétní společné projek
ty v nadcházejícím období. Pro nás oba to byla nová a zajíma
vá zkušenost, velmi na nás zapůsobilo, že dva státy
s komplikovanou historií mají snahu najít společnou bu
doucnost a vzájemné porozumění. Svou přítomností nás po
ctil i prezident Rotary International Sakuči Tanaka, který zdů
raznil, že projekty tohoto typu jsou pro mír ve světě zcela
zásadní a z nasazení všech účastníků byl nadšen.
Jeden večer byl zasvěcen představení zemí jednotlivých
účastníků, při němž jsme rozšířili znalosti našich kolegů
o České republice. Rádi bychom touto cestou poděkovali pa
nu Richardu Pyritzovi za organizaci celé akce a Rotary Inter
national za příležitost poznat mnoho nových přátel.
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ETHICS

IN TRANSFORMATIONS OF TIME
Chateau Kunín near Nový Jičín played host to a discussion of Rotarians and other citizens interested in the
importance of ethics for improving the living and business environment in the Czech Republic and Slovakia.

A

lmost 100 people, concerned over the sorry
state of society in general and the business environment in particular, again met
early in December for one day of
discussions, similarly as in 2005
and 2009.The side program of the
conference included a visit to the
European subsidiary of Hyundai
Motor Manufacturing in Nošovice,
which in many ways could serve
as a good example of social entrepreneurship in practice. Proceeds
from the conference were contributed to funds intended to stimulate the development of ethical
education and Rotary’s global polio eradication project, PolioPlus.
The international conference was
held under the auspices of Deputy Chair of the Senate of the Parliament of the Czech Republic Alena Gajdůšková and Governor of
Rotary District 2240 for the
Czech and Slovak Republics Alexander Turkovič along with his
precursors Tomáš Lang and František Ryneš.The event was organized by members of Rotary Club
Ostrava with the organizational
and expert support of HM PARTNERS s.r.o. It was pleasant to see
among the agile organizers
a group of scouts from Kopřivnice’s VANAIVAN Centre helping to
provide technical support.
This time the conference on
ethics in business and society

took place
in a baroque mansion in the
municipality of Kunín,
one of the
most precious historical edifices
in Moravia
and Silesia.
Its erstwhile owner,
noted philanthropist Marie
Walburga, Countess of Truchsess-Waldburg-Ziel, was headmistress in 1793–1814 of
a children’s educational institute – a progressive establishment
with modern teaching methods
and erudite educators.
A display in the anteroom of
the conference hall presented several projects posted by Rotary
Clubs and other organizations.
Chief among them were Shalom
from Uganda, the worldwide
project of relief aid to the
victims of natural disasters ShelterBox, and the presentations of
the People in Need foundation
and Ashridge Business School
from the UK.The panelists were
16 renowned experts. Some of
them were so busy they stayed
only for a few hours, while
others took part in informal discussion during the lunch break

or stayed
till the evening.The
former
were mainly the speakers in the
bloc called
“Business
and its impact on societal
ethics”. It
was interesting to compare the papers of
top industry managers with the
speech of a professor of the Ostrava University’s Faculty of Social
Studies, in which he discussed
social entrepreneurship from the
vantage point of employees and
its impact on society as a whole.
Panelists in the bloc “Man and
his ethical potential” had more time and room for informal discussions over a cup of coffee. In
view of topical events on the
Czech and Slovak political scenes, special attention was paid to
a theme bloc on the role of the
state in promoting transparency
in business. Regrettably, the executive director of the
UK’s Ashridge Business School
was stranded at the airport due
to bad weather. However, the
text of his paper on ethics in foreign business practice was enclosed to the conference files.The
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school’s programs were presented by its delegate during the
side program of the conference.
The closing bloc in the afternoon hours concentrated on the
role of Rotary in promoting ethical standards.This bloc quickly
resulted in a free discussion and
emerged as a platform for
planning concrete activities in
support of ethics in society. Our
friends from the Ethical Forum
were busy preparing the fifth annual evaluation of business entities, connected with the presentation of Fair Play Business
awards, while for their part members of the Association for Financial and Civic Literacy and the
Society for Ethical Education negotiated interaction to extend
a four-year-old cycle of online
knowledge contests for primary
and secondary schools with topics relating to ethical principles.
Members of RC Ostrava and the
chairman of Junák – Association
of Scouts and Guides of the
Czech Republic prepared the next seminar on leadership (RYLA),
intended for young people.To
stop being bombarded by questions if the next ethics conference
will take place in a year, two
years or when, its brainfather
and main driving force, Ostrava
Rotarian Zdeněk Michálek just
said, stop theorizing, let’s get
down to work!
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AN EVENING
IN HONOUR OF
VÁCLAV HAVEL
On the first anniversary of the
death of Václav Havel, the Karlovy Vary Primary and Art
School in conjunction with RC
Karlovy Vary held a remembrance evening for the great
Czech and European.

A

�������� ��: Svatopluk K. Jedlička, M.A., RC Praha City
�����: Dominik David, VANAIVAN Scout Centre

BEWARE
OF MORALIST!

Legendary film actress Magda Vášáryová is one of the
brightest stars of public life in Slovakia. After 1989 she
made her mark also as an ambassador to Austria and
later Poland, and since 2006 she has been a member
of the Slovak National Council for the party SDKÚ-DS.
She studied sociology at Bratislava’s Comenius University and
is active in this field. She often
gives lectures at Rotary meetings
in Slovakia, the Czech Republic,
Poland and Hungary. We met and
talked with her at a conference
on ethics in business and society,
held a few weeks ago in Kunín,
Moravia. We bring you the highlights of this encounter.

T

o think that the world is
corrupt and the world
which has yet to come
will be perfect at long
last, a veritable paradise, is an
aberration – a dangerous, monstrous deviation, which has always
led humankind into a dead-end
22

street. Older people have known
this aberration; I lived forty years
with it.A world without sin and
malice doesn’t exist, but this doesn’t mean we shouldn’t try to
at least strive for perfection, inch
by inch.All these discussions
how we should act, calls for new
ethics—all this boils down to
one thing.We are facing challenges the generations before us,
whose experience we tap, did
not face as they had no idea
they exist, and now we need
new codes to clearly tell right
from wrong.
A moral code, which would
not provoke conflicts and to
which we’d all stick relentlessly, would deprive us of our free-

dom and making decisions on
how we act. Everybody acts differently. Hence, all those who
moralize and want the others
to conform with their behavioural patterns in fact want us
to stop being humans with freedom of will. It is our free will
that makes us good or bad; we
can even be good and bad at
the same time, depending on
how the others, or we ourselves, look at us.
Please note that constant moralizing and hectoring has one
distinct telltale sign. Moralists
always speak about the others,
but never about themselves.
The faculties of self-criticism,
self-control and the feeling of
responsibility are one of the
most important factors of human behaviour.The moment
they vanish, we hear that it
actually doesn’t matter what
the result is, while it is more important that “my intention was
good and my aim was true”. Moralists blame their mistakes on
the others and say, it’s you
who’s bad! Either they want to
suppress the past, or they hide
the present and shed responsibility. It’s a very dangerous kind
of moralizing.
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surprise introduction came courtesy of Václav
Havel’s favourite chef,
Mrs. Irena Košíková:“When
I wished to please him, I made
Bratislava rolls, his favourite coffee-break fare. But he liked his
rolls with poppy seed filling, and
didn’t care for nuts too much.
What a joy, they both appreciated that so much.When I served
something Václav Havel really enjoyed, he had this mischievous
twinkle in his eyes and said,
“How I’ll miss that!”And words
were followed by deeds. By
courtesy of club member Josef
Pelant, those present soon feasted on freshly baked poppy rolls,
served by students. During the
evening, visitors heard selected
texts from Havel’s books and plays in the rendition of Karlovy Vary actors Hana Franková and Karel Beseda.The school’s teachers
and pupils performed music Václav Havel enjoyed.The program
was enriched by a performance
of students of the dance department.The memorial evening,
which recalled Havel’s legacy of
dissident, prisoner, playwright
and president, took place in the
school’s auditorium and was warmly received by those present.
An abridged version of the program was presented in the morning to pupils of higher grades.
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ROTARY
GLOBAL PEACE
FORUM

PEACE WITHOUT BORDERS

WE DON’T WANT
TO TALK INTO THE WALL
CNN’s Jerusalem correspondent Rebecca Smith walked past
the Wailing Wall every day. In due course she noticed an old
Jewish man standing there day by day. One day she waited for
him to finish his prayers after 45 minutes, and then
approached him: “Do you come here every day” she asked him.
“Yes I do, twice a day for sixty years now,” the puzzled man
said. “I pray for an end to hatred between Jews, Muslims and
Christians, and to racial hatred. I want children to grow up in
love and safety. I want weapons to go silent and peace to
prevail all over the world,” the old man said. The reporter was
sceptical: “What are your feelings now, sixty years on?” Again,
his answer was surprising: “It’s like I’m talking to the wall.”

I

borrowed the story from
Rajendra K. Saboo’s speech at the Rotary Global
Peace Forum in Berlin. Indeed, talking about and praying for peace will not do, but
we also have to very actively
work for peace.This was the
keynote of the peace conference held in Berlin from 30
November to 2 December. It
brought together more than
1,800 Rotarians from 46 countries. Sakuchi Tanaka, the President of Rotary International,
had planned three such conferences—in Berlin, Honolulu
and Hiroshima.The choice of
venue was symbolic: Where else should an appeal for global
peace resound than in the scenes of anguish and suffering
of hundreds of thousands?
True to its essence, Rotary
International is working to
promote peace and understanding among nations. In addition to its international structu-

re, it has a range of efficient
tools for it. Indeed, all these
are specific contributions to
promoting understanding between people in various, often
mutually hostile nations. It is
good to sometimes meet with
friends on the same wavelength.Therefore a lot of time
was devoted at the Berlin Forum to workshops and informal discussions.Their outcomes were summed up at
the closing plenary sessions
in an “Appeal for Peace”, unanimously endorsed by the forum. However, we must not
rest on our laurels. We have
to forge ahead with all our
means and resources. For
world peace is not a given,
it is a long-drawn-out process.

INTERNATIONAL COOPERATION
BEARS ITS FRUIT
The Rotary Global Peace Forum was also an opportunity for
international cooperation committees to meet. Our German
friends invited their partners from the countries where these
committees operate. German cooperation committees held
parallel discussions with their friends from Russia, Belarus,
Poland, France, Egypt, India, Latvia, Croatia, Lebanon and Pakistan, East African countries, Nigeria, Jordan and North Africa.

O

ur German-Slovak-Czech committee
made no exception.
Its plenary session
was chaired by Frits Zeuwe.
The importance of our committee was underscored by
the presence of D-1950 Governor Rolf Rimpo and coordinator of international committees in Germany Günther
König. PDG Rüdiger Götz recalled the successful Intercity
Meeting in Karlovy Vary,
which crowned a joint project
for the reconstruction of L.
van Beethoven Memorial, to
which German Rotarians donated 12,500 euros. We agreed
with Zuzana Jacková and Petr
Thürl that the biggest threat
to peace in Europe is the ten-
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dency to restore the nation-state model, together with the
ongoing financial crisis. We
were also looking for ways
how to address the young generation. We heard an interesting report by Dr. Dominic
Hörauf, a founding member
of District D-1950’s first online
E-club.Those present learned
about our experience with regular meetings of young Rotarians till 40 years of age and
agreed to present a similar
plan to the German Board of
Governors. Participants in the
plenary session then inspected
information panels in the hotel
lobby, which briefed the peace
conference about important
projects organized by the German-Slovak-Czech committee.
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ROTARIAN
FOREST
FOUNDED
Governor of Israeli District 2490
Moshe Yonay
(left) and
George J. Podzimek of RC Prague Old City sign
an agreement
on partnership
in an international project

�������� ��: Svatopluk K. Jedlička, M.A., RC Praha City

A PEACEFUL
ADVENT EVENING
In mid-December, Prague’s Clam-Gallas Palace opened
its premises to a traditional Christmas meeting of the
members of RC Praha City and RC Prague Old Town.

F

or several years, this has
not been only a farewel
party for another calendar year gone by, but also, by virtue of an auction, an
opportunity to collect funds to

sustain the club’s social projects.
“This year we collected more
than 50,000 crowns,” notes
George J. Podzimek from RC Prague Old Town, the event’s main
organizer and auctioneer:“We

������� ��: Peter Mihaľko, President of
Rotary Club Humenné

ur club invited almost 50
regional notables and
those whose mission it is
to help the weaker and citizens in
dire financial straits.Thirty works
of art were put to the gavel.
A splendid atmosphere, conjured
up by many agents including the
evening’s chief master of ceremonies Peter Ján Tomovčík (currently our club’s PR man), inspired
a friendly debate about our activities.The auction was collectively
opened by Club President Peter

AUCTION
OF PAINTINGS
IN BREKOV
At the end of 2012 the Rotary Club
in Humenné in cooperation with
the Association of Folk Crafts of
Brekov organized an auction of
paintings from open-air art
workshops held for the past eight
years at the local Dvor Motel.
24

O

have divided the proceeds between two projects, one from
each organizing club.The money
will help us to pay for therapeutic Red Sea holidays for children
with psoriasis and also help us
to please kids from the Pepa
Children’s Home in Příbram-Lazec.”The evening was attended
by the Governor of Israel’s Rotary District 2490, Moshe Yonay,
who signed with our District’s officials an agreement on
partnership in an international
project for the treatment of children with chronic neurodermatitis. Gracing the event were soprano Barbora Perná and
baritone Martin Matoušek.

Mihaľko and Dr.Alfonz Porvažník
from the crafts association, who
presented the art works and their
authors. It should be noted they
were prominent artists from Poland, Ukraine and Slovakia.The
proceeds were a respectable
1,400 euros. Our Rotary Club and
the Association of Folk Crafts
then selected the circle of persons to whom the money would
go. It was a difficult choice, for
there are still many people, who
need help.
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Martin Rotarians regularly
meet with their young friends
from abroad in a narrow valley
near the small village of
Bystrička pri Martine.

H

ere, in the embrace of
mountains, we like to
spend quality time talking, taking stock, ruminating
about the future direction of
our serving the others, and discussing sports projects of all
kinds. It was a collective idea
of ing. Novotný and RC Martin’s President in 2011-2012 Dušan Meško to plant a “Rotarian
forest”.We chose a site in the
valley, where a winter storm
wreaked havoc on an area close
to the chalet.We have planted
more than 100 baby firs to start
the future Rotarian forest. In our
future meets in the valley we
can keep track of our little forest’s progress to prosperity.
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K PRINCIPŮM
NADACE ROTARY
ROK VÝZNAMNEJ ZMENY
Pri príležitosti začiatku nového kalendárneho
roku by som chcel všetkým rotariánom popriať
veľa úspechov do roku 2013, ktorý je zároveň 108.
rokom existencie Rotary. Nastávajúci rok sa v našej
nadácii bude niesť v duchu významnej zmeny. Už
o šesť mesiacov celosvetovo spustíme do prevádz
ky náš nový grantový model, ktorý zavedie zmeny
v každom dištrikte. Pevne veríme, že aj vy sa priči
níte o to, aby tieto zmeny mali úspech.
Jedným zo základných predpokladov týkajúcich
sa dištriktných grantov v rámci Plánu vízie bu
dúcnosti je, že rotariáni na úrovni dištriktu dokážu
lepšie posúdiť čo môžu urobiť v ich vlastných ko
munitách alebo v zahraničí, ako to môže posúdiť
nadácia z centrály v Evanstone. Nový grantový mo

del prenáša zodpovednosť za rozhodovanie a za ro
zumné a uvážené nakladanie s nemalými zdrojmi
nadácie do rúk rotariánov na dištriktnej úrovni.
Úspech sa nám podarí dosiahnuť aj vďaka času
a prostriedkom investovaným do medzinárodného
zhromaždenia v San Diegu, počas ktorého sa usku
toční každoročné školenie nastupujúcich dištrikt
ných guvernérov. Tohtoročné zhromaždenie bude
zahŕňať veľké množstvo informácií a školení o Vízii
budúcnosti. Keď sa následne čelní predstavitelia diš
triktu vrátia domov, budú špeciálne vyškolení v tom,
ako viesť Rotary a jeho nadáciu k úspešnému zavŕ
šeniu roka 2012–13. Vytvoríme si tak solídny základ
pre ešte silnejšiu nadáciu v roku 2013-14, ktorá nám
rotariánom pomôže Konať dobro vo svete.

PODIEĽAJTE SA NA VYTVÁRANÍ MIERU VO SVETE
Rotary bolo založené na myšlienke šírenia dob
rej vôle a porozumenia – tak to vyjadruje aj naša
misia a napokon svedčia o tom všetky činnosti,
ktoré vykonávame. Nadácia Rotary sa primárne
zameriava na šesť oblastí, z ktorých každá je dôle
žitá. Ale každú z nich v podstate podmieňuje mier
vo svete. Nemôžeme si pripomínať Svetový deň
sociálnej spravodlivosti 20. februára, pokiaľ nebu
deme mať mier. Bez toho, aby sme sa nepodieľali
na tvorbe mieru, nemôžeme sláviť ani Svetový deň
porozumenia a mieru, ktorý pripadá na 23. febru
ár, kedy si Rotary zároveň pripomína 108. výročie
svojho vzniku.
Existuje mnoho spôsobov ako participovať na
vytváraní mieru vo svete prostredníctvom našich
klubov či nadácie. Iniciatíva na likvidáciu detskej

obrny, ako vôbec najrozsiahlejšia globálna inicia
tíva v oblasti verejného zdravotníctva v histórii,
sa tiež významnou mierou zasluhuje o podporu
mieru. Buduje partnerské vzťahy medzi verejným
a súkromným sektorom, čím prispieva k zlepšeniu
zdravotníckej infraštruktúry a monitoruje najchu
dobnejšie oblasti. Tým jasne deklaruje, že mier
a zdravý svet sa nedosiahne, pokiaľ sa opomenie
čo i len jedno dieťa v tejto iniciatíve.
Mier pramení zo schopnosti podeliť sa. Mnohí
z vás vedia, že mojou osobnou odpoveďou na to,
čo by mal robiť každý rotarián, je konať v zmysle
motta Rotary sa s ľuďmi delí. Tento mesiac, ktorý
slávime v Rotary ako Mesiac porozumenia vo sve
te, by úsilie každého dištriktu, klubu či rotariána
malo smerovať k podpore mieru.

Wilfrid J. Wilkinson,
P������� R��� �������������� N������ R�����
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SVĚTOVÁ
SETKÁNÍ

GLOBÁLNÍ
MÍROVÉ FÓRUM
ROTARY
Berlín, ����

����: František Ryneš, PDG ����: Peter Thürl

SÍLA
PARTNERSTVÍ
Mnozí účastníci Globálního mírového fóra Rotary využili této události
k setkání mezinárodních výborů pro spolupráci. Němečtí přátelé pozvali
své partnery ze zemí, se kterými mají výbory ustanoveny. A tak souběžně
rokovaly výbory spolupráce Německa s přáteli z Ruska, Běloruska, Polska,
Francie, Egypta, Indie, Lotyšska, Chorvatska, Libanonu, Pákistánu, zemí
východní Afriky, Nigérie, Jordánska a zemí severní Afriky. Náš německoslovensko-český výbor nezůstal stranou.
26
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P

SVĚTOVÁ SETKÁNÍ

P

lenární zasedání
proběhlo za předsednictví Fritse Zeuwa v pátek 30. listopadu 2012
odpoledne. Účast
byla poznamenána
velkou marodkou.
Přesto i v užším
kruhu byla diskuse zajímavá.
PDG Rüdiger Götz vzpomněl vydařený Intercity meeting v Karlových Varech, kdy byly odhaleny reliéfy na pomníku L. van
Beethovena. Přítel Rüdiger měl
lví podíl na dar německých rotariánu ve výši dvanáct a půl tisíce eur. Výměna zkušeností se
točila kolem témat, která byla

součástí mírového fóra. Shodli
jsme se se Zuzanou Jackouvou
a Petrem Thürlem, že v Evropě
je mír nejvíce ohrožen vzrůstající tendencí návratu k modelu
nacionálních států, negativní
vliv má také finanční krize. Poté se diskutovalo o formách
oslovení mladé generace. Zajímavý referát přednesl dr. Dominic Hörauf, zakládající člen prvního internetového E-klubu
v distriktu D-1950. Všichni si
pozorně vyslechli naši zkušenost s pravidelným setkáváním
mladých rotariánů do 40 let
a shodli se, že podobný návrh
předloží německé guvernérské
radě. Význam našeho výboru

V EVROPĚ JE
MÍR NEJVÍCE
OHROŽEN
VZRŮSTAJÍCÍ
TENDENCÍ
NÁVRATU
K MODELU
NACIONÁLNÍCH
STÁTŮ
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podtrhli svou účastí současný
guvernér D-1950 Rolf Rimpo
a koordinátor zahraničních výborů v Německu Günther König. Bylo dohodnuto, že příští
zasedání německé sekce bude
tradičně ve Würzburgu 2. března 2013 a že společné setkání
obou sekcí bude začátkem září
hostit Slovensko.
Plenární zasedání bylo zakončeno společnou prohlídkou panelů v hotelové lobby, které seznámily účastníky mírové
konference s významnými projekty Německo-slovensko-českého výboru.
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PROJEKTY
MOMENTÁLNĚ SE POČET LIDÍ
S DEMENCÍ ODHADUJE NA
38 MILIONŮ. PODLE PROGNÓZ
BUDE V ROCE 2030 DVOJNÁSOBNÝ
A DO ROKU 2050 SE VÍCE NEŽ
ZTROJNÁSOBÍ
����: Alexandre Nance, reprezentant RAC v distriktu 2240
�������: Dobroslav Zeman, PDG

DIAGNÓZA:

AL
ZHEI
MER
Dne 11. února 2013 vyhlásí Rotaract
klub Bratislava na úrovni našeho
distriktu pilotní projekt, nazvaný
Rotaract Alzheimer’s Awareness
Project, který je inovovanou verzí

projektu téhož názvu, vyhlášeného již
v roce 2011 loňským DRR Richardem
Gažo a upozorňujícího na rizika, která
s sebou Alzheimerova choroba přináší.
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T

ehdy vyzval na konferenci v Bratislavě
všechny naše Rotaract kluby, aby v boji
proti této vážné chorobě přispívaly příslušným českým i slovenským zdravotnickým zařízením finančními
prostředky, získanými pořádáním divadelních představení nebo aukcí uměleckých děl.Tehdy
také byl tento projekt odsouhlasen a např. RAC Praha uspořádal
projekci filmu Iron Lady pro čle-
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ny všech pražských Rotary klubů. Po projekci se konala aukce
obrazů a všechny takto získané
peníze byly předány do tzv. Alzheimerova fondu v Praze.
Na distriktní konferenci RAC
klubů v Říčanech v březnu 2012
diskutoval Filip Mrkvička, představitel ERIC, a Alex Nance, nově
zvolený DRR o dalším pokračování tohoto projektu a jak tuto
myšlenku propagovat i v dalších
klubech nejen v našem distriktu
2240, ale i v distriktech jiných.

PROJEKTY

V červnu pak uvedl Filip nápad,
jak přispět k uvědomění si nebezpečí této choroby, Navrhl
pořádat vhodné prezentace rizik, která tato choroba přináší,
a to nejen pro členy klubů, ale
i pro veřejnost a jak v té souvislosti získávat potřebné finanční
prostředky. Tento nový projekt
byl nazván „Rotaract Alzheimer’s Awareness Project“ a nový
DRR Alex Nance jej představil
také svému klubu – RAC Bratislava Danube. Jeho členové jej

přivítali se zájmem a k jeho realizaci se přihlásili nejen členové
Pavel Salátek a Mirka Sýkorová,
ale i Alex sám.
Tento pilotní projekt spočívá
v tom, že slovenští odborníci budou hovořit o rizikách Alzeheimerovy choroby a s posluchači
povedou otevřenou diskusi. Po
ní bude následovat neformální
koktail a aukce maleb, vytvořených pacienty z bratislavského
Memory Center. Tato akce, která
bude přístupná i široké veřej-

nosti, se uskuteční v KC Dunaj.
Vstupné bude dobrovolné, ovšem případné dotace budou jen
vítány. Peníze získané aukcí pak
budou věnovány bratislavskému
Memory Centru.
Tento námět představí Filip
Mrkvička všem dalším RC a RAC
v Evropě na příští celoevropské
konferenci. Filip s tímto projektem již seznámil několik klubů
v Evropě. Byl např. v kontaktu
s RAC Bordeaux, který na projektu již také pracuje, a rád by se
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zúčastnil i naší distriktní konference, aby jej sám představil.
Naším hlavním cílem je připomenout lidem nebezpečí této nemoci, která postihuje tolik lidských životů, a dle možnosti získat
na boj proti ní potřebné finance.
Věříme, že tento jednoduchý projekt může inspirovat i další kluby
a že bude v příštích letech úspěšný nejen v našem distriktu, ale
i po celém světě, aby se tak stal
celosvětovým symbolem pro aktivity všech Rotaract klubů.
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����: Kim Lisagor
�������: Dobroslav Zeman, PDG

Slabá místa
naší dobročinnosti
Čeho se vyvarovat, když plánujete financování projektu.

M

nozí z těch, kteří tak rádi konají dobré skutky, se dopouštějí ve svém filantropickém
životě jedné chyby: přijdou
se zdánlivě senzačním nápadem jak financovat určitou
akci (fundraising) a nepřestávají věřit, že veškerá snaha,
kterou bude zapotřebí vynaložit, opravdu stojí za to.
Uběhne pak několik měsíců – a najednou stojí mezi
dobrovolníky, jejichž původní zájem o projekt už vyhasnul, členové klubu jsou znechuceni, akce dosáhla
jen nepatrných výsledků.

KOUZELNÁ KERAMICKÁ PRASÁTKA
Takovou lekci jsem sama zažila v podobě osmi pokladniček-prasátek. Hledala jsem tehdy způsob, jak by
náš klub mohl získat finanční prostředky na podporu
programu „End Polio Now.“ Jeden rotarián z jiného
klubu mi ukázal fotografii půvabných maličkých pokladniček-prasátek – a hned jsem se do nich zamilovala. Vše, co jsme ještě měli zajistit, bylo najít někoho šikovného, kdo by prasátka pěkně pomaloval, pak je
prodal a přitom sledoval, jak za ně přitékají dolárky.
Docela snadné, že? Jako sáhnout si do pytlíku pro
bonbón... Avšak tak to nefungovalo.
Když jsem to zjistila, optala jsem se Lisy Sholleyové,
poradkyně v oblasti fundraisingu, která je ve státě Washington členkou výboru Sdružení fundraisingových
odborníků, v čem byla chyba a jak by se další rotariáni mohli obdobných chybných kroků vyvarovat. Odpověď začala konstatováním: „Rotariáni jsou pro pořádání dobročinných akcí ideální lidé, protože to jsou
většinou podnikatelé. Představte si, že jste ve svém zaměstnání a máte sestavit nějaký podnikatelský plán.
30

Musíte mu proto věnovat svou plnou pozornost.“
Správný podnikatelský plán má obsahovat rozbor trhu, prodejní a propagační strategii, stejně tak jako finanční rozbor. Můj námět na využití prasátek nic takového neměl. Má fundraisingová příprava spočívala
jen ve stanovení ceny kasiček a v žádosti na výbor
klubu, aby dal k jejich koupi svůj souhlas. To bylo
problematické z mnoha důvodů, ale začněme nejdřív
s mou „matematikou“.
Svá keramická, bíle zářící prasátka ve velikosti fotbalového míče jsem objevila na webových stránkách
jednoho velkoobchodníka a vytiskla si jejich fotky,
abych je ukázala členům výboru klubu.Ten jejich nákup schválil. Ovšem nepřepokládala jsem, že cena za
přepravu dvou velkých krabic s křehkým zbožím téměř zdvojnásobí jejich nákupní cenu. Požádat výbor
o další peníze jsem se styděla a tak jsem rozdíl ceny
uhradila sama. Na tom nesejde, řekla jsem si.
Naše prasátka jsme už měli, a to bylo skvělé. Jedno
z nich jsem předala našemu členovi-výtvarníkovi, který slíbil svou pomoc zdarma. Svými prsty přejel po
lesklém keramickém povrchu, zamračil se a řekl: „Na
tom barva držet nebude.“ Na zkoušku máznul štětcem s jasně modrou barvou po glazovaném břiše prasátka a nechal to zaschnout - a hned nato barvu setřel.
Zaplatila jsem mu tedy za úpravu opískováním všech
osmi prasátek, které pak zdarma pomaloval.

I ČAS A PRÁCE DOBROVOLNÍKŮ
MAJÍ HODNOTU
Prodejní cena tedy není jediným faktorem, který je
nutné brát v úvahu při sestavování finančního plánu.
I hodiny dobrovolníků něco stojí. „Musíte se na to dívat realisticky, protože i tito lidé žijí své životy,“ říká
Sholleyová. „Mají svou rodinu a chodí do práce.
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A i když jsou už v důchodu, uvažují o tom, co kde dělat – třeba něco jiného, než od nich právě chcete.“
Například uspořádání aukce vyžaduje podle zkušeností specialistů jako „absolutní minimum“ spolupráci 20 dobrovolníků, kteří se budou snažit získat dárce,
kteří je pak všechny sezvou a zajistí nejen publicitu
aukce, ale i její vlastní průběh.
Můj plán s prasátky nebyl méně náročný. Čtyři členové našeho klubu sehnali osm dobrovolníků-výtvarníků. Jeden další zajistil nákup prasátek, jeden pomáhal při propagaci aukce v tisku, jeden se postaral
o webovou stránku, což vyžadovalo spolupráci našeho pokladníka. Včetně mne to bylo dohromady 17
dobrovolníků, nepočítaje v to řadu dalších našich členů, kteří pomalovaná prasátka „adoptovali“ a ještě
před jejich prodejem v aukci je po městě ukazovali lidem. Ale když konečně přišlo k aukci, byli naši členové k smrti unaveni a naše snaha, aby se o naší akci dozvědělo co nejvíc lidí, vyšuměla. Celkem jsme vybrali
949 dolarů, z čehož byla většina od rotariánů, kteří by
byli na program „End Polio Now“ stejně tak přispěli.
Možná se divíte, jak se mi podařilo přesvědčit tolik
dobrovolníků, aby se připojili k mé „brigádě“. Odpověď je jednoduchá: rotariáni v našem klubu jsou milí,
laskaví lidé, kteří mi chtěli pomoci.

PŘÍMÁ ŽÁDOST – NEJEFEKTIVNĚJŠÍ
FUNDRAISINGOVÁ METODA
Rotariánské semináře pro nově nastupující prezidenty známé pod zkratkou PETS vedou účastníky
k tomu, aby byli k novým námětům svých členů vždy
otevření. Je ovšem jemná hranice mezi podporou jejich iniciativy a přiznáním toho, že jde o hloupost. Po32

dle Sholleyové je každé společenství lidí odlišné. Prasátka nebyla nutně špatným nápadem, ovšem nebyla
vhodným nápadem právě pro nás.
Rotariáni mají fundraisingové aktivity velmi rádi:
aukce, večeře, festivaly, výlety, zábavné soutěže, golfové
turnaje. Mnohé z nich sice přinesou jen skromné výnosy, ovšem mají i jiný smysl: na naši práci soustředí
pozornost veřejnosti. Je to příležitost k tomu, aby rotariáni obci i všem lidem kolem nás připomněli, čím jejich klub veřejnému zájmu přispívá. „Čím více příležitostí poskytnete svým členům k tomu, aby o svých
aktivitách pohovořili, tím lépe,“ říká Sholleyová.
Musíme ovšem náš projekt pomoci a služby nějak
zafinancovat. Podle Sholleyové je klíč k získávání finančních prostředků prostý: Přímá žádost! Každý příležitostný „fundraiser“ vám řekne, že přímá výzva je
tím nejefektivnějším způsobem, jak příspěvek získat.
Takových příležitostí je mnoho, už jste o nich slyšeli,
ale řekli jste si, že přispějete až při nějaké vhodné akci.
To proto, že většina lidí by spíše darovala nějaký životně důležitý orgán, než aby někoho požádala o peníze.
Při našem letošním prvním setkání vyzval náš prezident všechny o nějaký příspěvek a podařilo se mu vybrat za pět minut 2 900 dolarů. Bylo to radostné, účinné – a pro mne to byla připomínka toho, že někdy
je ten nejjednodušší fundraisingový nápad také ten
nejefektivnější.

Článek Kim Lisagorové vyšel v denících „New York Times“,
„Outsider“ a „Men's Journal.“ Autorka je členkou Rotary klubu
San Luis Obispo Daybreak, Calif., USA.
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HISTÓRIA
HISTORICKÉ
FAKTY
• Bratia Whrightovci skonštruovali motorové lietadlo a roku
1903 preleteli prvých 53 m.
• Japonsko zoskupilo obrovskú
námornú silu a jeho lode napadli Rusko.
• Nórsko sa odtrhlo od Švédska.
• Ruský cár Nikolaj II. zvýšil
tlak na reformy, Lenin to využil
a r. 1905 sa vrátil do Ruska.
• V Rakúsku, fyzioterapeut, lekár,
neurológ Sigmund Freud urobil
pokusy, ktoré mali dopad na celé
20. storočie.
• Picasso sa presťahoval zo Španielska do Paríža a začína sa jeho „ružové obdobie“.
• V Anglicku Parlament odmietol ženám volebné právo.
• Vo Švajčiarsku mladý fyzik Albert Einstein publikoval svoje
prvé tézy o teórii relativity.
• V USA bol Theodor Roosvelt
prezidentom, r. 1906 dostal Nobelovu cenu za mier.
• V New Yorku bola otvorená prvá pizzeria a  prvý úsek metra.
• Henry Ford prelomil svetový
rekord, keď jeho auto dosiahlo
rýchlosť 146 km/h na zamrznutom Michiganskom jazere.
• Chicago bolo mestom politickej
a obchodnej korupcie, náboženského fundamentalizmu - mesto
kritizované aj známymi osobnosťami – napr. Rudyard Kypling napísal: „Videl som mesto, ktoré som
sa rozhodol už nikdy viac neuvidieť, mesto, ktoré je osídlené zvieracou neľudskosťou.“ Takže mesto
bolo plné kontrastov – boli tu
gangstri a Boh, alkohol a prohibícia. V meste existovalo veľa klubov, boli to miesta, kde sa ľudia
schádzali, aby spolu komunikovali,
ale boli to kluby vždy jednostranne
zamerané: religiózne, obchodne,
športovo, etnicky či politicky. Bolo
to mesto, kde naozaj mohlo vzniknúť hnutie volajúce po etike, po
sociálnej zmene, po skutočnom
a čestnom priateľstve.

Štvorica prvých
rotariánov:
Silvester
Schiele, Paul P.
Harris, Hiram
Shorey, a Gustavus Loehr

����: Jozefa Poláková ����: archiv
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Prvé zasadnutie 4 zakladateľov Rotary sa konalo v miestnosti č. 711
v budove na Deaborn Street v centre Chicaga. Bola to miestnosť nie veľmi
veľká, nie veľmi pohodlná kancelária Gusa Loehra.

PAUL P. HARRIS
právnik

GUSTAVUS H. LOEHR
banský inžinier

SILVESTER SCHIELE
distribútor uhlia

HIRAM E. SHOREY
veľkoobchodník-krajčír

J

e zaujímavé, že zariadenie tejto malej, nie
veľmi útulnej kancelárie bolo reštaurované
pri príležitosti 75. výročia Rotary v r. 1980. Potom
v rámci pokračujúcej výstavby
v Chicagu bola budova zdemolovaná, ale RC 1 – RC Paula
Harrisa – uschoval toto zariadenie a v r. 1994 bola zriadená
táto kancelária v RI Hlavnej
budove v Evanstone a je
prístupná stovkám rotariánov.
Socha P. Harrisa podávajúceho
ruku víta návštevníkov. Prvé
stretnutie sa nieslo v znamení

vzájomného predstavovania
sa, svojej životnej cesty a ideálov. Potom sa P. Harris podelil
so svojimi predstavami zriadiť
klub, ktorý bude úplne odlišný
od všetkých existujúcich, ktorý nazval „veľmi jednoduchým
plánom vzájomnej spolupráce
a neformálneho priateľstva,
ktoré každý jeden z nás mal
možnosť zažiť vo svojej dedine, kde vyrastal.“
Základné pravidlo, že z každej profesie, alebo druhu
biznisu, bude pozvaný do klubu jeden predstaviteľ, ktorý
bude vyhovovať všetkým členom. Mal to byť skutočný
„booster club“ – klub pomáhajúci sa presadiť, kde recipročne sa bude podporovať
obchod, ale hlavne kde nájdu
všetci členovia skutočné priateľstvo. Keďže bola podmienka, iba jeden zástupca v každej
profesii, skutočne bolo potrebné vyhľadávať najlepších mužov v meste. A kto by sa nebol
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chcel stať ich členom, keď Paul
si bude nechávať šiť obleky
u Hirama, Hiram bude nakupovať uhlie od Silvestra, Gus bude
chodiť po právne rady k Paulovi, atď. Dohodli sa na schôdzkach každý týždeň vždy v kancelárii niektorého iného člena.
Na druhý deň po stretnutí
navštívil Paul Harris, ktorý bol
najzapálenejší touto myšlienkou, mladého tlačiara, ktorý
zvykol tlačiť materiály pre Paulovu kanceláriu. Bol to piaty
zakladajúci člen, Harry Ruggles, ďalší chlapec z farmy, hlboko kresťansky založený, ktorý pracoval pre univerzitu,
hlboko z duše bol proti chudobe a zúfalstvu, ktoré videl
v Chicagu tej doby.
Vývoj šiel na tú dobu veľmi
rýchlo. 23. marca 1905 bolo
15 členov, ktorí začali diskutovať o názve svojho klubu.
Návrhy boli rôzne, nakoniec
všetci schválili Paulov návrh
Rotary klub.
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UDÁLOSTI
V rotariánských klubech v Čechách i na Slovensku se stále něco děje.
My vám přinášíme rychlý přehled toho nejzajímavějšího…
����: J. Širotňák, P. Slávik

ROTARIÁNSKY MIKULÁŠ
V rámci patronátnej dohody medzi RC Košice, RC klubmi v Užhorode a 4. ZŠ s rozšíreným vyučovacím jazykom slovenským
v Užhorode usporiadali RC kluby veľmi
milé slávnostné podujatie pri príležitosti
sviatku sv. Mikuláša.

Dražitelé „přihazovali“ po stokorunách i větších
částkách
���� � ����: MgA. Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City

ADVENTNÍ DRAŽBA

Pražský Clam-Gellasův palác poskytl prostory pro tradiční předvánoční
společné setkání členů RC Praha City a RC Praha Staré Město.

U

ž po několik let se nejedná jen o rozloučení s uplynulým kalendářním
rokem, ale zásluhou doprovodné dražby také o příležitost k získání finančních prostředků pro klubové sociální projekty. „Letos jsme získali
PRAHA
celkem přes 50 000 korun,“ konstatuje George J. Podzimek z RC Praha Staré
Město. „Výnos jsme rozdělili mezi dva projekty -- finanční prostředky tak pomohou poslat děti s lupenkou na ozdravný pobyt u Mrtvého moře a také pomohou
dětem z Dětského domova Pepa v Příbrami – Lazci.“ Večera se zúčastnil guvernér izraelského
Rotary distriktu 2490 Moshe Yonay, který v jeho průběhu podepsal se zástupci našeho distriktu smlouvu o partnerství v mezinárodním projektu pro léčbu dětí s chronickou neurodermatitidou.Večer zpestřili sopranistka Barbora Perná a barytonista Martin Matoušek.

����: Vladimír Bimka, PR manager RC Brno

SKVĚLÝCH 300 000 DO NADAČNÍHO FONDU

Na podzim loňského roku se konala již jedenáctá Zvěřinová večeře Rotary klubu Brno.

U

držet takový projekt v chodu po
dobu několika let není vůbec
jednoduché. Tradiční akci,
která je hlavním finančním zdrojem charitativních aktivit RC Brno,
založil náš současný distriktní guvernér Alexander Turkovič. Tentokrát
ovšem, z důvodu velkého pracovního
34

vytížení distriktního guvernéra, převzal
hlavní díl organizace past prezident
RC Brno Petr Hadam. Za významné
pomoci manželky se mu podařilo
BRNO
úspěšně navázat na minulé ročníky
-- akce dopadla na jedničku a vynesla přibližně 300 000 Kč do Nadačního fondu Klubu. Gratulujeme!
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a úvod programu
vystúpila generálna
konzulka SR na
KOŠICE
Ukrajine Janka Burianová
a zástupcovia Rotary klubov
z Košíc a Užhorodu. Potom
nasledoval bohatý kultúrny program pre
viac ako 300 žiakov školy, ktorý pripravili
členovia Rotary klubov z Užhorodu a Košíc.
Žiaci 4. ZŠ Užhorod zaspievali niekoľko slovenských pesničiek, z úst chovancov rehabilitačného centra Umbrela z Tyachiva zazneli
nielen ukrajinské, ale aj slovenské ľudové
pesničky a Zakarpatský hudobno-dramatický
súbor predviedol muzikál na tému rozprávky J. Ch. Andersena Brémsky muzikanti. Potom sa objavil Mikuláš v sprievode
veselého čerta
s vozíkom plným
sviatočných balíčkov a každý žiak
potom obdržal od
Mikuláša balíček
dobrôt.

UDÁLOSTI
Více fotografií z uveřejněných
akcí najdete v elektronické
verzi časopisu na

www.floowie.com
����: Anna Fidlerová, volná novinářka

VEČER NA POČEST
VÁCLAVA HAVLA
Ve výroční den smrti Václava Havla
uspořádaly Základní škola a Základní
umělecká škola v Karlových Varech ve
spolupráci s karlovarským Rotary klubem vzpomínkový večer k uctění tohoto velkého Čecha a Evropana.

V

ybrané texty z Havlových knih a her
Dopisy Olze, O lid- KARLOVY
VARY
skou identitu, Dálkový výslech, Prosím stručně
a Žebrácká opera četli karlovarští herci Hana Franková a Karel Beseda.V podání učitelů a žáků školy zazněla i hudba, kterou měl Václav Havel rád.
Program byl zpestřen i vystoupením skupiny žáků tanečního oboru. Zavzpomínala i Havlova oblíbená kuchařka Irena Košíková: „Když jsem se chtěla zvlášť
zavděčit, pekly se bratislavské rohlíčky,
které miloval ke kávě, ale pouze makové,
oříškové mu prý moc nechutnaly. Když
se na stole objevilo něco, co měl Václav
Havel hodně rád, měl v očích vždycky takové šibalské jiskry a říkal: to mi bude
chybět.Takže, pane prezidente: Přeji vám
tam nahoře hlavně klid.A taky hodně kopru a hodně máku.A ochraňujte nás tam,
protože lidi mají krátkou paměť a moc
malou pokoru.“ Díky sponzorství člena
Rotary klubu Josefa Pelanta si na čerstvých makových rohlíčcích mohli pochutnat i všichni přítomní.

����: Ing.T. Petřík, sekretář RC Praha Staré Město

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO O.S. NERATOV
Rodinná atmosféra, sváteční hudba a přátelské prostředí v předvečer prvního adventu vyvolaly ve všech účastnících komorního koncertu slavnostní náladu.

přednáška Andrease Weisera (šéfdirigenta
Filharmonie Hradec Králové) o vzniku skladby s ukázkami jednotlivých nástrojů. Součástí koncertu byl prodej předmětů
ze sdružení Neratov.Výnos z prodeomácí koncert proběhl
je, ale zejména ze vstupného, který
PRAHA
v domě našeho člena Andrečinil více než 12 000 Kč, jsme se
ase Weisera. Na programu
rozhodli věnovat na O.S. Neratov,
které provozuje chráněné bydlení a dílbyl Klavírní kvartet číslo 1, g-moll, op.
25 Johannese Brahmse v podání Vlachova
ny a podporuje pěstounské rodiny, v nichž
kvarteta, koncertu předcházela zasvěcená
vyrůstá 18 dětí.

D

����: Peter Mihaľko, prezident Rotary klubu v Humennom
����: Marián Šimkulič

AUKCIA OBRAZOV V BREKOVE
V Motoreste Dvor pod Viničnou skalou
v Brekove zorganizoval na sklonku minulého roka Rotary klub v Humennom
v spolupráci so Združením ľudových remesiel v Brekove aukciu umeleckých diel
významných autorov z Poľska, Ukrajiny a Slovenska.

Po takmer dvojhodinovom programe bola
aukcia ukončená a moderátor mohol oznámiť výťažok – úctyhodných 1 400 eur. Rotary klub a Združenie ľudových remesiel pomôžu Združeniu pre pomoc ľudí
s mentálnym postihnutím - Krtkovčatá,Terézii Lukčovej z Brekova (pomoc pre jej dcéru Katku), Ľudmile
HUMENNÉ Kelčákovej z Kamenice nad Cirolub pozval takmer päťdesiat
ku významných osobností
chou (pomoc pre jej syna) a Jurajoz regiónu a nadšencov, ktorí
vi Surinčákovi z Príslopu. Sluší sa posa rozhodli pomáhať slabším a ľuďom
ďakovať majiteľom motorestu Dvor pod
v núdzi. Aukciu otvoril prezident klubu PeViničnou skalou v Brekove za bezplatný
ter Mihaľko a MUDr. Alfonz Porvažník zo
prenájom a občerstvenie, ktoré s brekovským
Združenia ľudových remesiel, ktorý predstavínom od spoločnosti Barko Vinum, s. r. o.
vili jednotlivé umelecké diela a ich autorov.
Brekov spríjemnilo kolorit aukcie.

K
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UDÁLOSTI

Josef Melecký vysvětluje
v nedělním odpoledni mladému páru, co to vlastně
znamená Rotary
����: Petr Andrle

ROTARIÁNSKÝ PUNČ
Když se před třemi čtyřmi lety
členové RC Opava International
rozhodli zvýšit své dobročinné
fondy prodejem vánočního punče,
nevzbudilo to tehdy mimořádnou
pozornost.

O

všem už tehdy nešlo o pouhou hokynářskou aktiviOPAVA
tu. Prodej punče poskytl
příležitost vysvětlit lidem,
co je Rotary, seznámit je
s obsahem a smyslem rotariánských
aktivit i s tím, jak je mohou podpořit.
Rotariánský punč se vařil podle speciálního receptu v rodinném sídle Tůmových, při prodeji ve stánku na opavském Dolním náměstí pomohli přátelé,
studenti a nejrůznější příznivci. V některé dny lákal ke stánku náš člen Oldřich Kodeda hrou na flašinet, takže se
tu vytvořila smíchem a zpěvem se veselící parta. Pro naše dobročinné aktivity,
především pro v této době již celostátní soutěž Začarovaná písnička a pro tábor zdravotně postižených dětí, jsme
získali 101 000 Kč.
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����: Dušan Meško ����: Milan Novotný

ZALOŽENIE ROTARIÁNSKEHO LESA
Miestom pravidelného stretávania sa
martinských rotariánov spolu s mladými
zahraničnými priateľmi je úzka dolina
nad dedinou Bystrička pri Martine.

ločnej myšlienky Ing. Novotného a prezidenta
RC Martin (2011-12) dr. Dušana Meška vznikla
iniciatíva založiť „rotariánsky les“.Voľba
jeho umiestnenia padla práve na obľú
benú dolinu, kde po kalamite zostal
objatí hôr trávime všetci už
voľný priestor nad chatou. Zasadili
MARTIN
tradične príjemné chvíle sposme tu viac ako 100 mladých smreločnými rozhovormi, bilancokov budúceho rotariánskeho lesa. Pri
vaním, úvahami o ďalšom smerovaní
ďalších našich stretnutiach v doline bunašej služby ostatným, a najmä športovými
deme mať možnosť pravidelne sledovať, ako
aktivitami všetkých možných druhov. Zo sposa nášmu malému lesu darí.

V

����: Ján Zuberec
����: Milan Novotný

SÚŤAŽ V DOPRAVNEJ
VÝCHOVE
Starostlivosť o naše deti bola hlavným
motívom rekonštrukcie dopravného ihriska za cca 70 000 eur a znovuzavedenia
dopravnej výchovy na základných školách v Martine (ako prvom meste na Slovensku) a okolitých obciach.

V

sobotu 6. októbra sa na novom dopravnom ihrisku zišli desiatky detí aj
s rodičmi. Súťaž v dopravnej výchove
organizovaná v spolupráci so ZŠ Alexandra
Dubčeka, do ktorej venoval ceny náš klub, je
perfektne pripravená. Deti získavajú a niekerotary good news | �����–���� ����

dy aj tak trochu strácajú body na trati v záplave prekážok, dopravných značiek, prechodov pre chodcov, semaforov… Všetko sníma
regionálna televízia a videozáznamom dokumentuje (tak ako všetky podujatia klubu) kolega Ing. Milan Novotný. Tak zase za rok…

UDÁLOSTI
Více fotografií z uveřejněných
akcí najdete v elektronické
verzi časopisu na

www.floowie.com

����: Tibor Szabó

ROTARY DEŇ
V sobotu 10. novembra 2012 sa zišli na
Zvolenskom zámku milovníci hudby
a výtvarného umenia.

skladateľov – napr. melódie Leonarda Ber
steina z muzikálu West Side Story a hudobné
fragmenty z muzikálu Fantom opery od A. L.
Webbera. Potom zahájil známy slovenský potvorenie patrilo prezidentovi
litik a sociológ Fedor Gál vernisáž výstavy izraelského výtvarníka a sochára
Rotary klubu Zvolen DušanoKirilla Postovita, ktorý zasvätil svoju
vi Mokrošovi, ktorý predstavil činnosť, aktivitu a dosiahnuté
tvorbu tematike judaizmu. Jeho
ZVOLEN
úspechy zvolenského klubu. Kvarkresby a plastiky sa nachádzajú
v mnohých štátnych múzeách,
teto AndreaS pod vedením Andrey
v súkromných zbierkach po celom
Stankovskej-Hallon ponúklo návštevsvete. Návštevníci Zvolenského zámku sa
níkom hudobnú paletu zo židovskej kultúry 20. storočia a odohralo niekoľko koncertmohli porozprávať s autorom a vidieť celú
paletu jeho diel na vlastné oči.
ne upravených skladieb od svetoznámych

O

����: Miroslava Žižková

CHARITATIVNÍ KONCERT
Písecký Rotary klub ve spolupráci se ZUŠ
Písek uspořádal tradiční charitativní koncert.

J

eho výtěžek 25 000 Kč byl věnován
Domovu pro klienty se zdravotním postižením na jejich aktivity. Zazpívali děti ze souboru ZvoPÍSEK
nek ze ZUŠ, operní pěvkyně
Monika Brychtová a klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením ze Zbešiček. Nádherná atmosféra
v koncertní síni Sv. Trojice v Písku umocnila
příjemnou předvánoční atmosféru a pomohla dobré věci.
rotary good news | �����–���� ����

TŘEBÍČSKÁ DRAŽBA
PŘINESLA 75 000
V předsálí divadla Pasáž se letos
uskutečnil již 18. ročník benefičního
večera Rotary klubu Třebíč.

D

ražbě uměleckých předmětů
regionálních autoTŘEBÍČ
rů, výrobků klientů rehabilitačního stacionáře
a archivních vín předcházel koncert smyčcového kvarteta Cordial string quartet, jehož členové jsou
převážně třebíčští rodáci. Dražbu již
tradičně vedl Miroslav Nešpůrek, čestný člen klubu. Čistý výtěžek večera
(celých 56 000 Kč) poputuje, jak sdělila prezidentka Rotary klubu Irena Cahová, na nákup elektrického skútru
pro Dětský rehabilitační stacionář
v Třebíči. Díky pomoci Rotary nebudou nyní děti odkázané při vycházkách pouze na berle.
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FELLOWSHIP

C
TOUR
����: Jan Ritter, RC Jičín

OHLÉDNUTÍ
ZA PĚTIMĚSÍČNÍM
PUTOVÁNÍM

deLABE
PRO
VŠECHNY
2012

V říjnu skončil po 600 kilometrech
seriál cyklojízd Tour de Labe pro
všechny 2012. Od roku 2009 mají
akce Tour de Labe také podobu Inter
city meetingů za účasti členů dalších
Rotary klubů nejen na řece Labi.
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ílem letošního seriálu
Tour de Labe
pro všechny
2012 byla
právě německá Riesa, která leží zhruba
uprostřed celé délky toku řeky
Labe. Pořadatelem akce je občanské sdružení Labská stezka
a partneři RC Jičín a německý
klub RC Riesa Elbland.
„Jízdy na naší i německé straně probíhaly doposud jako souvislé týdenní nebo i dvoutýdenní
akce. Letos jsme nejeli celou trasu najednou, ale štafetově, každý
první víkend v měsíci, bez nutnosti čerpání dovolené,“ říká
hlavní organizátor z Rotary Klubu Jičín Jan Ritter, reprezentant  Rotary Fellowship Cycling
to Serve districtu 2240 a předseda občanského sdružení Labská stezka. „Pozváni byli rotariáni, cyklisté, senioři, rodiny
s dětmi a jakkoliv handicapovaní občané, kteří svou účastí
podpořili projekt: „Labská stezka – napříč Evropou – od pramene k moři bez bariér.“
Začínalo se hvězdicovou jízdou na k prameni Labe. Nejvzdálenější účastník odstartoval
z Lysé nad Labem v sobotu po
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obědě a na hřebeny Krkonoš
dorazil 2. 6. 2012 za soumraku.
Doprovodné vozidlo poskytla
firma HAVEX – Škoda, zastoupená rotariánem Františkem Havlíčkem z Vrchlabí. Následující
etapa „Hlavně z kopce do Hradce“ byla svou délkou přes 100 km
rekordní.Tour de Labe je otevřená akce. Připojit se může podle itineráře během cesty kdokoliv. Na nedělní etapu na Zlaté
návrší dorazil starosta Smiřic
s manželkou, připojili se zástupci z Lázní Velichovek, KČT, města Hradec Králové a za Rotary
Klub Hradec Králové tradičně
Petr Novotný.
Ten také vedl červencovou
etapu od nádraží v Hradci Králové poznávacím okruhem po
pamětihodnostech i přes zbrusu novou lávku přes řeku Orlici.
Této etapy se zúčastnil na handbiku také handicapovaný sportovec David Palát, který je reprezentantem ČR ve sledge
hokeji a také hráčem teamu Sedící medvědi Zlín. Dopravu ze
Zlína na start do Hradce Králové a z nedělního cíle v Poděbradech nezištně zasponzoroval
člen RC Zlín Libor Láznička. Davidovi tím umožnil absolvovat
atraktivní úsek středního Labe
od Hradce Králové přes Pardu-

FELLOWSHIP
bice do Poděbrad.Tamnější rotarián Jan Bílek se na několik etap
ujmul funkce řidiče doprovodného vozidla a také odborného
poradce a průvodce dvou kameramanů. Celou tuto etapu až do
Bohdanče vedl na kole cyklista
a ředitel městské policie Petr
Kvaš z Rotary klubu Pardubice.
Trasa Tour vedla letos poprvé
z Pardubic přes Semtín na nocleh do Lázní Bohdaneč. Zde čekala na účastníky průvodkyně
z lázní a seznámila účastníky
z historií města, lázní a vznikem
Gočárových staveb ve městě.
Červencovou sobotu skončilo
plavání v lázeňském bazénu
a návštěva rybí restaurace. V neděli byla pro cyklisty připravena prohlídka národního hřebčína v Kladrubech, zastávka
v Týnci nad Labem, vyhlídka
z věže chrámu sv. Bartoloměje
v Kolíně a osvěžení u pramene
minerální vody ve Velkém
Oseku. Kulturní tečkou za letní
dvouetapou byl koncert pod širým nebem skupiny Trampstejk
na soutoku Cidliny a Labe. V neděli večer se pak většina účastníků vracela domů vlakem z Poděbradského nádraží.
Srpnové etapy letos vedly poprvé z Poděbrad a Nymburka
po levém břehu Labe přes Sadskou, Hrabalovo Kersko, kde byla zastávka na Hájence na tradiční kančí se zelím nebo
šípkovou. V Přerově nad Labem
si účastníci mohli vybrat skanzen nebo muzeum Moto Velo.
Závěrečná grilovačka proběhka
na nádvoří zámku v Brandýse
nad Labem. Vrcholným zážitkem víkendu byla prohlídka
komplexu sakrálních staveb
s kryptou kolem kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi se zasvěceným výkladem místostarostky
Mgr. Niny Novákové. Nedělní
etapa byla vedena letos poprvé
přes Neratovice kolem lobkovického zámku a hřbitova s hrobem Františka Palackého. Na tuto etapu se k peletonu připojila

PROJEKT

LABSKÁ STEZKA
OD PRAMENE K MOŘI
NAPŘÍČ EVROPOU
BEZ BARIÉR

PLÁN NA ROK 2013 NA DRUHOU POLOVINU ČERVNA
PŘIPRAVUJEME TOUR DE LABE 2013 JAKO ETAPU Z HRADCE
KRÁLOVÉ (220 m. n. m.) DO KUKSU, U PŘÍLEŽITOSTI
OTEVŘENÍ NOVÉ CYKLOSTEZKY. ZÁKLADNÍCH 26 km BUDE
MOŽNO SI LIBOVOLNĚ PRODLOUŽIT AŽ NA 100 km, S CÍLEM
ZLATÉ NÁVRŠÍ (1417 m. n. m.)
také paní starostka Mrzílková
s místostarostou Neratovic.
V Mělníku účastníky přivítal
starosta MVDr. Ctirad Mikeš na
terase pod kostelní věží s nádhernou vyhlídkou na soutok Vltavy a Labe i horu Říp. Do cíle
poslední etapy bylo možné si
vybrat novou asfaltovou cyklostezku po levém břehu Labe do
Hněvic a nebo jet po pravém
břehu kolem zámečku Liběchov a dále terénní trasou jižním okrajem CHKO Kokořínsko. Tuto trasu jeli společně
i zástupci města Štětí, a v cíli
nedělní etapy již čekala se šampaňským vínem delegace se starostou města Štětí a s nimi i loupežník Štětka.
Ten také druhého září výstřelem z kanónu odstartoval zářiové etapy, jejichž cíl byl již za
hranicemi ČR. Ze Štětí přes Račice nad Labem, Roudnici nad
Labem dorazila skupina do Lounek, známých nejen ze Starců
na chmelu, ale i půvabným kostelem a zvonicí. Po obědě v Litoměřicích následoval přejezd
historickým přívozem na levý
břeh Labe do Lovosic a po nové
cyklostezce do Malých Žernosek. Po ochutnávce místních
specialit vedla trasa Opárenským
údolím na Kletečnou a přes nád-

herné vyhlídky z kopců Českého
Středohoří do Ústí nad Labem.
Na nedění etapu již dorazili
přátelé z Rotary klubu Riesa,
aby z Děčína vyjeli na Děčínský
Sněžník (kdo měl zájem měl
k dispozici cyklobus). Po obědě
na Hraniční boudě pod vedením místních s panoramatickými výhledy na krajinu Labských
pískovců dorazili všichni zpět
k Labi na náměstí do Bad
Schandau.
Zde také začínal poslední říjnový víkend, který vedl již zcela
po německé straně a území districtu 1880. Přes Konigstein,
Pirnu, Drážďany mezinárodní
peleton dorazil po „Elberadweg“ do Míšně. Následoval
večer s německými přáteli, prohlídka historického jádra a hradu, společná večeře ve sklípku
s ochutnávkou míšeňského vína. Společně s Matthiasem Frankem a Sabine z RC Riesa účastníci posledního víkendu
v neděli dojeli na slavnostní benefiční koncert, uspořádaný pro
celý distrikt 1880 na hradě
v Grossenheinu. Celý seriál
a nedělní etapu potom zakončil
průjezd pěší zónou v Riese
a barbecue u Labe za účasti většiny členů Rotary Clubu Riesa
Elbland.
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První jízdy Tour de Labe byly
pouze cyklistické, ale postupně jsme začali zvát handicapované sportovce a s jejich
pomocí mapovali bariéry. Mezi
účastníky Tour de Labe 2012
byl na handbiku sledge hokejista David Palát až ze Zlína,
vozíčkáři z Brandýsa a Neratovic, zrakově postižená Eliška
a mentálně postižení klienti
z Vyššího Hrádku z Brandýsa
nad Labem. Akce Tour de Labe
pro všechny se konala na podporu dlouhodobého projektu
Labská cyklotrasa napříč Evropou od pramene k moři bez
bariér. Jejím smyslem je zapojit postupně do odstraňování
bariér na cestách, v penzionech a restauracích podnikatele, vedení měst a také Rotary kluby u nás i v Německu.
Cílem je nejen bezbariérová
Labská cyklotrasa, ale také
cenově dostupné a funkční
ubytování a další služby
vstřícné pro handicapované.
Partnerem projektu jsou již
některá města a kraje na trase. V našem districtu 2240
se může k projektu připojit
a podpořit jej kterýkoliv klub.
Do Tour de Labe pro všechny 2012 se zapojily členové
RC Vrchlabí, RC Hradec Králové, RC Pardubice, RC Poděbrady, RC Jičín, RC Riesa Elbland.

Informace o projektu
najdete na

www.tourdelabe.cz
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Rotary klub Praga Ekumena
Vás srdečně zve na:

2. pražský rotariánský turnaj
v bowlingu o pohár přátelství

Prague Rotary Bowling Cup
v úterý 26. února 2013 od 19 do 21 h
Bowling Radava, Milady Horákové 37,
Praha 7 – Letná – stanice tramvaje Kamenická

Prosíme o závazné potvrzení účasti (počtu účastníků za klub)
do 19. 2. 2013 Evě Winklerové, RC Praga Ekumena,
tel.: 603 437 847, e-mail: ew@fb.cz
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Vítáni jsou začátečníci i pokročilí
Vstupné: 300 Kč na osobu

IN

Výtěžek bude věnován na klubové charitativní projekty
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ROTARIÁNSKÉ

KALENDÁRIUM
DATUM

POŘADATEL

AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

16. 2.

RC OV

Inter Reprezentační benefi ční ples Rotary

Ostrava / CZ

17. 2.

D-2240

Uzávěrka návrhů na udělení PHF – prostřednictvím ADG

Všeobecná aktivita

23. 2.

RC B.B. Classic

Předání Charty RC B.Bystrica Classic

B.Bystrica, SR

26. 2.

RC Praga Ek.

2. Rotariánský turnaj v bowlingu

Praha, ČR

28. 2.

D-2240

Uzávěrka přihlášek na distriktní seminář RYLA

Všeobecná aktivita

28. 2.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/2 (vychází 10. 4.)

Všeobecná aktivita

7.–23. 3.

D-2240

Ski Camp pro zahraniční studenty Demän

Dolina / SK

15. 3.

D-2240

Uzávěrka návrhů na udělení CTB – prostřednictvím ADG

Všeobecná aktivita

15. 3.

D-2240

Seminář pro ADG 2013/2014

Brno / ČR

15. 3.

D-2240

III. setkání „třicátníků“ z RC

Brno / CZ

16. 3.

D-2240

PETS – workshop budoucích prezidentů a sekretářů klubů

Bude upřesněno

17. 3.

D-2240

Distriktní shromáždění

Bude upřesněno

30. 3.

D-2240

Uzávěrka návrhů na „Poděkování guvernéra“

Všeobecná aktivita

RI

Council on Legislation – Legislativní rada RI

Chicago / US

24. 4.

RC PSM

20. Výročí charteru RC Praha – Staré Město

Praha, ČR

24.–28. 4.

D-2240

RYLA na téma: Média a společnost

Kopřivnice, ČR

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/3 (vychází 10. 6.)

Všeobecná aktivita

17.–19. 5.

D-2240

Distriktní konference

Brno / CZ

17.–19. 5.

Prezident RI

Mírové fórum 3 – MÍR ZAČÍNÁ U VÁS

Hirošima / JP

24.–26. 5.

RC Valtice-BV

Na byciklu či pěšky kolem LVA

Lednice, ČR

23.–26. 6.

RI

Světový kongres RI 2013

Lisabon / PT

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/4 (vychází 10. 8.)

Všeobecná aktivita

21.–26. 4.

30. 4.

30. 6.

Sledujte a aktualizujte
kalendář klubových a distriktních aktivit na

www.rotary2240.org

rotary good news | �����–���� ����

UŽIVATELSKÁ PODPORA
Webmaster distriktu Jan Vaněček (RC Plzeň)
Webdesigner Juraj Píš (RC Praha Staré Město)
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KLUBY

KLUBY

Brandýs Boleslav
Brno
Brno City
České Budějovice
Český Krumlov
Frýdek-Místek
Hluboká n.Vltavou-Golf
Hradec Králové
Cheb/Eger
Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Karlovy Vary Spa v zakl.
Klatovy
Kroměříž
Liberec-Jablonec n. N.
Most
Olomouc
Olomouc-City
Opava International
Ostrava
Ostrava International
Pardubice
Písek
Plzeň
Plzeň-Beseda
Poděbrady

Prag Bohemia
Praga Caput Regni
Praga Ekumena
Prague International
Prague Platinum
Praha
Praha City
Praha-Staré Město
Prostějov
Přerov
Tábor
Telč
Trutnov
Třebíč
Uherský Brod
Valtice-Břeclav
Vrchlabí
Zlín
Znojmo

Banská Bystrica
Bardejov v zakl.
Bratislava
Bratislava Danube
Bratislava International
Dunajska Streda v zakl.
Humenné
Košice
Košice Classic
Košice Country
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec v zakl.
Martin
Nitra
Nitra Harmony
Nové Zámky
Piešťany
Poprad

Prešov v zakl.
Rožňava
Spišská Nová Ves
Trebišov v zakl.
Trenčín
Zvolen
Žilina

ROTARACT
Bratislava–Danube
Nitra

ROTARACT
Brno
Ostrava City
Ostrava International
Plzeň
Poděbrady
Praha
Říčany

Archiv
Rotary Good
News

INTERACT ČESKO A SLOVENSKO
Praha
Rožňava

Společně pro ČR a SR

Všechna čísla našeho časopisu
od prvního čísla, které vyšlo v roce 1999,
si můžete přečíst na

www.floowie.com/cs/distrikt2240

www.maximus-resort.cz
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Příjemné ubytování v hotelových pokojích a apartmánech přinese
klid a odpočinek po vašem pracovním či dovolenkovém dni.
Pořádání kongresů, firemních akcí a svateb je nedílnou součástí
nabídky služeb čtyřhvězdičkového hotelu Maximus Resort
u Brněnské přehrady, stejně jako profesionální a vstřícný přístup
hotelového personálu. Přijďte si k nám odpočinout!
Služby hotelu Maximus Resort:
› Ubytování ve čtyřhvězdičkových pokojích ve stylu Feng Shui
› Restaurace Portum - zážitková a tematická kuchyně
› Sportovní aktivity v areálu hotelu - bowling, tenis
› Kongresové centrum - celková kapacita až 300 osob a další dva
privátní jednací salonky
› Plánujeme: Wellness a spa na 3.500 m2 začátkem příštího roku

RESOURCE GUIDE
WHAT’S ROTARY?
Rotary Media Center

www.rotary.org/mediacenter
Download public service
announcements, videos,
and more.

What’s Rotary

419, $4/set of 50 Answer
frequently asked questions
about Rotary with these
updated wallet-size cards.

Effective Public Relations:
A Guide for Rotary Clubs

257, $3 Learn the
secrets to a successful
public relations campaign.

Club Public Relations
Committee Manual

226C, $1 Read tips for
helping your committee
work effectively.

RI Visual Identity Guide

547, $4 Find answers
to all your communication
design questions.

Public Relations Kit

429, $5 Get everything
you need to publicize
your club’s good works.

SCAN TO SHOP
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Právě
Právě světové
světové celebrity
celebrity
Právě
světovépartnery
celebrity
jsou
našimi
jsou našimi partnery
jsou našimi partnery
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