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Priatelia, prezidenti, členovia klubov, činovníci – ste to vy, 
ktorí ste dôležití ako šíritelia myšlienok Rotary. Verím vám 
a spolieham sa na vás. Chcem zaistiť, že dištrikt so svoji-
mi štruktúrami vám bude slúžiť. Budem stavať na princí-
poch Rotary, chcem vám viac načúvať, o všetkých zme-
nách sa s vami poradím, nebudem robiť rozhodnutia bez 
prerokovania s vami. Určite nebudem mať snahu zasaho-
vať do vašich právomocí, ale naopak vás budem podpo-
rovať v tom, čo robíte pre iných. Sme na jednej lodi, vyzná-
vame rovnaké rotariánske hodnoty. Ja som členom 
Rotary od roku 2005, prešiel som mnohými funkciami ako 
pokladník a sekretár v čase zakladania klubu, potom pre-
zident, rozbiehal som v našom klube program výmeny 
mládeže, pôsobil som aj ako YEO po niekoľko rokov. Ne-
skôr som 4 roky vykonával funkciu ADG, pokračoval v roli 
dištriktového trénera – smelo tvrdím, že viem o čo ide. 
Budem poctivý a spravodlivý a budem jednať podľa šty-
roch otázok. Vážení priatelia, rád by som ponúkol niekoľ-
ko tém na náš nadchádzajúci rotariánsky rok.

Náš spoločný rotariánsky rok 2020–21 sa bude niesť pod 
heslom nastupujúceho svetového prezidenta Holgera 
Knaacka – „Rotary otvára príležitosti“. To, že je z Európy, 
zo susedného nemeckého dištriktu, je dobrá správa. Jeho 
heslo je silné! Vidím to motto tiež ako príležitosť otvoriť sa 
k zmenám a novým prístupom. Už sú otvorené dvere pre 
rôzne typy členstva, okrem osobného aj pre alternatívne 
spôsoby stretnutí (mnohí sme mali možnosť uskutočniť 
naše stretnutia napr. videokonferenciou). Členstvo v Ro-
tary je pozvaním na nekonečné príležitosti. Vek nie je pre-
kážkou pre členstvo. Verím, že každý nový člen nás trochu 
zmení, prinesie novú perspektívu, nové skúsenosti a na-
vzájom sa posilníme. Veď predsa si vyberáme priateľov na 
celý život! Pre budúci rok je pripravený akčný tím pre Pub-
lic Relations, s programom so silnou podporou klubových 
PR aktivít. V spolupráci s dištriktovým RLI – Rotary Lea-
dership Institute – pripravujeme vzdelávacie programy 
pre budúcich našich lídrov. Že sa zmeny už začali, svedčí 
aj to, že som otvoril dvere úzkej spolupráci s Rotaractom. 
Naši mladí priatelia prijali ponuku pre členstvá v odbor-
ných výboroch dištriktu. Úprimne sa teším na spoluprácu. 
Aktuálne bol v úzkej spolupráci spustený spoločný District 
2240 Rotary & Rotaract Mentoring Program. Rozbehol to 
organizačný tím Rotary a RAC pod vedením PDG Ireny 
Brichta a DRR (District Rotaract Representative) Moniky 

Kočiovej. Ďakujem im. Budú pokračovať všetky grantové 
schémy pre podporu našich projektov v rámci Nadácie 
Rotary. Som presvedčený, že mimoriadne náročný, ale 
úspešne zrealizovaný globálny grant „Jasiňa Ukrajina“ za 
účasti mnohých našich klubov i zahraničných dištriktov, 
nás bude inšpirovať k ďalším globálnym projektom. Širo-
kú spoluprácu rotariánov i nerotariánov pri uskutočňova-
ní grantov – dištriktových i globálnych – považujem aj za 
výbornú formu propagácie Rotary na miestnej úrovni. 
Otváranie sa verejnosti a spoločné projekty s partnermi 
sú cestou k rozvoju členskej základne a zlepšovaniu ima-
ge Rotary. Súčasná pandémia nemilo zasiahla do progra-
mu výmen mládeže. Všetky krátkodobé letné kempy už 
boli zrušené a mnohé naše partnerské dištrikty zrušili aj 
dlhodobé výmeny. V zmysle rozhodnutia Rady riaditeľov 
RI budú dlhodobé výmeny zatiaľ možné až od 1.1.2021, aj 
to za veľmi prísnych podmienok. Ústav, zastrešujúci tento 
program sleduje situáciu vo svete, udržuje kontakty a je 
pripravený aj pre alternatívne riešenia. Ústav nezruším, 
ale budem hľadať cesty k jeho efektívnejšiemu fungova-
niu. Budem sa dôsledne a zodpovedne zaoberať všetkými 
podnetmi z klubov aj od jednotlivých rotariánov. Skúse-
nosti získané s účasťou na virtuálnych klubových stretnu-
tiach nám uľahčia stretnutia s našimi zahraničnými pria-
teľmi i v gescii úspešného rozvetveného ICC (Inter Country 
Committees) výboru. Sme rotariánmi preto, aby sme me-
nili svet k lepšiemu, boli nápomocní potrebným, upevňo-
vali priateľstvá a otvárali dvere nastupujúcej generácii. 
Priatelia, som presvedčený, že tak ako nás vyzýva nastu-
pujúci svetový prezident RI Holger Knaack, úspešní bude-
me len vtedy, keď zabezpečíme udržateľný rast Rotary. 
Skutočné problémy Rotary nespočívajú v strate členov, ale 
v strate viery v hodnoty Rotary. Krízu prináša vyhasínanie 
rotariánskeho vedomia, vlažnosť v dodržiavaní základ-
ných 4 otázok. Ozajstná reforma je otázkou vnútorného 
zápalu každého jednotlivca v službe iným nad vlastné zá-
ujmy! Rotary nám otvára príležitosti a je na nás, ako ich 
využijeme. Želajme si spoločne úspešný rotariánsky rok! 
Teším sa na spoluprácu s vami!

GABRIEL VJESZT

Guvernér RI dištriktu 2240

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

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

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

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

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

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

 

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

Vážení rotariáni a rotariánky



4 R O T A R Y  G O O D  N E W S  4 | 2 0 2 0

Príhovor prezidenta RI

Milí členovia Rotary 
a Rotaract klubov, 
milí priatelia

Preklad: IVAN BELAN, PDG,
foto: SAMUEL ZUDER

HOLGER KNAACK

Prezident Rotary International

JÚL Súčasná doba zdanlivo neprináša množstvo dôvodov na 
veľký optimizmus, no nemusí to byť celkom pravda. Každá 
veľká výzva je príležitosťou na obnovu a rast. Motto na ten-
to rok Rotary otvára príležitosti som predstavil na Svetovom 
zhromaždení v San Diegu práve v čase, keď prepukla kríza 
COVID-19, no v tento výrok som veril už mnoho rokov.

Rotary nie je len klub do ktorého vstúpite, je to pozvanie 
do sveta nekonečných príležitostí. Veríme, že dopady našej 
služby vytvárajú príležitosti pre ľudí, ktorí našu pomoc po-
trebujú. Vlády a inštitúcie si čoraz viac vážia vznik partner-
stiev v oblasti verejného zdravia, ktoré sú pre našu prácu 
kľúčové. Ľudia uväznení doma, dychtivý angažovať sa v pro-
spech svojich komunít, si teraz vlastne osvojujú hodnoty, 
ktoré my presadzujeme od svojho vzniku.

No to, že momentálne existuje omnoho viac príležitostí 
na rozmach Rotary ako kedykoľvek predtým, nám samo o sebe 
nezaručí, že v danej situácii uspejeme. Svet sa mení rýchlo 
- a menil sa už aj pred touto krízou. Ľudia začali upúšťať od 
pravidelných spoločných obedov a stretávanie presúvali do 
online prostredia. Priateľstvá sa udržiavali a utužovali cez 
sociálne médiá dávno predtým, ako sa väčšina našich stretnu-
tí presunula do Zoomu a Skypu. Mladšie generácie prejavu-
jú značnú potrebu byť prospešní, no nestotožňovali sa s tým, 
že by mohli zohrávať zmysluplnú úlohu v organizáciách ako 
Rotary. Vhodnejší priestor na svoje uplatnenie videli skôr vo 
vytváraní iných typov vzťahov. Nastal čas vyložiť karty na 
stôl, vyskúšať nové prístupy a pripraviť Rotary na budúcnosť.

Kríza COVID-19 nás všetkých prinútila prispôsobiť sa. To 
je pozitívne, keďže náš nový Akčný plán nás vyslovene vy-
zýva, aby sme zlepšili svoju schopnosť prispôsobovať sa. 
Adaptácia sama o sebe však nestačí. Potrebujeme sa zmeniť, 
a to zásadne, ak máme čeliť výzvam tejto novej doby a svetu 
priniesť také Rotary, aké tak zúfalo potrebuje.

To je naša veľká výzva aj do budúcnosti. Je na nás, aby sme 
zabezpečili prerod Rotary v súlade s potrebami novej doby 
- aby sme s nadšením prijali myšlienky, energiu a odhodlanie 
mladých ľudí, túžiacich zhmotniť svoje ideály. Musíme sa 
stať organizáciou plne zžitou s érou digitalizácie, nie orga-
nizáciou, ktorá iba hľadá online spôsoby, ako jednoducho 
pokračovať vo vykonávaní svojej pôvodnej činnosti.

Svet v súčasnosti potrebuje Rotary viac ako kedykoľvek 
predtým. Je na nás, aby sme zabezpečili, že Rotary otvára 
príležitosti pre budúce generácie.

AUGUST Rok 2020 zásadným spôsobom zasiahol do života 
každého z nás. Som hrdý na to, ako sme dokázali potvrdiť 
našu schopnosť prispôsobiť sa okolnostiam. Ani pandémia 
neprinútila Rotary pozastaviť svoju činnosť. Klubové stretnu-
tia sme presunuli do online priestoru a službu sme začali 
vykonávať iným spôsobom. Svetový kongres RI 2020, ktorý 
sa pôvodne mal konať v Honolulu, sa napokon stal prvým 
našim kongresom realizovaným vo virtuálnom prostredí. Ako 
vyťažiť čo najviac z tejto situácie a ako najlepšie využiť prí-
ležitosť na zmenu, aby Rotary prosperovalo aj naďalej?

Pre mňa je podpora nových typov klubov kľúčová. Okrem 
tradičných klubov máme aj e-kluby, Rotaract kluby, satelit-
né a korporatívne kluby. Vďaka tomu je Rotary inkluzívnej-
šie, flexibilnejšie a príťažlivejšie pre nových členov. Navštív-
te tieto kluby, navzájom sa poinformujte o činnosti, 
spolupracujte s nimi a propagujte ich v rámci klubov a v ko-
munitách.

Všetci sa zhodneme na tom, že našim spoločným záujmom 
je vidieť Rotary ďalej napredovať a rásť, ale niekedy nám 
kvôli hre s číslami môže uniknúť podstata. Rotary potrebu-
je rásť udržateľným spôsobom. Flexibilné možnosti účasti 
na stretnutiach Rotary klubu namotivujú členov k väčšej 
angažovanosti a komunite dajú signál, ako sa odlišujeme od 
iných klubov. Pripomeňme si, že Rotary je v súčasnosti me-
nej o pravidlách a viac o združovaní sa popri tradičných 
stretnutiach aj rôznymi inými spôsobmi.

Odporúčam, aby každý klub usporiadal výročné stretnutie 
venované stratégii s cieľom položiť si otázku, či robíme všet-
ko čo je v našich silách, v prospech našich členov a či náš 
klub reflektuje na potreby komunity, ktorej slúži. Tento prí-
stup aplikujeme aj na medzinárodnej úrovni. S hrdosťou 
konštatujem, že tento rok so mnou vo vedení RI pracuje šesť 
žien, čo je doposiaľ najvyšší počet. Uberajme sa týmto sme-
rom na každej úrovni Rotary. Potrebujeme perspektívu, väč-
šiu rozmanitosť, aby Rotary prosperovalo.

Ako povedal zakladateľ Rotary Paul Harris, musíme byť 
občas revolucionári. Teraz nastal práve ten čas. 
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ČERVENEC Podle mého názoru odpovídá současné době velmi 
dobře téma RI prezidenta Holgera Knaacka Rotary otevírá 
příležitosti (Rotary Opens Opportunities). Asi se ptáte, jak to 
zařídit při tom všem, co se dnes kolem nás děje. Snad to 
trochu osvětlí následující příběh, který jako parafrázi pra-
dávných tao podobenství napsal britský autor Alan Watts.

Kdysi kdesi žil jeden sedlák, kterému utekl kůň. Všichni 
jeho sousedé se ten večer k němu seběhli, aby mu vyjádřili 
soustrast. Kolem znělo: „Prý ti utekl kůň. To je nám moc líto. 
Jaké neštěstí!“ Sedlák jen zamručel: „Možná.” 

Hned následujícího dne se kůň vrátil a spolu s ním přiběh-
lo i sedm divokých koní. Večer zase všichni říkali: „Taková 
skvělá změna. Teď máš koní osm!” Sedlák zase odpověděl 
jen: „Možná.” 

Další den se jeho syn pokusil osedlat jednoho z koní, ale 
ten ho brzo shodil a chlapec si zlomil nohu. Sousedé naříka-
li: „Ach příteli, to je moc zlé.” Sedlák odpověděl: „Možná.” 

O den později přišli verbíři nabírat nové brance do armády, 
ale sedlákova syna nevzali, protože měl zlomenou nohu. 
A sousedé opět: „Jaké štěstí!“ A sedlák opět jen: „Možná.“

Poučení z toho je, že příroda je opravdu hodně složitá. Je 
obtížné prohlásit, že něco, co se stalo, je dobré nebo špatné: 
Nikdy totiž nevíme, jaké to bude mít následky. Avšak co mů-
žeme vědět, je, že každá akce a reakce na ni je jakousi příle-
žitostí – možností pro to, abychom žili podle našich hodnot, 
vyjevili naše touhy a něco udělali pro to, aby se svět zase 
o něco více přiblížil k tomu, jakým bychom ho rádi měli. 

Nadace Rotary je naší cestou k dosažení takových význam-
ných změn. S naší Nadací odvedeme svůj díl snahy o vymý-
cení dětské obrny. Navíc můžeme podpořit důležité projek-
ty boje s virem COVID-19 a připravíme svět na masivní 
očkování, které bude brzo potřebné. A samozřejmě v této 
době, kdy mnohé obvyklé služby selhávají, můžeme pomo-
ci udržet určitou kontinuitu ve službě těm, kdo to potřebují.

Bude to také velká šance pro Rotary, aby její síla ve 21. sto-
letí dále rostla? Možná! Je to pro nás velká příležitost žít 
v souladu s našimi hodnotami? Možná! Záleží to jen na nás 
samotných a na mně spolu s vámi.

Ni hao, 
rotariáni!

Dopisy předsedy Nadace Rotary
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

SRPEN Mezi slovy problém (angl. problem) a výzva (angl. 
challenge) je rozdíl. Když včelka potká velkého sršně, tak 
má problém. Ale když se ta včelka má postavit sršni spolu 
s mnoha dalšími včelami, pak je to sršeň, kdo má problém.

Tak to platí v přírodě, ale i pro složité situace lidí. To zna-
mená, že je-li situace, do které jsem se dostal, taková, že 
nemám dost prostředků na to, abych ji mohl zvládnout, pak 
je to cosi, co se dá nazvat problémem. Ale pokud jsou moje 
disponibilní zdroje větší, než co je potřebné ke zvládnutí 
situace, které jsem vystaven, pak jde právě o výzvu. Někdy 
své problémy přeceňujeme a jindy podceňujeme svoji schop-
nost je řešit. Pandemie viru COVID-19 vypadala jako situace, 
kterou Rotary Nadace může zvládnout. Ale podle toho, jak 
se situace vyvíjí, by se mohlo zdát, že jsme to neumožnili. 
Nicméně, k dnešnímu dni, 4. červenci, jsme granty podpo-
řili 208 projektů zaměřených na boj s virem v celkové hod-
notě 5,2 milionu dolarů a na 169 nových globálních grantů 
jsme uvolnili 13,8 milionu dolarů — to vše během 3 měsíců. 
Vyvážili jsme tak velkorysost jednotlivých rotariánů fondy 
Nadace a mnohdy i společně s jinými korporátními fondy 
s cílem projekty rozšířit a dosáhnout jejich většího dopadu. 

Nikdy jsme pandemii nedovolili, aby nás přemohla. His-
torie skutečně potvrzuje, že rotariáni jsou trochu zvláštní 
plémě. Jsme vizionáři, idealističtí snílci, kteří mají zářivé sny 
o lepším světě. Ale současně jsme houževnatí a schopní odo-
lávat výzvám, které jiní mohou nezvládnout. 

Během pandemických omezení jsme nezaháleli. Sháněli 
jsme peníze a realizovali projekty stejně, jako kdyby žádná 
omezení neexistovala. Pamatovali jsme na to, že jde o totéž, 
co děláme stále — nabízet pomoc lidem v potížích; snad jen 
metody, které jsme používali, se změnily. 

Změnil se náš proces přípravy a realizace projektů. 
Změnil se způsob, jakým komunikujeme o tom, co jsme 

udělali. 
Nadaci Rotary je více než 100 let a už překonala mnohé 

bouře. Pravda, někdy to nebylo tak zlé, jindy zkáza zasaho-
vala celý svět. Jsem přesvědčen, že díky síle, obětavosti 
a soucítění rotariánů a díky tomu, co vše již dokázali, doká-
že naše Nadace i nadále odolávat budoucím výzvám s obno-
venou nadějí a inspirací. 

Z této pandemie vyjde naše Nadace silnější a odolnější, 
neboť i vy jí důvěřujete a zůstanete jí věrni.

GARY C. K. HUANG

Předseda správní rady Nadace Rotary
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Piano firmy 
Heintzman & Co., 
vyrobené z křišťálu, 
bylo v aukci 
prodáno za 3,2 
milionu dolarů.

Spojené království
Za účelem získání prostředků na 

kampaň End Polio Now se Rotary 

klub Narberth & Whitland odhod-

lal k prodeji šátků s tématem Ro-

tary. Navrhla je studentka textilní-

ho designu Mia Hewitson-Jonesová 

ve spolupráci se studentem grafi-

ky Samem Stablesem. Oba studují 

na Pembrokeshire College. Šátky 

začal klub prodávat v roce 2019 

poté, co od Rotary International 

získal souhlas s použitím loga RI. 

Letos v dubnu se prodalo skoro 100 

šátků a další jsou už na cestě. Člen 

klubu John Hughes k tomu dodává, 

že „pár jsme jich prodali i do Ame-

riky a Kanady“. S nápadem prodá-

vat speciálně navržené šátky přišla 

Mary Adams v roce 2016, když byla 

prezidentkou klubu.

Spojené státy 
Rotary klub Yakima Sunrise ve stá-

tě Washington zajistil instalaci de-

víti klavírů na veřejně přístupných 

místech, aby si kdokoli mohl sed-

nout a pohrát si s klávesami k po-

těšení svému i kolemjdoucích.  

Klavíry jsou umístěny v pivních ba-

rech, nákupních centrech, kavár-

nách; řada dalších míst bude ná-

sledovat. Projekt nazvali Nabarve-

ný klavír. Pamatováno je i na 

stipendia ve výši 300 dolarů pro 

umělce, kteří darované nástroje 

vyzdobí. Předchozí prezident klubu 

Nathan Hull říká, že „lidé se zasta-

vují, aby se zaposlouchali do hud-

by nebo si prohlédli zajímavou 

uměleckou výzdobu nástroje. Ná-

hodní pianisté hrají vše možné, od 

Mozarta až po Van Halena. Je při 

tom hodně zábavy.“

Rumunsko
Počas pandémie koronavírusu  

sa Rotaract klub v Cluj-Napoca 

„SAMVS“ prostredníctvom svojich 

klubových účtov na sociálnych 

médiách podujal zorganizovať on-

-line kampaň za duševné zdravie, 

aby tak podnietili ľudí k zapájaniu 

sa do zmysluplných činností, na-

príklad do tvorby rôznych umelec-

kých diel. Kampaň v sociálnych 

médiách sa zamerala na to, ako  

čo najlepšie využiť čas strávený 

doma, približuje členka klubu Loa-

na Vultur. Viac ako 3 000 ľudí si 

pozrelo príspevky klubu na Face-

booku a Instagrame. „Neboli po-

trebné žiadne financie,“ hovorí Vul-

tur. „Našimi zdrojmi boli vlastná 

myseľ, tvorivosť a vôľa pomáhať. 

V Rumunsku sa hovorí – Urobte si 

z toho, čo máte“.

ze světa

Co přinesl svět
Text: BRAD WEBER, foto: NAMASTE DIRECT
Překlad do češtiny: PETR J. PAJAS, PDG
Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG

Guatemala

Spojené státy

Spojené království

Indie

Rumunsko
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Takmer polovica 
všetkých 
Guatemalčanov 
musí vyžiť 
z menej ako 5,50 
dolárov na deň.

Indie 
V průběhu prvních 20 let své exis-

tence se Rotary klub Vapi účastnil 

dohledu na výstavbu školy, nemoc-

nice a vysokoškolského areálu. „Náš 

klub vytvořil celé městečko, kde má 

smysl se ubytovat,“ říká Ketan Patel. 

V roce 2011, když přemýšleli o tom, 

jak uctít zvolení člena klubu Kalyan 

Banerjee prezidentem RI, se rotariá-

ni pustili do projektu, který dosud 

pokračuje a spočívá v bezplatném 

poskytování dialýzy při selhání led-

vin. Až dosud se dostalo na 

3 800 pacientů, kteří absolvovali 

přes 32 000 dialýz. Patel ujišťuje, že 

„celá léčba je poskytována bezplat-

ně”. Náklady spojené s projektem 

dialýzy jsou kryty z příspěvků rota-

riánů a dalších dárců z veřejnosti, 

jakož i z výnosů charitativních akcí 

pořádaných klubem.

Guatemala
Interact klub Hills High School v kalifornskom meste San Mateo v spo-

lupráci so svojím sponzorským Rotary klubom San Mateo a neziskovou 

skupinou Namaste Direct finančne pomohli viac ako 100 guatemal-

ským ženám. Asi 100 členov Interact klubu v priebehu rokov sprevádza-

lo rotariánov a učiteľov na cestách do mesta Antigua, ležiaceho v cen-

trálnej vysočine Guatemaly. Cestovali tam za ženami, ktoré získali 

granty financované prostredníctvom študentských fundraisingových 

podujatí, akými sú napríklad zbierky „drobných mincí“ a večere taco. 

Návštevy v teréne sú pre študentov oči otvárajúci zážitok. Vidia ako 

mikroúvery, workshopy o finančnej gramotnosti a mentorstvo pomohli 

nejednej žene, vysvetľuje Robert Graham, zakladateľ a výkonný riaditeľ 

spoločnosti Namaste Direct. Zároveň približuje politiku spoločnosti 

Namaste, ktorá účtuje nižšie úrokové sadzby ako mnoho iných mimo-

vládnych organizácií (pôžičky sa pohybujú od niekoľkých stoviek dolá-

rov až do 4 000 dolárov), vyzdvihuje dodržiavanie štandardných pora-

denských metód a zapojenie sa Rotary. Uvedené faktory sú podľa neho 

hlavnými dôvodmi úspechu programu. „Mnoho žien si otvorilo malé ob-

chodíky so zmiešaným tovarom, iné vo väčších množstvách nakupujú 

odevy a výrobky pre domácnosť a následne ich predávajú na miestnom 

trhu,“ hovorí Graham. K ženám profitujúcim z grantov patrí aj predavač-

ka orechov, žena predávajúca kuracie mäso a výrobkyňa čokolády.
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ODPOČÍTAVANIE DO SVETOVÉHO KONGRESU

Jedinečný pohľad z výšky

Text: DIANA SCHOBERG

Počas vašej návštevy Taipei pri príležitosti Svetového kongresu 
RI 2021 v dňoch 12.–16. júna určite neprehliadnete mrakodrap 

Taipei 101 týčiaci sa do výšky 508 m.

čase svojho slávnostného otvorenia 
v roku 2004 to bola najvyššia budova 
na svete a tento primát jej prináležal 

do roku 2007, kedy ju prekonala dubajská veža 
Burj Khalifa. Mrakodrap Taipei 101 sa vyznačuje 
významnými architektonickými prvkami sym-
bolizujúcimi kultúrne tradície. Počet plne vyu-
žiteľných podlaží je 101, čo symbolicky vyjadruje 
prekonanie 100 – čísla spájaného s dokonalos-
ťou. Horná časť veže nad základňou pozostáva 
z ôsmich segmentov, z ktorých každý má osem 
podlaží – osmička je priaznivé číslo spájané s bla-
hobytom a šťastím. Svojím tvarom evokuje pevný 
a húževnatý bambus, tradičný stavebný materiál 
v celej Ázii. Veža je navrhnutá tak, aby bola vďaka 

svojej konštrukcii dostatočne flexibilná a odolná 
voči tajfúnom či dokonca zemetraseniu, práve 
tak ako stonky bambusu.

Veľkou atrakciou je pochopiteľne výhľad z hor-
ných poschodí mrakodrapu. Na 89. poschodí sa 
nachádza vnútorná verejne dostupná vyhliadko-
vá plocha a na odvážlivcov čaká otvorená vyhliad-
ková terasa na 91. poschodí. Ak sa vám zatočí 
hlava už len pri pomyslení na takúto výšku, mô-
žete si v pokoji užiť luxusné nákupné centrum 
v átriu. Veža Taipei 101 v každom ohľade priťa-
huje pozornosť všetkých návštevníkov, pretože 
obratne spája ázijské tradície s modernosťou, 
presne tak, ako samotné mesto rozprestierajúce 
sa navôkol.

zo sveta

V
Text: HANK SARTIN, překlad: IVAN BELAN, PDG, foto: SHUTTERSTOCK

Viac informácií a možnosť 
registrácie nájdete na 
convention.rotary.org
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Téma

Většinou v tomto období se 
snažím najít slova, která ne
jsou příliš banální, abych vy
jádřil zamyšlení nad ně čím, 
co je pro rotariány naprosto 
typické, až dokonce archety
pální, protože to máme i v ná
zvu. Změna na všech postech 
od klubového prezidenta až 
po prezidenta RI. Tedy včet
ně guvernérů a ředitelů zón 
a bůhví koho ještě. A jelikož 
se tak děje většinou v tak
zvané okurkové sezoně, je to 
takový blahosklonný pro ces, 
plný úsměvů a poplácávání 
do zad. Také tím, že jsou před 
námi prázdniny, i to tempo 
rozjezdu je takové pomalé, 
tahavé, asi jako když se maže 
čerstvý voňavý lipový med 

na chléb s máslem, kde je 
ještě teplá kůrka. Prostě ta
ková selanka.

 Letos, ale asi kvůli hrozbě 
COVID19, která je pro většinu 
z nás hrozbou, protože řek
něme si to na rovinu, svým 
věkem patříme do té rizikové 
skupiny, kde se předpokládá 
těžší průběh a vyšší morta
lita, musíme vše řešit na 
dálku a zcela jinak, než jak 
jsme byli zvyklí. Když si do 
toho přidáte ještě pár kapek 
nových myšlenek, které k Ro
tary neodmyslitelně patří, ale 
v podstatě je nešlo projednat 
v klidu a pohodě v kuloárech 
(protože jak všichni víme, tam 
se dojedná nejvíce), místo 
lipového medu na čerstvém 

krajíci máte před sebou na
spídovanou salsu, s takovým 
množstvím limetky a chilli, že 
vám to hubu může utrhnout. 
A možná nejen tu.

 Takže bych všem rád po přál 
klid a pohodu v ob dobí pře
dávání a přebírání štafet. Více 
klidného rozumu a prostoru 
pro kompromisy než horkých 
hlav a neústupných pozic. 
Prostě trochu toho me du. 
Toho našeho, lipového.

CHILLI
VS.
MED

Text: GEORGE J. PODZIMEK

Zamyšlení nad rotací 
v době coronaviru
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olger Knaack s vysavačem. 
 Rotary klub Herzogtum Lauenburg-

-Mölln končil svůj každoroční předvá-
noční bazar v ratzenburské klášterní 
katedrále z 12. století. Dva dny prodá-
vali rukodělné výrobky, vánoční jmelí 

a různé koláče a pochoutky domácí výroby, což klubu 
vyneslo kolem 8 000 eur čistého. Výtěžek akce dosta-
nou tento rok německé neziskovky, které podporují 
kriticky nemocné děti. Jakmile členové klubu rozebrali 
stánky a vyklidili stoly a židle, chopil se Holger Knaack 
vysavače a soustředěně, se skloněnou hlavou, začal 
uklízet drobky, špínu a kousky pozlátka, které se válely 
všude po podlaze. 

V době, kdy píšeme tento článek, je Holger Knaack 
zvoleným mezinárodním prezidentem Rotary Inter-
national; samotné funkce se má ujmout 1. července 
2020. Jenomže on je současně i prostým rotariánem, 
členem klubu už celých 27 let, který se práce u stánku 
účastní jako každý jiný. Členka klubu Barbara Hardkop 
říká, že „on by chtěl být prostě přítelem mezi přáteli“. 

Němci mají úsloví: man holt die Leute ins Boot. To 
znamená něco ve smyslu přijímat lidi na palubu a pak 
směřovat ke společnému cíli. Rotariáni v příštím roce 
uvidí, že Holger Knaack není někým, kdo stojí stranou, 
když ostatní něco dělají. Nicméně stejně důležitá je pro 
Holgera úvaha, že tvrdě pracovat neznamená, že se 
nemůžete bavit. I když tento rok musí věnovat tomu, 
jaké lidi získá na palubu s ohledem na to, co má v jeho 
pojetí nejvyšší prioritu, tj. dát šanci mladým lidem, je 
Holger odhodlán udělat také vše pro to, aby si všichni 
užili ten čas, jak nejlépe dokáží. 

„To je Holgerova hlavní zásada,“ říká jeho dlouholetý 
přítel a člen klubu Hubertus Eichblatt. „Kdykoli jsme 
pohromadě, musí to být švanda.“

Holger Knaack je poněkud netypický prezident Ro-
tary, a to nejen proto, že většinou nosí džínsy a vyhýbá 
se nošení kravaty. Je prvním německým prezidentem 
této organizace a do své funkce se dostal netradičním 
způsobem. Na rozdíl od mnohých svých předchůdců 

nestoupal stupeň za stupněm v hierarchii činovníků Ro-
tary. Byl prezidentem klubu a distriktním guvernérem, 
ale v Rotary International zastával jen jednu funkci, 
než se stal členem Rady ředitelů RI – byl vedoucím 
školitelem na Rotary Institutu. Občas vzpomíná, jak 
se ho tam lidé ptali, jakými funkcemi prošel před tím, 
než se stal guvernérem. Odpovídal: „Žádnou, ničím.“ 
A všichni prý byli velmi překvapení. 

 Holger Knaack je patrně nejznámější kvůli tomu, 
co dělal v rámci Rotary programu mezinárodní výmě-
ny mládeže. Ta zkušenost je velmi hluboká, rozsáhlá 
a velmi důležitá jak pro něho, tak pro jeho manželku 
Susanne. Zůstali bezdětní, ale zato svůj dům i svá srd-
ce dokořán otevřeli pro desítky výměnných studentů. 
Helmut Knoth, další přítel a člen Holgerova klubu, říká, 
že „dům Knaacků je vždy plný hostů, zejména mladých 
lidí. Za ta léta u nich byly stovky hostů.“ 

Brzy poté, co Holger vstoupil v roce 1992 do Rotary 
klubu, pomáhal s organizací tábora pro krátkodobou 
mezinárodní výměnu studentů v severním Německu. 
Hned ho to chytlo. Sám říká: „Podle mne jde o skvělý 
program. Je to něco, pro co v němčině máme rčení 
,wo dein Herz aufgeht‘ – kam tě srdce táhne. Kdykoli 
s těmi mladými mluvím, říkají mi, že to byla ta nejlepší 
doba v jejich životě. Občas mám dojem, že jsou sami 
překvapeni tím, co dokázali, a tím, jaké možnosti se 
jim díky Rotary nabízejí.“ 

Byla to tehdy velká příležitost i pro Holgera Knaacka. 
Stal se předsedou výboru pro službu mládeži ve svém 
klubu a poté, co ukončil své působení ve funkci guver-
néra Distriktu 1940 v letech 2006–07, byl požádán, aby 
se ujal řízení německé multidistriktní výměny mládeže. 
Tuto funkci vykonával do posledního dne před tím, než 
se v roce 2013 ujal funkce člena Rady ředitelů. Celou tu 
dobu se podle svých slov vždy spoléhal na ostatní. Říká: 
„Napřed si vytvořme společnou vizi a pak se pusťme do 
jejího uskutečňování. Každý postupuje trochu jinak, ni-
kdy není jen jedna cesta. Ale cíl, ten musí být společný.“ 
Zdá se, že mladí intuitivně chápou, o co Knaackovi jde. 
Brittany Arthur, členka Rotaract klubu Berlin a Rotary 

H

Holger Knaack má svěží vizi budoucnosti Rotary. 
S trochou pomoci od přátel by vše mělo jít hladce.

Autorka: JENNY LLAKMANI, Foto: SAMUEL ZUDER, 
Překlad z anglického originálu: PETR JAN PAJAS

téma

MLADÝ SRDCEM

Holger Knaack, 
Prezident Rotary 
International pro rok 
2020/21. „Vypadá 
mladistvě,“ říká přítel. 
„On je mladistvý!“
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téma

„Je s ním opravdu 
zábava a je moc 
příjemný, ale dokáže 
být smrtelně vážný, 
když se něco přihodí. 
To z něj dělá 
zajímavou vůdčí 
osobnost.“

klubu Berlin International, říká, že „Holger má vizi a tu 
vizi uskutečňuje. A je zřejmé, že ta vize není pro něho 
něčím novým. Holger a Susanne hostili desítky výměn-
ných studentů. Přece si nemůžete myslet, že by v roce 
2020, po tom všem, co udělali, mohli prostě prohlásit 
‚je třeba investovat do mladých‘?“ 

Brittany vidí Knaacka jako výjimečnou osobnost kvůli 
jeho ochotě investovat do „potenciálu, ne do zkušeností“. 
V roce 2012 s Holgerem na setkání klubu krátce hovo-
řila hostující učitelka z Austrálie působící v Německu 

jako vyslankyně Rotary. Později, 
na mírovém fóru v Berlíně, které 
zaštiťoval Sakuji Tanaka, Prezident 
RI pro rok 2012–13, měla přednášku 
na téma „Rotary inspiruje“. Domní-
vala se, že přednesením svého pří-
spěvku má vše za sebou – cítila se 
poctěna tím, že právě promluvila 
ke stovkám rotariánů. Ale Holger 
Knaack, který fórum organizoval 
a právě připravoval Rotary Institut, 
se jí zeptal: „Nechtěla bys pomoct 

s Institutem?“ Brittany to velmi potěšilo, a tak bez vá-
hání odpověděla „Ano!“  Stejně jako ostatní rotariáni 
i Brittany vnímá hloubku Holgerovy přesvědčivé osob-
nosti. „Je s ním opravdu zábava a je moc příjemný, ale 
dokáže být smrtelně vážný, když se něco přihodí. To 
z něj dělá zajímavou vůdčí osobnost.“

Holger a Susanne Knaackovi rádi cestují, ale přesto 
celý svůj život prožili nedaleko míst, kde se narodili. 
Susanne v Ratzeburgu a Holger v nedaleké vesnici Groß 
Grönau, asi 55 km severně od Hamburku. Byli také 
vychováváni překvapivě podobným způsobem. Oba 
se narodili v roce 1952 a bydleli nad obchodem své 
rodiny: Susannin otec i děd byli uzenáři a Holgerovu 
rodinnou pekárnu založil jeho prapraprapraděda v roce 
1868. „Měli nás moc rádi,“ vzpomíná Holger. „Všichni 
se o vás starali; každý vždy věděl, kde jsme.“

Hubertus Eichblatt také vyrůstal v Ratzeburgu, kde 
se jeho sestra přátelila se Susanne, která zamlada uží-
vala příjmení Horst. Vzpomíná, že „Horstovi měli dům 
otevřený každému, a to samé platilo i o rodině Holgera. 
Jejich přátelé se tam jen střídali.“ 

Holger a Susanne nyní žijí v domě, který kdysi patřil 
Susannině babičce. Hned v sousedství bydlí Susannina 
sestra, Sabina Riebensahm, v domě, kde obě vyrůstaly. 
Asi před deseti lety, po manželově smrti, se Holgerova 
sestra Barbara Staats nastěhovala do bytu v horním 
patře toho domu. Ty dva domy mají dohromady devět 
pokojů pro hosty; protože Barbara má 12 vnoučat a díky 
desítkám současných i bývalých výměnných studentů 
a celé řadě přátel je obvykle přinejmenším jeden z těch 
pokojů obsazen. 

Každé dopoledne se všichni scházejí na šálek kávy 
v útulném koutku obývacího pokoje Holgera a Susanne, 
odkud je přes prosklenou stěnu nádherný výhled na 
Küchensee, jedno ze čtyř jezer obklopujících Ratzeburg. 
Často spolu i obědvají a pak je i čas na kávu. To pak 
Holger předvede svůj malý rituál: Natáhne své dlouhé 
tělo na malou pohovku a zdřímne si, zatímco Susanne, 
Barbara a Sabina pokračují v povídání. Sabina říká, že 
„on nás stejně rád poslouchá, i když přitom podřimuje“.

Ti čtyři sdílejí domácí povinnosti, včetně nákupů 
a vaření. „Když někdo něco potřebuje, stačí jen zavo-
lat,“ říká Holger. „Myslím, že tohle je perfektní způsob 
žití – pěkně pohromadě. Celé tajemství spočívá v tom, 
že se zeptáte: Co je naším cílem? A tohle je přesně náš 
cíl – to, jak teď bydlíme.“ 

Jednou večer v prosinci připravovali Holger, Susanne, 
Barbara a Sabina hovězí po burgundsku určené pro 
setkání s 23 blízkými přáteli, kteří je měli navštívit 
navečer následujícího dne. Zároveň plánovali, co se 
bude připravovat na štědrovečerní večeři, kdy čekali 
15 hostů, případně 16, pokud pozvání přijme i egyptská 
dívka, studující v Německu, dcera rotariána, kterého 
potkali na Rotary Institutu v Šarm aš-Šajchu. 

Helmut Knoth považuje pohostinnost Knaacků za 
„štěstí pro Rotary. Přinejmenším tady máme nejméně 
jednou do roka malou slavnost. Pokud je teplo, jde-
me se koupat. V zimě je zase tradicí oslavit Holgero-
vy narozeniny. To se setkáváme ve veslařském klubu 
a procházíme se kolem jezera.“ Všechny narozeninové 
dary převezme Nadace Karla Adama, kterou Holger 
Knaack založil k podpoře veslařského klubu. (Ratze-
burg je světoznámý svým veslařským klubem, jehož 
členové tvořili jádro týmu Německa, který získal zlaté 
medaile na olympiádách v letech 1960, 1968, 2000, 2004 
a 2012. Spoluzakladatel klubu a jeho dlouhodobý trenér, 
učitel na místní střední škole, Karl Adam, má pověst 
jednoho z nejlepších veslařských trenérů všech dob. 
Vypracoval tzv. „Ratzeburský styl“.) 

Nad rodinnými fotografiemi Knaackovi vzpomínají na 
dětské prázdniny u moře — Holger a jeho rodina bývali 
na ostrově Sylt v Severním moři a Susanne s rodinou na 
březích Baltu. Nedaleko od domova má Holgerova rodina 
také malou chalupu s velkou zahradou, kde v létě bývají 
většinou přes víkend. Tamními lesy a loukami se Holger 
rád toulával. Vzpomíná na to jako na „perfektní dětství“. 

 Dům, ve kterém Holger prožíval své dětství, se na-
cházel asi 500 metrů od menší řeky Wakenitz, která byla 
hranicí mezi západním a východním Německem. „Pro 
mne to byl skutečný konec světa,“ vzpomíná Holger. 
V létě s kamarády zkoušeli svoji odvahu a pokoušeli 
se přeplavat na druhý břeh. Tam byl ale zaminovaný 
močál hlídaný ze strážních věží východoněmeckými 
pohraničníky. Po pádu Berlínské zdi v roce 1989 podle 
Holgera bylo „první, co jsme udělali, že jsme podnik-
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li výzkumnou výpravu na kolech směřující na druhý 
břeh řeky. To už byly všechny strážní věže prázdné 
a přístupné. Nikdy předtím jsem naši vesnici nebo náš 
dům nemohl vidět z takové perspektivy.“

Jako mladík dělal Holger o svátcích a víkendech řidiče 
pro jejich rodinnou pekárnu. Po absolvování střední 
školy se učil obchodování a jako učeň dva roky pracoval 
v jiné pekárně. S úsměvem na tu dobu vzpomíná: „No, 
naučil jsem se leccos upéct. A i teď rád peču. Člověk 
musí mít rád to, co dělá, aby to bylo opravdu dobré. 
Ať už užíváte jakoukoli obchodní strategii, vždy vám 
musí jít především o kvalitu. A aby byl nějaký výrobek 
opravdu dobrý, musíte na něm pracovat s láskou. Na 
to ale potřebujete čas. To je tajemství mnoha věcí.“ 
Po učňovských letech a dalším roce praxe ve velké 
průmyslové pekárně ve Stuttgartu se Holger přestě-
hoval do Kielu, kde studoval obchodní teorii. Na první 
schůzce studentů zahlédl svoji nastávající. „Susanne 
jsem viděl poprvé onoho 20. září 1972. Na to se docela 
dobře pamatuji,“ říká. 

Na Susanne ale Holger podobný dojem neudělal – 
možná proto, že v jejich ročníku bylo 94 chlapců a jen 
tři dívky. Brzo se však seznámili a o víkendech spolu 
jezdili domů pomáhat každý ve svém rodinném ob-
chodě. V neděli večer, před návratem do Kielu, si vzali 
něco z vozu s chlebem v Knaackově pekařství a nějaký 
ten salám v obchodě u Horstů. „Však oni naši kamarádi 
vždycky věděli, že za námi je nejlíp přijít v pondělí,“ 
říká se smíchem Susanne. Vysokou školu absolvovali 
v roce 1975 a o rok později měli svatbu. Každý z nich 

pracoval dál v rodinném podniku. V té době provo-
zovala Knaackova pekárna několik prodejen a měla 
asi 50 zaměstnanců. Holger se rozhodl podnik dále 
rozšířit. Také ho zajímalo, odkud přesně pochází zrno 
na mouku, z níž se u nich peče chleba. Proto se spojil 
se svým přítelem a farmářem Hubertem Eichblattem, 
který se spolu s dalšími farmáři rozhodl založit země-
dělské družstvo. Knaack pracoval také s Güntherem 
Fielmannem, jedním z nejvýznamnějších evropských 
optiků, který na své farmě Hof Lütjensee investoval 
do ekologické kultivace zrna. Knaack a Fielmann vy-
budovali vlastní mlýn a uvedli na trh biopečivo – před 
30 lety to bylo něco zcela nového.

Další inovace, s níž Knaack přišel, bylo pečení chleba 
přímo v obchodech. Do té doby se chleba pekl ve vel-
kopekárnách a bochníky se pak rozvážely do obchodů. 
Knaack zachoval průmyslovou přípravu těsta, ale pak 
připravené a zmražené porce těsta nechal rozvážet do 
obchodů, kde se z nich pekl chléb přímo na místě. Jeho 
firemní logo znělo Der frische Bäcker – „Pečeme jen 
čerstvé pečivo“. Dnes už je to v Německu běžná praxe.

Holger Knaack rozvíjel svoje podnikání i dále; po čase 
už šlo o 50 prodejen a pekárna zaměstnávala stovky 
zaměstnanců. Tou dobou přišla od jedné mezinárodní 
investiční společnosti nabídka na odkoupení pekárny. 
Šlo o výhodnou nabídku a Holger ji přijal. Blížila se mu 
teprve čtyřicítka, a tak se pustil do dalšího podnikání. 
Začal hrát golf a brzy se stal prezidentem golfového klu-
bu. Patřil mezi aktivní členy spolku Kulatý stůl, který 

Na břehu Küchensee, 
jednoho ze čtyř jezer 
u Ratzeburgu, je 
nádherné místo pro oběd 
s Holgerovou sestrou 
Barbarou (vlevo) 
a Sabinou, sestrou 
Susanne (vpravo).

Během předvánočního 
rozdávání punče s Rotary 
klubem Herzogtum 
Lauenburg-Mölln 
v prosinci si Holger 
Knaack povídá 
s přítelkyní z klubu 
Barbarou Hardkopovou 
a jejím manželem 
Gerritem (v pozadí je Jan 
Schmedes).

Holger a Susanne 
Knaackovi rádi pro sebe 
a své přátele vaří: tady 
připravují jídlo v kuchyni 
Holgerovy sestry.
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sdružoval lidi mladší než čtyřicet let. Když mu bylo 39, 
stal se členem Rotary klubu v nedalekém městě Mölln 
(jehož členem zůstal i poté, co v Ratzeburgu vznikl 
Rotary klub zahrnující mnoho jeho přátel). Zanedlouho 
poté se setkal s Rotary službou výměny mládeže, která 
jej velmi zaujala. 

 Středověký Ratzeburg s historickou katedrálou 
a hrázděnými měšťanskými domy se nachází na ostrově 
obklopeném čtyřmi ledovcovými jezery. Taková jezera 
jsou rozeseta po celém severoněmeckém spolkovém 
státě Šlesvicko-Holštýnsko; silničky se tam klikatí zvl-
něnými zelenými pastvinami a spojují vesničky s domy 
v charakteristickém cihlovém stylu. Přesto si výměnní 
studenti, kteří pobývali u Holgera a Susanne, odnášeli 
z toho pobytu mnohem významnější dojmy než prosté 
pohlednicové vzpomínky na Německo. 

Juraj Dvořák byl jedním z prvních studentů, kteří 
v roce 1996 pobývali v rodině Knaacků. Po návratu 
domů, na Slovensko, poslal šestnáctiletý chlapec Hol-
gerovi a Susanne pohlednici s pozdravem – a ti ho 
pozvali k další návštěvě. Ale Jurajovi zemřel otec na 
infarkt, takže se Juraj svěřil Knaackům, že už přijet 
nemůže. Přesto Holger a Susanne, společně s Dvořá-
kovou matkou, měli za to, že by se ta návštěva měla 
uskutečnit tak, jak byla plánována. 

 „Zůstal jsem u nich měsíc a oni dělali všechno mož-
né, aby mi pomohli,“ vzpomíná Juraj Dvořák. „Od té 
doby jsme se stali blízkými přáteli. Kdybych byl teh-
dy Holgera a Susanne nepotkal a oni mi pak neradili 
v mnoha situacích mého života, sotva bych asi dosáhl 
všeho toho, co dnes mám.“ Dvořák nyní řídí soukromou 
investiční společnost ve Vídni, ale to, o čem mluví, 

se netýká hmotných úspěchů. Jeho slovy: „Vypracoval 
jsem se z nuly na někoho, ne však ve smyslu majetku, 
nýbrž jako zralá osobnost.“

 S Holgerem „jsme vždy vážně diskutovali“, říká Dvo-
řák, který je u nich každoročně hostem. „Holger mi říkal, 
že peníze nejsou to nejdůležitější, že musím především 
dělat to, co mne opravdu baví, a že také musím žít 
naplno svůj život. Doporučoval mi hodně cestovat a po-
znávat svět. A často mne brával na setkání s jeho přáteli, 
rotariány. Tehdy jsem pořádně nechápal, proč to dělá, 
ale když jsem trochu dospěl, došlo mi, jak jedinečná 
to byla šance pochopit, jak se má člověk chovat mezi 
lidmi, které vidí poprvé. Vlastně mne vychoval.“

O Holgerovi a Susanne říká: „Jsou nesmírně srdeční 
a cítí velkou odpovědnost za lidi, kteří jsou jim svěřeni 
do péče. V tom se od mnoha jiných lidí liší. Patří mezi 
lidi nejvyšší kategorie.“

Knaackovi brali opravdu vážně svoji zodpovědnost 
za svěřené studenty. Holger to vyjadřuje slovy: „Hlav-
ním cílem výměny mládeže je umožnit jim hlouběji 
nahlédnout do jiné kultury a dozvědět se o té kultuře 
vše, co lze. Naprosto úžasné na výměně mládeže je to, 
že rodiče vysílají své děti kamsi do světa a spoléhají se 
na to, že rotariáni se k nim budou chovat jako k vlast-
ním dětem. V tom jsme skutečně jedineční. Žádná jiná 
podobná organizace to tak nedělá.”

Paula Mirandová strávila u Knaacků tři měsíce. 
Byla to první rodina, u které během svého výměnné-
ho pobytu v roce 2008 bydlela. Do Ratzeburgu přijela 
ze svého domova v Argentině v lednu. „Pamatuji se, 
že byly 4 hodiny odpoledne a v Německu tou dobou 
byla už tma. Páni, kde jsem se to octla? No, a oni mne 
ještě přivítali německým jídlem!“ vzpomíná na to Paula. 

Když bylo o měsíc později Paule 19 let, uspořádali 
pro ni Holger a Susanne narozeninový večírek, na který 
pozvali několik jejích přátel ze školy.„Rožnili pro mne 
všechny druhy hovězího masa ve stylu asado, jako u nás 
v Argentině,“ vzpomíná. „Přáli si, abych se cítila jako 
doma, a to jsem opravdu moc ocenila. Ten můj rok 
tam by bez nich nebyl tím, čím pro mne byl. Mám je 
opravdu moc ráda.“

 Alois Serwaty, minulý guvernér Distriktu 1870, po-
tkal Knaackovy před 25 lety na konferenci německé 
multidistriktní organizace zajišťující Rotary výměnu 
mládeže. „Oba, Holger i Susanne, jednají s každým 
velmi prostě a otevřeně, což je mladým lidem sympa-
tické a motivující,“ říká. „Kdykoli ty dva potkáte, ihned 
je vám jasné, že mají velmi rádi mladé lidi. Ostatně, 
Holger se domnívá, že Rotary musí zůstat mladé a že 
práce pro mladé lidi a s nimi udržuje i vás mladými.” 

S tím souhlasí i Juraj Dvořák: „Potkal jsem Holgera 
v prosinci – on se za těch 24 let vůbec nezměnil. Je 
stále stejný, možná přibylo pár vrásek. To ta výměna 
mládeže mu dodává energii.“

Holger a Susanne, 
aktivní dvojice, která 
se ráda na kole projíždí 
okolím, odpočívá před 
muzeem regionální 
historie v Ratzeburgu.
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Mezi členy německých Rotaract klubů je často slyšet 
fráze ’auf Augenhöhe begegnen’ — potkávat se z očí 
do očí. Podle Susanne „to znamená, že jsme si rovni, 
jsme na stejné straně hřiště. Není důležité, jestli je 
někdo ředitel nebo řidič. O něčem se diskutuje, jeden 
přijde s řešením a ten druhý to nevnímá, jako že by 
dostal příkaz.” Podle jeho příbuzných a přátel má Holger 
pro takové jednání opravdový cit. Susanne s úsměvem 
sděluje: „Pokud něco nemůže udělat sám, umí to velmi 
dobře svěřit někomu jinému. Pozná, kdo je v čem dobrý. 
Má pro to talent.“ 

Příkladem je podle Susanne úspěch, s jakým Holger 
pracoval se členy Rotaractu na Rotary institutu v Berlíně. 
„Ti prohlásili: ,My se postaráme o zahajovací zasedání’. 
Místo aby jim Holger řekl ,To vy nemůžete’, řekl jen ,Tak 
do toho’. Věří lidem, že budou mít úspěch. Ale z pozadí 
přece jen na chod věcí dohlíží. Podobně tomu bylo i na 
Rotary kongresu v Hamburku, kde Knaack spolu s An-
deasem von Möllerem předsedal organizačnímu výboru 
pořadatelů. I tam se prací účastnilo mnoho rotaraktů.“ 

Podle Susanne je jedním z hlavních cílů Holgera dále 
pokročit ve sbližování Rotary a Rotaraktu. „Je nadšený 
tím, co by rád dokázal. Pokud se pro něco nadchne, 
dokáže pro to nadchnout i jiné,“ dodává Sabine, sestra 
Susanne. Brittany Arthur k tomu poznamenala „Máte 
pocit, jako kdybyste se účastnili jeho vize.“

Nad šálky cappuccina v prosluněné kavárně hotelu 
Seehof v Ratzeburgu, odkud je překrásný výhled na 
jiskřivé jezero Küchensee, se členové Rotary klubu Her-
zogtum Lauenburg-Mölln a Knaackovi přátelé Hubertus 
Eichblatt, Helmut Knoth, Jens-Uwe Janssen a Andreas-
-Peter Ehlers shodli na tom, že Holger umí geniálně 
nasměrovat dobrovolníky. Ehlers vzpomínal, jaké to 
bylo, když sloužil jako distriktní sekretář v roce, kdy 
Holger Knaack byl distriktním guvernérem: „Předtím, 
za předchozích guvernérů, se obvykle říkalo ,Kdo se 
toho ujme?‘. Ale Holger by zcela konkrétně řekl ,Hu-
berte, trochu jsem o tom přemýšlel a myslím si, že ty 
jsi ten pravý, kdo by se toho měl ujmout. Aspoň podle 
mne je to něco právě pro tebe, Huberte. Já bych byl 
opravdu rád, kdybys se toho ujal ty. Je skvělé, že se do 
toho pustíš!’. Když někdo někoho takhle něčím pověří, 
nemůže se odpovědět ‚ne‘, Každý to rád udělá, protože 
Holger tu práci prostě jen tak někomu nesvěří a nechá 
to pak být. Za měsíc se vrátí a zeptá se ,Huberte, je vše 
OK? Nemohu ti s něčím pomoct?’.“

Eichblatt se nad tím popisem pousmál, ale zdůraznil, 
že Knaackovo nadšení je nakažlivé— a demonstroval 
to dalším příkladem: „Umí zdůraznit kladné vlastnosti 
a pak je pro něj relativně snadné přesvědčit lidi, aby 
něco udělali.“

Když si tak povídají o Holgerových kvalitách, může 
to vzbuzovat dojem, že ten člověk asi ani nezná špat-
nou náladu. Nicméně oni, jeho blízcí přátelé, tvrdí, že 

ani on není zas tak dokonalý. „Měli bychom také najít 
nějakou to jeho slabinu,“ vtipkuje Eichblatt, než uvede 
jeden jeho zhoubný nešvar „Moc se stará o módu. A ty 
jeho brýle!“

Zmínka o Knaackově charakteristické výbavě zraku 
vyvolala okamžitou odezvu od Ehlerse: „ Takhle nosí 
brýle jen on. A kdyby se náhodou rozbily, o nic nejde, 
vždy má s sebou další brýle v záloze!“

 „Je to jeho chráněná značka,“ dodává Knoth. „Co 
ho znám, nosí tyhle brýle. A taky je jen málokdy vi-
dět s kravatou, zato v džínsech je stále. Vypadá hned 
mladistvěji. On je mladistvý!“ Staří přátele se smíchem 
přikyvují a pomalu dopíjejí svá cappuccina. 

Knaack se řídí filozofií, podle které se musíme umět 
také radovat nezávisle na tom, jak usilovně pracujeme 
— to platí zejména pro Rotary. „Opravdu moc rád ces-
tuje a hovoří s lidmi. Rotary je pro něj zdrojem radosti, 
stejně jako pro mne,“ říká k tomu Susanne, která je 
zakládající členkou Rotary E-klubu Hamburg Connect. 

 Knaack si přeje, aby si všichni užívali členství v Ro-
tary s radostí — a aby byli hrdí na to, že mohou být jeho 
součástí. Trvá na tom, že „všichni přece máme tuhle or-
ganizaci rádi a všichni bychom také měli cítit, že je třeba 
něco udělat pro posílení Rotary. Není to tak nesnadné: 
stačí se více podílet na činnostech 
klubu, více se zajímat o své přátele 
a věnovat větší pozornost projektům 
a programům. Ptejme se sami sebe: 
Účastní se můj klub služby mládeži? 
Mohu přijít s nějakým lepším nápa-
dem, jak zajistit více prostředků? Ale 
také klub má svoji odpovědnost za to, 
aby se v něm každý cítil dobře a vítaný 
a aby pak mohl být na klub hrdý. Být 
rotariánem, to musí být zvláštní pocit.“ 

 Když Holger přemýšlí o roce služ-
by, který jej čeká, je si vědom toho, že 
jako prezident Rotary bude zván na mnoho akcí, včetně 
distriktních konferencí, a že na mnohé z nich bude mu-
set vysílat své reprezentanty. Ale on počítá s tím, že se 
zúčastní (byť jen virtuálně) konference Distriktu 1940, 
jehož guvernérem bude Edgar Friedrich, člen Rotary klu-
bu Herzogtum Lauenburg-Mölln. „Myslím, že si mohu 
dovolit udělat výjimku pro můj vlastní distrikt, zvlášť 
je-li distriktní guvernér z mého vlastního klubu,“ říká 
Knaack a dodává: „Náš Rotary klub je pro každého z nás 
přece důležitý. Bez ohledu na funkci zastávanou v Rotary, 
nebo na to, jak důležitým člověkem jste, zůstáváte stále 
členem svého Rotary klubu a mezi přáteli je vám dobře.“ 

 „To je důvod, proč je třeba se starat o naše Rotary 
kluby a o přátele v našem klubu. Nezáleží na tom, že 
jste byl prezidentem. Koneckonců, důležité je, že jste 
mezi přáteli.“

„Holger mi říkal, 
že peníze nejsou to 
nejdůležitější, že 
musím především 
dělat to, co mne 
opravdu baví, a že 
také musím žít 
svůj život naplno.“
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aková událost, jakou je i toto dis-
triktní shromáždění, ke své úplnosti 
potřebuje i chvíli duchovního po-
vzbuzení. Kdysi se tomu říkalo ex-

horta, a pokud by to někomu třeba připomí-
nalo politické školení mužstva, tak není příliš 
vedle. Jde o to, připomenout si něco ze zásad 
a základů, na kterých naše hnutí stojí, a ob-
novit možná trochu vybledlé barvy našeho 
sebevědomí. Dobrou inspirací mně byl spis 
Galilea Galileiho, uveřejněný r. 1632, nesoucí 
název: Dialogo sopra i due massimi sistemi 
del mondo, neboli Dialogy o dvou největších 
systémech světa. Tam jde o to, kolem čeho 
se točí vesmír, ale to je v tuto chvíli jedno. 
Galileovou metodou se podíváme na jeden 
důležitý pojem rotariánské věrouky, kterým 
je přátelství. Přátelství, to není pouze něco, co 
spojuje trampy s kytarou kolem táborového 
ohně, to je důležitý psychologický i socio-
logický fenomén, ba přímo světový názor. 
Abychom pochopili jeho podstatu, bude 
dobré začít tím jiným, běžným, normálním, 
standardním. Ten lze nazvat:
1. Systém manichejsko-konfrontační. Je 
to takové vidění světa, ve kterém stojí vše 
odlišné proti sobě, a to nepřátelsky a ne-
smiřitelně. Především je to ono jasné MY 
proti „voni“, ale do tohoto nenávistného 
schématu je postaveno úplně všechno, 
co se od nás nebo něčeho nějak liší. Tento 
způsob pochopení světa zná jediné řešení 
a jediný způsob existence, kterým je boj. Je 
to boj nesmiřitelný, boj na život a na smrt, 
a základními pojmy je vítězství nebo pro-
hra, a vítěz v tomto pochopení, samozřejmě, 
bere všechno. 

2. Systém konciliantně-přátelský. Tento 
způsob pochopení a uchopení jsoucna ne-
stojí vedle toho prvního, ale spíše se krčí 
kdesi vzadu v koutku, takže ho mnoho lidí 
v životě ani nezahlédne. Spočívá v tom, že 
si člověk uvědomuje jednotu, propojenost 
a vzájemnou souvislost veškerého jsoucna, 
takže místo rozdílů vnímá společné koře-
ny a prameny všeho, místo hranic a bariér 
vidí mosty a spojnice. U lidských výtvorů si 
uvědomuje jejich společného jmenovatele, 
kterým je částečnost poznání, na kterých je 
postavena a kterým je poznamenána i jejich 
podoba a kvalita. 

Přínosy těchto dvou pochopení světa jsou 
nesrovnatelné. Ten první, který se v mysli 
člověka usadí sám bez jakékoliv starosti 
a shánění, spočívá v tom, že si člověk „na-
definuje nepřítele“. To nedá žádnou práci, 
kdyby si s tím snad někdo nevěděl rady, 
kdokoliv mu ochotně poradí a ukáže, kdo 
je ten zlosyn, případně ti zlosynové, kteří 
mohou za všechno. Jakmile má člověk na-
definovaného a označeného nepřítele, který 
za všechno může, dostavují se další prémie. 
Takovou prémií je ušlechtilý pocit, že jsem 
na straně dobra, ba přímo bojovníkem zaň. 
Tento krásný pocit snímá z člověka všech-
ny mindráky a pochyby o sobě, kterými 
by jinak trpěl. Boj proti něčemu naplňuje 
člověka neuvěřitelnou vitální vehemencí, 
a odpovídá lidské predátorské, dravčí pova-
ze. Je to něco úplně jiného než dělat s dětmi 
úlohy nebo sečítat sloupce čísel v nějakém 
výkazu. Je to systém mužný a chlapácký!

Kam se na něj hrabe ten druhý! Ten je 
totiž spojen s něčím, co s přátelstvím ne-

odmyslitelně souvisí, co je přímo jeho pod-
statou. Je to „dobrá vůle“. O tom se dočtete 
pouze v Bibli, v politologii i ekonomii je to 
nepotřebný a nepoužívaný pojem. Dobrá 
vůle spočívá v tom, že lidem odlišným a ji-
nak myslícím nepřipisujete zlou podstatu 
a zlé úmysly, ale jste ochotní v nich hledat 
a nalézt nějaké dobro. Jste ochotni chápat 
lidstvo a člověka tak, že každému jde o dob-
ro, avšak lišíme se ve dvou detailech. Jed-
nak, dobro je nesnadno definovat a běžně 
se rozcházíme v tom, co to je, případně co 
by jím mělo být v dané konkrétní situaci. 
Dále pak se lišíme v tom, pro jakou či kterou 
část onoho univerzálního jsoucna ono dob-
ro hledáme, jaká bude tedy ona referenční 
skupina či adresát onoho dobra. Chtít dobro 
pro vesmír nebo pro všechny je poněkud 
příliš abstraktní, nějaké užší vymezení 
musí být, ale jaké? Byla by to velmi zají-
mavá a poučná hra či soutěž, postihnout, 
o jak definované dobro pro jak definovanou 
část jsoucna šlo i těm nejkontroverznějším 
postavám lidské historie. Ta dobrá vůle je 
ovšem nezbytně nutná pro jakýkoliv dialog, 
a tedy i případnou korekturu něčího postoje, 
vyhodnotíte-li ho snad případně z nějaké-
ho hlediska jako neproduktivní a něčemu 
důležitému škodící. Tu nápravu člověkova 
myšlení nepřinese boj, nýbrž dialog. Není 
mi znám z dějin ani z vlastní zkušenosti 
jediný případ, že by někdo změnil svůj názor 
proto, že mu někdo nadává, proklíná ho či 
po něm cokoliv hází. V takovém případě 
se ve svém postoji naopak opevní a upevní 
a bude ho bránit jako lev. Pokud by bylo 
možno někým pohnout, pak snad jedině 
takto: „Vím, že to myslíte dobře, ale nebylo 
by možná třeba trochu lepší…?“ Bojovníci 
o dobro se nad tím ušklíbnou, ale oni to 
také myslí dobře a domnívají se mylně, že 
Hookův zákon o úměře síly a deformace 
platí i na člověka. 

A je tu ještě jedna věc k uvažování. Onen 
druhý systém, jdoucí nad vlastní zájmy 
a hledající i jiné dobro než pro sebe, je ener-
geticky i jinak náročnější, ale kde vzít tu 
naději i energii, kterou vyžaduje? Benjamin 
Kidd, britský sociolog v knize Sociální vývoj 
(vyšlo 1900), píše, že motivací pro takovéto 
sociální chování může být pouze nějaká ná-
boženská víra. Ano, pospolitost, které jde 
o víc než o sebezvelebení a prosazení svých 
zájmů, bude mít vždy nádech něčeho ná-

Tu zkrácený, tu rozšířený text proslovu 
na DK Olomouc 2020.

MILAN KLAPETEK

téma

MALÁ GALILEOVSKÁ 
INSPIRACE

T
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boženského až okultního, pro lidi prvního 
systému těžko pochopitelného a přímo po-
dezřelého. Tím je možno vysvětlit i případ-
nou nevoli představitelů hnutí, která něco 
takového, jako je šíření dobré vůle, mají 
přímo v popisu práce, ale, řekněme, nemají 
na to pro jiné starosti čas. My jim vlastně 
s naší dobrotou a přátelstvím lezeme do zelí, 
takže se nedivme, že na nás mohou vrčet!

Obávám se, že lidstvo na naší planetě 
do bohdá lepší budoucnosti nepřivede boj 
všech proti všem (jakkoliv ušlechtile myšle-
ný), nýbrž dobrá vůle a přátelství. A naopak, 
i ta nejušlechtilejší myšlenka (a kolik se jich 
již zrodilo!) je zcela zabita, když se zasadí 
do konfrontačně nenávistného schématu 
a stane se z ní pouhopouhý „boj proti…“ 
Jenže, jak trefně řekl G. B. Shaw, mnohem 
víc lidí seženete na to, že budou za nějakou 
myšlenku bojovat, než že by se jí nechali 
proměnit a trpělivě ji budovali a rozvíjeli. 

A když si dovolím takovou teologicky-
-poetickou nadsázku, čert se s radostí dívá 
na to, jak se nesčetní a nesčetní bojovníci za 
dobro perou mezi sebou a mají z toho ještě 
ke všemu dobrý a ušlechtilý pocit! Ten čert 
jim tleská, zlomyslně se přitom chechtaje. 

My v Rotary jsme tedy ti, kteří se od-
hodlali zkusit to trochu jinak. Přátelstvím 
a dobrou vůlí. Tím druhým systémem po-
chopení světa. Signor Galilei, grazie per 
l'ispirazione!

Lidstvo na naší planetě do 
lepší budoucnosti nepřivede 
boj všech proti všem, nýbrž 

dobrá vůle a přátelství.
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téma

šichni však stále doufali, že květnová 
Distriktní konference se přesto v Lu-
hačovicích uskuteční, jako obvykle 
naživo. Členové obou hostitelských 
klubů, místního RC Uherský Brod 
a guvernérova mateřského klubu RC 

Praha City, tuto variantu „jistili“ s vypětím všech sil 
do poslední možné chvíle. Díky jim za to! 

Na počátku května guvernérovi nezbývalo nic jiné-
ho než pořádání DK v Luhačovicích zrušit a vyhlásit 
jednání nejvyššího orgánu distriktu opět formou „per 
rollam“. Po rozeslání instrukcí i všech potřebných pod-
kladových materiálů do klubů následovala velmi živá 
internetová komunikace všemi dostupnými prostředky 
včetně skupinových telekonferencí ke změnám stanov. 
Na základě této diskuse vypořádal guvernér připomín-
ky v druhém návrhu změny stanov. Mezitím došlo na 
přelomu května a června k uvolnění pravidel spojených 
s koronavirovou krizí, a tak mohl být vyhlášen termín 
pro uspořádání Distriktní konference prezenční formou, 
a to 27. června v hotelu Flora v Olomouci. 

I když se hotel v té době ještě nevrátil k plnému 
provozu, poskytl účastníkům přiměřené zázemí včet-
ně nenáročného cateringu. Jednání bylo omezeno na 
nezbytně nutný pracovní program. Konference tak 
mohla být pouze jednodenní a bez účastnického po-
platku. Její průběh se podařilo také přenášet online 
prostřednictvím internetu, takže osobně přítomni 
museli být skutečně jen delegáti klubů s hlasovacím 
právem. Dle zprávy mandátové komise na Distriktní 
konferenci vyslalo ze 75 klubů disponujících 76 hlasy 

své delegáty 72 klubů se 73 hlasy. Z těchto klubů bylo 
celkem 54 přítomno osobně, 18 zastoupeno zmocněnci 
na základě písemné plné moci. Bylo vydáno 73 hlaso-
vacích lístků, tj. 96 % oprávněných hlasů distriktu. 
Distriktní konference byla usnášeníschopná a roz-
hodnutí byla přijímána prostou většinou hlasů, tedy 
nejméně 37 hlasy „pro“.

Z videozáznamu pozdravil účastníky konference pre-
zident RI Daniel M. Mallony. Jako obvykle bylo velmi 
milé a inspirativní i vystoupení Milana Klapetka z RC 
Brno City, který se tentokrát zamýšlel nad pojmy ro-
tariánské cti a odpovědnosti.

Jednání o běžné agendě proběhlo standardním 
způsobem. Konference vyslechla Zprávu guvernéra 
distriktu Ilji Chocholouše o činnosti Distriktu 2240 za 
rotariánský rok 2019/2020. Vzala na vědomí vystoupení 
DGE Gabriela Vjeszta, který představil vizí a priority 
pro rotariánský rok 2020/2021.

Distriktní konference se usnesla na tom, že Stanovy 
distriktu se měnit nebudou, avšak uložila PDG Iljovi 
Chocholoušovi ve spolupráci s PDG Otakarem Veselým 
předložit kanceláři RI k posouzení současné Stanovy 
distriktu, zda jsou v souladu s pravidly RI, a návrh na 
jejich změnu. Současně distriktní komise uložila DG 
Gabrielu Vjesztovi a Legislativnímu výboru distriktu 
ve spolupráci s Rotary Leadership Institutem do šes-
ti měsíců seznámit kluby s relevantními pravidly RI 
a DG Gabrielu Vjesztovi připravit novelizaci finančních 
pravidel Distriktu 2240.

Důležité bylo usnesení, které se týká Výměny mláde-
že. Distriktní konference si do své výlučné kompetence 

Zleva dolů:

Guvernérské žezlo 
přebral Gabriel Vjeszt 
z RC Rožňava (vlevo) 
a viceguvernérka Irena 
Brichta z RC Prague 
International.

Guvernér distriktu Ilja 
Chocholouš ve svém 
vystoupení poukázal 
na zajímavé momenty 
z období 2019/20.

George Podzimek 
z RC Praha Staré Město 
tentokrát nezastával 
pouze funkci mode
rátora konference, ale 
i kameramana interne
tového online přenosu 
a byl nominován na 
guvernéra pro období 
2022/23.

Do Olomouce přijeli 
zástupci 54 klubů.

V

Koronavirus udeřil plnou silou pro Rotary v nejméně 
příznivém období jarních měsíců, v období, kdy se 

uskutečňují četná pracovní jednání na klubové, distriktní 
i světové úrovni. Za své tak vzal každoroční březnový 

seminář budoucích prezidentů PETS i distriktní 
shromáždění, které se uskutečnily formou „per rollam“.

Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA A FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG
foto: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

DISTRIKTNÍ 
KONFERENCE 

2020
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vyhradila přijímat všechna rozhodnutí o Rotary Youth 
Exchange Czechia & Slovakia, z. ú., která činí Distrikt 
2240 jako jeho zakladatel.

Také bylo uloženo RC Praha City a jeho satelitnímu 
klubu, zastoupenému Janem Machálkem, aby činily kro-
ky k ustanovení Mezinárodního dne Rotary k 6. červnu.

Konference schválila Zprávu revizní komise o hos-
podaření Distriktu 2240 a účetní závěrku za rotarián-
ský rok 2018/2019 a Rozpočet Distriktu 2240 na rok 
2020/2021.

Na základě volby uskutečněné delegáty Světového 
kongresu RI 2019 potvrdila Distriktní konference v Olo-
mouci v pozici guvernéra Rotary Distriktu 2240 pro 
období 2020/2021 Gabriela Vjeszta z RC Rožňava. Jako 
viceguvernérku pro toto období Distriktní konference 
zvolila Irenu Brichta z RC Prague International. Guver-
nérem elect, to znamená guvernérem v období 2021/2022, 
se stal Jaroslav Šuranský z RC Zlín a guvernérem no-
minovaným pro období 2022/2023 George Podzimek 
z RC Praha Staré Město. Zástupcem našeho distriktu 
v období 2021–23 pro jednání Legislativního sněmu RI 
se stal PDG Julius Tomka (RC Banská Bystrica).

Kvůli omezením se nedostalo na slavnostní část 
programu. Nemohli vystoupit výměnní studenti a také 
ocenění udělená rotariánům v roce 2019/20 budou pře-
dávána přímo v klubech při návštěvách DG, ADG.

Jedna slavnostní chvilka na závěr přece jen proběhla. 
DG Ilja Chocholouš předal insignii úřadu – guvernérský 
řetěz – svému nástupci Gabrielu Vjesztovi. Popřál mu 
úspěšný rotariánský rok a vyjádřil naději, že mu řetěz 
nebude příliš těžký. 
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Jak se to tedy má s důvody vzniku 
ústavu?

Dôvody boli úplne pragmatické – bolo po-
trebné eliminovať registráciu Dištriktu 2240 
ako platcu DPH. Pokiaľ by výmena mládeže 
zostala len jednou z činností Dištriktu 2240, 
spolu s obratmi z iných činností dištriktu by 
boli dosiahnuté v takých objemoch, ktoré 
by znamenali povinnú registráciu. Preto 
sme sa vo výbore pre legislatívu zamerali 
na využitie možnosti zriadiť dcérsky subjekt 
Dištriktu 2240, ktorý by bol samostatným 
daňovým subjektom a zároveň, aby obidva 
zostali bez DPH zaťaženia. 

Proč zrovna ústav? Jak funguje? Jaký 
má vztah k distriktu? Je zajištěný 
dostatečný dohled nad hospodařením 
ústavu?

Dištrikt 2240 má právnu formu „zapsa-
ného spolku“ podľa českého Občianskeho 
zákonníka. Je len obmedzený okruh právnic-
kých osôb, ktorých zriaďovateľom môže byť 
spolok a bolo potrebné vybrať takú, ktorej 
náplňou činnosti môže byť poskytovanie 
výchovných, vzdelávacích a voľnočasových 
aktivít mládeži v rozsahu Rotary Youth Ex-

Elektronická korespondence 
před distriktní konferencí 
a diskuse v jejím průběhu ukazují, 
že v mnohých klubech není 
dostatečná informovanost 
o důvodech zřízení a fungování 
nové formy Výměny mládeže 
prostřednictvím „Zapsaného 
ústavu“. Proto jsem se rozhodl 
oslovit člověka nejpovolanějšího, 
předsedkyni Správní rady ústavu 
JUDr. Katarínu Čechovou. Ochotně 
odpověděla na několik otázek, 
což nebylo v době dovolených při 
péči o vnoučata jednoduché.

Ptal se: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG

Vlajková loď 
nabírá vítr 
do plachet

z domova
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z domova

change programu. „Zapsaný ústav“ spĺňal 
tieto obsahové parametre, má samostatnú 
právnu subjektivitu a je pritom dcérskym 
subjektom pod plnou kontrolou Dištriktu 
2240. Správnosť postupu a výberu nám 
vyplynul i z Kódexu Rotary International, 
ktorý v článku 41.70.3. predpokladá regis-
tráciu samostatnej právnickej osoby, ktorá 
má vo svojej hlavnej činnosti program RYE. 
Ústav tak veľmi hladko dostal certifikáciu 
z Evanstonu v novembri 2019.

Nedá mi nespomenúť, že pri výbere tejto 
právnej formy realizácie výmeny mládeže 
sme vychádzali aj z potreby jej zvýšenej 
kontroly zo strany nášho dištriktu, ale 
i priamo klubov podieľajúcich sa na výmene 
mládeže. Keďže ústav musí mať zo zákona 
zriadenú správnu radu a aj dozornú radu, 
založením ústavu boli zriadené hneď dva 
kolektívne orgány, ktoré riadia a kontrolu-
jú riaditeľa ústavu. Členov dozornej rady 
menuje zakladateľ (Dištrikt 2240 prijatím 
rozhodnutia dištriktovej konferencie), pri-
čom jej členmi sú kluboví YEO s minimál-
ne dvojročnou skúsenosťou z výkonu tejto 
funkcie v takom Rotary klube, ktorý aktívne 
výmenu mládeže realizuje. Členov správnej 
rady menuje na návrh dozornej rady dištrik-

tová konferencia, s výnimkou guvernéra, 
ktorý sa s nástupom do funkcie automaticky 
stáva členom správnej rady a je ním po celú 
dobu výkonu funkcie guvernéra. 

Správna rada riadi činnosť riaditeľa, 
schvaľuje rozpočet a účtovnú závierku, 
schvaľuje vnútorné predpisy ústavu, má 
právo nazerať do účtovných dokladov. 
Dozorná rada vykonáva kontrolné činnosti, 
predovšetkým kontrolu účtovníctva a hos-
podárenia ústavu. Aktuálne je v správnej 
rade jeden člen, ktorý je zároveň aj členom 
finančného výboru Dištriktu 2240.

Slyšel jsem námitku, že distrikt 
daroval ústavu více než 3 miliony 
Kč. Neomezí to pořádání PETS nebo 
distriktní konference?

Finančné prostriedky, ktoré boli postúpe-
né ústavu boli výlučným majetkom výmeny 
mládeže. Takéto finančné prostriedky vždy 
museli a boli uložené na osobitných účtoch 
a dištrikt nielenže nemohol, ale ani nesmel 
a nesmie nikdy z nich ani halier použiť na 
iné činnosti než výmena mládeže. Akékoľ-
vek použitie týchto prostriedkov na niečo 
také ako PETS alebo dištriktová konferencia 
by bolo v rozpore s predpismi RI, predovšet-

kým Kódexom Rotary International. Takže 
zriadením ústavu Dištriktom 2240 pre účel 
výmeny mládeže dištrikt len odovzdal ústa-
vu to, čo je majetkom výmeny mládeže.

Předmětem výhrad se v poslední době 
staly odměny některých rotariánů za 
administrativní práce. Argumentem 
bylo, že rotariáni jsou dobrovolníci, 
vše dělají zadarmo, a že to tak dříve ve 
výměně mládeže bylo.

Všetky svoje funkcie a zodpovednosti 
vykonávajú činovníci výmeny mládeže, 
vrátane riaditeľa ústavu, zadarmo. Admi-
nistratívne práce, komplexná správa infor-
mačných portálov, PR, získavanie a spraco-
vanie dát, udržiavanie a úpravy webových 
stránok a pod. sú činnosti, ktoré rovnako 
ako napr. vedenie účtovníctva, sú nevy-
hnutné a povinné bez ohľadu na to, či ide 
o rotariánsku alebo inú verejnoprospešnú 
aktivitu. A sú bežne predmetom dodávok 
na odplatnom zmluvnom základe. Zastá-
vam názor, že pokiaľ tieto činnosti vieme 
zabezpečiť na základe zmlúv s rotariánmi, 
ktorí sú ochotní vykonávať ich za nižšie ako 
na trhu obvyklé ceny, spravme to tak. Je to 
lacnejšie a garantuje to vyššiu mieru zodpo-

Počty študentov sú vysoké a myslím, 
že na to môžeme byť hrdí. Je to výsledok 
kvalitnej a nadšenej práce klubov a tiež 
systematickej činnosti a zodpovedného 
riadenia. Pri úrovni našich klubových 
YEO a vedenia ústavu dokážeme aj ako 
menší dištrikt realizovať výmenu 
mládeže v kvantite a kvalite ďaleko 
početnejších dištriktov.
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vednosti a zanietenosti pre takúto činnosť, 
ako v prípade výkonu síce profesionála, ale 
nerotariána. 

Dalším diskutovaným tématem je 
údajně vysoká cena za dlouhodobé 
výměny? Jaké jsou „rotariánské“ ceny 
za výměny v zahraničí?

Sú krajiny, v ktorých sú nižšie, avšak pre-
dovšetkým z dôvodu, že v ich cene zrejme 
nie je zahrnuté napr. vreckové pre inboun-
dov, ktoré vyberajú od rodičov priamo kluby. 
Kluby, ktoré výmenu mládeže robia, vedia, 
že vreckové aktuálne predstavuje čiastku 
1 060 eur na študenta. Tiež treba mať na zre-
teli, že u nás z vybraných prostriedkov rea-
lizujeme pre výmenných študentov naviac 
päť spoločných akcií počas rotariánskeho 
roka. Pritom je podľa predpisov RI vyžado-
vaný povinne len jeden orientation meeting. 
Takže dopad na nižšiu cenu v iných kraji-
nách môžu mať predovšetkým tieto faktory. 
Treba však poznamenať, že vo viacerých 
krajinách sú ceny Rotary výmen vyššie, 
často aj výrazne vyššie. Pre rodičov je ale 
dôležité nie to, aké sú ceny v zahraničí, ale 
aké sú v Česku a na Slovensku. A tu mu-
sím zdôrazniť, že oproti výmenám mládeže 

organizovaným u nás inými neziskovými 
organizáciami sa Rotary výmeny pohybujú 
rádovo na úrovni 40–50% ich cien. A v prí-
pade výmen organizovaných komerčnými 
agentúrami ešte na úrovni výrazne nižšej. 
Pritom ponúkame pridanú hodnotu nepo-
rovnateľnú so žiadnou z iných – výmenu 
spojenú s poznaním myšlienok a poslania 
Rotary International a s priamou účasťou 
študentov na činnosti Rotary klubov. 

Nejsou počty studentů vysílaných na 
roční výměnu příliš vysoké? 

Sú vysoké a myslím, že na to môžeme 
byť právom hrdí. Je to výsledok kvalitnej 
a nadšenej práce klubov a tiež systematickej 
činnosti a zodpovedného riadenia výmeny 
mládeže na dištriktovej úrovni. Osobne mi 
nedá, aby som na tomto mieste nevzdala 
hold Mirkovi Barákovi a jeho dvom „pra-
vým rukám“ – Ondrovi Kollárovi a Jardovi 
Šmardovi. Za ten necelý rok, čo pôsobím 
ako predseda správnej rady, vnímam ich 24 
hodinové nasadenie 7 dní v týždni pre túto 
činnosť. Popri absolútne pedantnom udrža-
ní disciplíny sa súčasne tešia veľkej obľube 
u výmenných študentov. Takže pri úrovni 
našich klubových YEO a vedenia ústavu 

aj ako menší dištrikt dokážeme realizovať 
výmenu mládeže v kvantite a kvalite ďaleko 
početnejších dištriktov. 

Současná koronavirová pandemie 
zkomplikovala i programy výměny 
mládeže po celém světě. Máte už 
nějakou konkrétnější představu, jak 
a zda vůbec budou výměny probíhat?

Nikto z nás nemôže povedať s absolútnou 
istotou čo sa bude diať v nadchádzajúcich 
mesiacoch. Veríme, že rozhodnutie centrály 
Rotary International, aby výmeny boli skrá-
tené na polročný výmenný pobyt v termíne 
od januára do začiatku júla 2021, bude napl-
nené. Predpokladáme tiež možnosti výmeny 
na európskej úrovni – čo bude príjemným 
osviežením doterajších výlučne medzikon-
tinentálnych študentských výmen.

Děkuji vám, paní předsedkyně, za 
otevřené a fundované odpovědi. 
Přeji ústavu, aby zdárně naplňoval 
své poslání při realizaci jednoho 
z nejlepších projektů Rotary 
Internacional.
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FAREWELL
2020

V Ý M E N N Í  Š T U D E N T I

Globálna pandémia prekazila mnohé plány, no uvoľnené opatrenia 
umožnili výmenným študentom sa naposledy pospolu stretnúť na 
farewell meetingu v dňoch 17. 6. – 21. 6. vo Valticiach. 

ento rok sa výnimočne pridali aj bu-
dúci outboundi. Stredajší večer bol 
preto dedikovaný práve im, keď pre-

zentáciami predstavili seba, mestá odkiaľ 
pochádzajú a vysielajúce kluby. Potom pri-
šiel čas na hry, doháňanie zameškaných 
rozhovorov, ako aj neformálne spoznávanie 
sa medzi inboundmi a outboundmi. 

Vo štvrtok doobeda boli budúci out- 
boundi uistení, že sa deje všetko pre to, 
aby skôr či neskôr mohli vycestovať a za-
tiaľ čo oni strávili čas preberaním technic-
kých záležitostí o ich výmenách, inboundi 
sa vybrali na prechádzku zámkom Valtice, 
v ktorom od 14. storočia až do povojnovej 
konfiškácie sídlil rod Lichtensteinovcov. 
Prekážkou nebol ani dážď a poobede na-
sledovala prechádzka ku Kolonáde na 
Reinsteine, neoklasicistickej stavbe týčia-
cej sa nad Valticami, poskytujúcej výhľad 
na celé okolie. Chodníkom bosých nôh 
sme prešli po zastávkach s rôznorodými 
terénmi až do Rakúska. Na skrátenie času 
sa rozhostila mánia logických hádaniek, 
ktoré mnohým potrápila mozgy. Za hrani-
cami čakala posledná zastávka chodníka, 
jarok plný bahna, no hneď pri ňom rástli aj 

čerešňové stromy z ktorých sa dalo nazbie-
rať čerstvé ovocie.

Piatok bol tradične najnáročnejší deň, 
keďže sa už od siedmej ráno na dvor pri 
ubytovni vykladali bicykle, aby sa o deviatej 
mohli všetci zabalení v pršiplášťoch vybrať 
na vyše 50 kilometrový okruh Valticko-Led-
nickým areálom, kde sa každá skupina 
v rámci fotosúťaže odfotila pri niekoľkých 
neoklasicistických pamiatkach ako Apoló-
nov Chrám či Tri Grácie. Poobede pod ume-
lo vytvorenou zrúcaninou Janohradu sa 
popri záhradách Lednického zámku a neďa-
lekých rybníkoch do ôsmej večer na ubyto-
vanie doteperili aj poslední opozdilci, ktorý 
túto trasu hrdinsky zvládli napriek tomu, že 
sa bicyklovať učili len v ten deň ráno.

V sobotu sa zvyčajne chodieva raftovať, 
no celý meeting nebol vôbec tradičný 
a tento program pre vysokú hladinu vody 
na rieke Morava nebolo možné uskutočniť. 
Na vodu sme sa ale dostali pri plavbe po 
Baťovom kanáli. Dozvedeli sme sa o jeho 
histórii, mechanizácii, ako aj o role, ktorú 
bobry zohrávajú pri jeho formovaní a udr-
žiavaní, a zaspievali sme pesničku vodní-
kovi, ktorý stráži priechod. Okrem toho 

Text: OLÍVIA MOLČÁKOVÁ,
foto: KAROLÍNA KOLLÁROVÁ, JAKUB VRBIČAN

T
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CHODNÍKOM 
BOSÝCH NÔH 
SME PREŠLI 
PO ZASTÁVKACH 
S RÔZNORODÝMI 
TERÉNMI AŽ 
DO RAKÚSKA.
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sme navštívili skanzen Strážnice, kde zau-
jali zajačiky chované v areáli a tiež výklad 
o tradičných rituáloch pri narodení dieťaťa, 
najmä o kúpeli, ktorý muselo podstúpiť, 
aby bolo zdravé, silné a krásne. V sobotu 
nastal aj posledný večer meetingu a teda 
posledný moment, kedy sa všetci inboundi 
stretli spolu a tak im boli s rešpektom ku 
všetkým hygienickým opatreniam, s rúškom 
na tvári a s dotýkaním lakťov namiesto po-
dávania rúk odovzdané certifikáty o úspeš-
nom ukončení výmeny. Nemohlo chýbať 
popisovanie vlajok spomienkami a odkaz-
mi a potom sa už každý podľa svojho gus-
ta vybral hrať basketbal, volejbal či tanco-
vať. Večer sa ukončil lúčením, v záplave sĺz 
pri pesničke „See you again", no s nádejou, 
že sa lúčime len dočasne a že príde deň, 
keď sa znova stretneme.

Napriek tomu, že sa na meetingu muse-
li obozretne dodržiavať hygienické opatre-
nia a že sme strávili viac času v daždi a bla-
te než na suchu, inboundi aj outboundi 
naplno využili možnosť spoznať sa a všet-
kých povzbudilo že po mesiacoch v izolácii 
prišla možnosť znovu cestovať a tráviť spo-
ločný čas.

INBOUNDOM 
BOLI S RÚŠKOM 
NA TVÁRI 
A S DOTÝKANÍM 
LAKŤOV 
NAMIESTO 
PODÁVANIA 
RÚK ODOVZDANÉ 
CERTIFIKÁTY 
O ÚSPEŠNOM 
UKONČENÍ 
VÝMENY.
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DIŠTRIKT 2240

Úspešný začiatok 
Mentoring programu
Po niekoľkomesačných prípravách programu sa nám úspešne podarilo 
zahájiť pilotný ročník Mentoring programu Rotary dištriktu 2240.

Text: ĽUBICA HORVÁTHOVÁ

vodné stretnutie motivovaných 
účastníkov prebehlo formou online 

meetingu prostredníctvom platformy 
Zoom dňa 18. 6. 2020 o 19.00. Počas hodiny 
a pol trvajúceho úvodného stretnutia sme 
si mali možnosť vypočuť inšpiratívne slová 
od District Rotaract Representative 
2019/2020 – Moniky Kočiovej, v tom čase 
aktuálneho guvernéra Dištriktu 2240 – Ilju 
Chocholouša, štátneho tajomníka Minis-
terstva zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR a zároveň člena RC Banská 
Bystrica – Martina Klusa a v neposlednom 
rade výkonnej riaditeľky Britskej obchod-
nej komory v ČR a členky RC Prague Inter-
national – Marcely Černochovej. Celé 
stretnutie sa vzhľadom na anglicky hovo-
riacich účastníkov, či už na strane Rotary 
alebo Rotaractu, odohralo za simultánne-
ho prekladu vďaka veľkej pomoci jednej 
z hlavných nositeľov myšlienky mentorin-
gu pre náš dištrikt a to PDG Ireny Brichta. 

Na naše veľké potešenie sa do prvého 
ročníka programu prihlásilo takmer 50 čle-
nov Rotary rodiny z celého Dištriktu 2240, 
a to 24 rotarakťákov, plných energie prijí-
mať rady a vedenie skúsenejších a spolu 
s nimi aj 24 mentorov, otvorených spestre-
niu života prísunom energie a možností 
novej inšpirácie od nastupujúcej generá-
cie. Z prvých reakcií vieme, že program 
začína s plným nasadením jednotlivých 
párov a prvé stretnutia sú už pri vysokej 
spokojnosti za našimi účastníkmi.

Držíme programu ako aj jednotlivým 
mentoringovým dvojiciam palce, aby bolo 
aj celé 6 mesačné fungovanie tohto dlho 
očakávaného programu aspoň také úspeš-
né a plné úsmevov, ako naše prvé online 
stretnutie a aby sa nám, ako sme si dali za 
cieľ, podarilo vytvoriť nové a utužiť existu-
júce vzťahy a porozumenie naprieč našim 
Česko-Slovenským dištriktom. 

Ú
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ezi průmyslovými objekty vynikaly 
Hostivařské mlýny a pekárny, které 
se však za různých peripetií ve třicá-

tých letech přeměnily ve filmové ateliéry pod-
porované Tomášem Baťou. V současnosti zde 
vznikají i produkčně náročné filmy zahranič-
ních tvůrců. V Hostivaři byla také vybudována 
první česká továrna na laky, fermeže a barvy. 
Jinou raritou byl papírna specializovaná na 
výrobu pivních tácků, obalů na cukrovinky, 
krabiček různých velikostí či tapet. Také ná-
zev PRAKAB nám zní povědomě. Ano, Praž-
ská továrna na kable později přejmenovaná na  
KABLO Hostivař. Byly tu také sklárny a ne-
smíme zapomenout ani na obuvnickou firmu 

Františka Štěpánka, který začínal ve Zlíně 
„u Bati“. Všechny továrny se vyznačovaly vel-
korysou stavební kompozicí, nejmodernějším 
strojním vybavením a sofistikovaným sociál-
ním zázemím pro zaměstnance včetně jídelen, 
ubytoven a možností sportovních aktivit. 

Rozvoj Hostivaře je výrazně spojen také se 
dvěma členy RC Praha – Bohumilem Hypš-
manem a Jaroslavem Podhajským. Oba se 
členy klubu stali několik let před 2. svě  tovou 
válkou, ale v rámci klubu vynikli až po ní. 
Zejména Jaroslav Podhajský, který byl v ob-
dobí 1947/1948 guvernérem tehdejšího čes-
koslovenského distriktu.

Rodina Hübschmannových vlastnila 
v Hostivaři velký objekt Mouchova mlýna, 
kde bydlelo několik sourozenců. Bohumil 
Hübschmann (po roce 1945 počeštěně Hypš-
man), syn krejčího, vystudoval pražskou 
stavební průmyslovku, první zkušenosti 
získal jako asistent Jana Vejrycha na pro-
jektu muzea v Chrudimi a školy v Jilem-
nici. Koncem 19. století zamířil, podobně 
jako řada jeho vrstevníků, na vídeňskou 
akademii, kde zprvu studoval v ateliéru 
Viktora Luntze, brzy ale přešel k Ottovi 
Wagnerovi. Po návratu se roku 1905 zapo-
jil do veřejné debaty o podobě české met-
ropole, stal se členem Spolku výtvarných 
umělců Mánes i Klubu Za starou Prahu. 
Rodné město také aktivně přetvářel jako 
člen meziválečné Státní regulační komise. 
Z jeho rané tvorby stojí za zmínku zejmé-
na dvojdům pro židovský pohřební spolek 
Chevra Kadiša na nároží Široké a Maislovy 
ulice (1911). Široké veřejnosti nejznámější 

a urbanisticky nejvýznamnější je přestav-
ba Emauzského kláštera a řešení prostoru 
pod ním na Palackého náměstí a sousedním 
prostranství na Rašínově nábřeží. Postavil 
také několik vil, včetně domu pro Alfonse 
Muchu nebo vlastního sídla ve Střešovicích. 
Jeho celoživotním tématem pak byla ochrana 
podoby staré Prahy, které se výrazně věnoval 
po druhé světové válce, kdy byl členem Stát-
ního ústavu pro rekonstrukci památkových 
měst. Zemřel v listopadu 1961.

Jedním ze zákazníků, pro něž architekt 
Hypšman postavil v Hostivaři nové tovární 
haly a zázemí pro zaměstnance, byl Ing. Ota-
kar Podhajský, který zde s bratrem Jaroslavem 
vybudoval velký strojírenský závod. O kvalitě 
jejich výrobků svědčí nejen export obráběcích 
strojů do zahraničí, ale i realizace velkých 
tuzemských zakázek. Patřila k nim například 
vzduchotechnika pro kryptu pod Chrámem 
sv. Víta na Pražském hradě nebo ohromná 
strojní kartotéka Ústřední sociální pojišťovny 
na pražském Smíchově. Přesahuje výšku dvou 
pater po celé ploše budovy s délkou 62 metrů. 
Blok obsahuje 9 000 zásuvek, tzv. lístkovnic 
o hloubce tří metrů, jejich pohyb zajišťuje 
elektromotor. Přístup úředníků k šuplíkům 
je zajišťován systémem devíti vertikálně i ho-
rizontálně posuvných výtahů zavěšených na 
vodicích kolejnicích na stropě. Od roku 1924 
je ze zákona pojištěncem, který zde má ulože-
nu svoji evidenční kartičku, každý pracující 
občan. Nové evidenční listy jsou od roku 2002 
zpracovávány digitálně.

Naše generace zná strojírnu bratrů Podhaj-
ských pod názvem TOS Hostivař. V květnu 
2018 vypukl ve zdejším průmyslovém areálu 
rozsáhlý požár. Jeho likvidace zabrala hasičům 
několik hodin. Většina hal požáru podlehla 
a byly později demolovány. Jeden z přihlíže-
jících, Jan Patera, se tehdy na místě svěřil 
reportéru vysílání iRadia: „Můj pradědeček 
Jaroslav Podhajský a jeho starší bratr Otakar 
Podhajský celou továrnu v roce 1913 založili 
a vystavěli. V blízké administrativní budo-
vě, která nevyhořela, bydleli. Narodila se tam 
a vyrůstala moje babička, prarodiče tam měli 
svatbu a podobně. Je to kus rodinné historie. 
Já jsem vlastně jediný žijící potomek Jaroslava 
Podhajského. On se po roce 1945 podílel na 
vrácení českých strojů za války vyvezených 
do Německa, ale dostal upozornění, že by se 
neměl do Československa vracet, takže emi-
groval do Brazílie, kde pak 20 let žil.“

M

Hostivař byla na přelomu 19. a 20. století jednou z mnoha obcí 
rozprostřených po obvodu Prahy. Velmi rychle se však v té době 
rozvíjela. Snad to bylo zásluhou toho, že ležela na železniční 
trati, snad tím, že byla rodištěm významného politika, 
jednoho z pěti „mužů 28. října“, tedy těch, kteří stáli u zrodu 
samostatného Československa, Antonína Švehly. Každopádně 
bezprostředně po konci 1. světové války tady na velké rozloze 
začala vznikat oblast, kterou bychom dnešní terminologií mohli 
nazvat „průmyslová zóna“. K Praze byla Hostivař připojena 
v roce 1922 a velmi brzy získala spojení linkou městského 
autobusu a brzy sem začala jezdit i tramvaj.

Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA, foto: archiv autora

Rotariáni z předměstí
H I S T O R I E

z domova

1
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1 Strojírna Ing. Otakara 
Podhajského inzerovala 
pravidelně v časopise 
Československý rotarián.

2 Strojová kartotéka pro 
9 milionů evidenčních lístků 
byla pro ČSSZ vyrobena 
v Podhajského strojírně. 
Je funkční dodnes.

3 Hostivařská průmyslová 
zóna, v popředí haly strojíren 
bratrů Podhajských, v pozadí 
mimo jiné budovy filmových 
ateliérů, v niž každoročně 
natáčí několik významných 
zahraničních produkcí.

4 Nejznámější prací 
architekta Hypšmana je 
urbanistické řešení a návrhy 
ministerských budov 
v rozsáhlém areálu pod 
Emauzským klášterem v Praze.

5 Architekt Bohumil Hypšman 
byl výraznou osobností, která 
utvářela vzhled Prahy.

2

3

4 5
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Více fotografií z akcí najdete 
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz

zprávy
KLUBOVÉ

Č

P Í S E K

Písečtí rotariáni 
pomáhají seniorům 
v Etiopii  

len RC Písek Memberu Abera na
vštívil v minulých dnech svoji rodi

nu v Etiopii. Do své rodné země vezl 
i malý dárek od rotariánů z Písku. Doru
čil brýle do domova Mekedoniak, kde 
jsou senioři a mentálně postižení z Addis 
Abeby. Dle vyjádření pracovníků domova 
brýle klientům domova velice pomohou. 

Text: MIROSLAVA ŽIŽKOVÁ
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Turnaj se opravdu povedl, a to nejen díky 

mimořádně přívětivému počasí a skvěle 

připravenému hřišti (děkujeme RC Beroun), 

ale i skvělému rautu.

 
ratulujeme absolutní vítězce pí. Jiřič
kové ke skvělému výsledku a absolut

nímu vítězi v mužské kategorii Miro Piště
kovi. Paní prezidentce Rotary klubu Prague 
International, paní Fernandě Escobar 
Illoidi děkujeme, že nás poctila svou ná
vštěvou a zpříjemnila vítězům pocit slávy 
svou laskavou gratulací. Vedle krásných 
vzpomínek máme i konkrétní výsledky: pro 
další práci Honzy Dohnálka – společnost 
ICTUS jsme společně shromáždili skvělých 
69 207 Kč. A to díky příspěvkům během re
gistrace, výsledkům aukce na místě, do
platkům od Martina Moravce, příspěvku 

Marie Jedličkové ve výši 7 500 Kč a Marice 
Wagnerové,  která přispěla částkou 
10 000 Kč. A tak vedle skvělých golfistů zví
tězila i myšlenka obdivu k Honzovi Dohnál
kovi za jeho neúnavnou práci a obdiv 
k vám, donátorům a podporovatelům této 
prospěšné činnosti. Věřím, že se již nyní 
těšíte na další ročník Open Rotary Ictus 
Golf turnaje.

Text: MARIE JEHLIČKOVÁ

V pondělí 22. června klubovou schůzku 

RC Brno neodstartoval jen zvon, ale 

i siréna. Obojí bylo tentokrát na lodi. 

Členové klubu se sešli na Brněnské 

přehradě, aby rotariánský rok ukončili 

v poněkud uvolněném stylu a dosluhující 

a nastupující prezident si předali funkce. 

osloužila jim k tomu podvečerní tří
hodinová plavba lodí. Přizvali k ní 

kromě svých rodinných příslušníků a přátel 
také členy a členky RC Brno City, partner
ského Inner Wheel klubu Morava a přátele 
z obou brněnských Lions klubů. Přijeli také 
zástupci RC Weinviertel Marchfeld z Ra
kouska a přivezli dar ve výši 500 eur na pod
poru sociálních projektů. Mezi přítomnými 
byl také PDG Zdeněk Michálek s chotí, kte
rý předal vyznamenání Cenou Tomáše Bati 
Bohumilu Polákovi a Stanislavu Matouško

vi. Čestný odznak Paul Harris Fellow pak 
předal Jiřímu Benešovi, zakládajícímu čle
novi klubu. Zajímavé bylo vyprávění první
ho prezidenta RC Brno, prof. Antona Kollá
ra, který vzpomínal na to, jak byl RC Brno 
v devadesátých letech minulého století 
obnovován. Předávání funkcí na lodi se 
uskutečnilo již popáté a tentokrát s rekord
ní účastí téměř sta rotariánů a jejich hostů. 
Samozřejmostí byl také kvalitní catering, 
skvělé víno, a především dobrá nálada. 

Text a foto: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

P R A H A

Turnaj v Berouně

B R N O

Večer na Brněnské 
přehradě

P

G

69 207 Kč
Shromážděné prostředky pro další činnost 
Honzy Dohnálka.

Súdržnosť, odhodlanie, ochotu pomáhať, 

kreativitu a aj kus odvahy – to všetko 

bolo potrebné v sebe nájsť, keď sme sa 

rozhodli v Rotary klube Žilina International 

pomôcť zvládnuť vypuknutie pandémie 

Covid 19. 

ezaváhal však ani jeden člen klubu, 
a keďže situácia bola hlavne v pr

vých dňoch kritická, najdôležitejšia bola 
rýchla reakcia. Začalo to šitím rúšok, za
bezpečovaním nevyhnutného materiá lu, 
neskôr nákupom ochranných štítov a ich 
následnou montážou, či finančnou pod
porou na obstaranie potrebných vecí. 
Počas takmer 4 týždňov sme rozdistribu
ovali 2 736 rúšok, 85 štítov a 200 eur na 
nákup ochranných pomôcok. Podporili 
sme Detské, Interné a Oddelenie dlhodo
bo chorých vo Fakultnej nemocnici s po
liklinikou Žilina, Domov sociálnych slu
žieb SYNNÓMIA Žilina a  Krajské 
centrum nepočujúcich CN ANEPS Žilina, 
ktorým sme odovzdali ochranné štíty, 
keďže pre ich komunikáciu je potrebné 
odčítavať z pier a vidieť výrazy tváre. Na 
Slovensku máme príslovie – Kto rýchlo 
dáva, dvakrát dáva! Preto veríme, že 
naša pomoc padla na úrodnú pôdu a po
mohla tým, ktorí boli v najväčšej núdzi. 
Život sa dostáva do normálu, ak by sa to 
však malo zmeniť, sme pripravení – spo
lu to zvládneme!

Text: DUŠAN DVOŘÁK

Ž I L I N A

#SpoluSmeToZvládli

N

200 eur
Okrem rozdistribuovania 2 736 rúšok 
a 85 štítov sme venovali aj 200 eur na 
nákup ďalších ochranných pomôcok.
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Na konci rotariánského roku, tedy 30. 6., 

se každý rok předává řetěz a s ním i funkce 

prezidenta dalšímu členovi klubu. To stejné 

se děje i v klubech Inner Wheel, také 

každoročně předáváme řetěz i funkci. 

Stejné a přece jiné to bylo i letošní rok.

 
nner Wheel klub Morava tentokrát na 
své předávání pozval i Rotary klub Tře

bíč. Nebyla to náhoda, protože naši manže
lé jsou z velké většiny rotariáni, a tak jsme 
se rozhodli, že předávání letos uskuteční
me společně. Naší oslavy se zúčastnili i čle
nové Rotary klubu Brno, jejichž manželky 
jsou také členkami našeho klubu. Vzhle
dem k tomu, že naší letošní prezidentkou 
je Alenka Kovářová, spolumajitelka firmy 
Olomoucké tvarůžky, je zcela jasné, že 
jsme setkání začali u nich ve firmě. Byli 
jsme pohoštěni, jak jinak než vynikajícími 
syrečky, a prohlédli jsme si muzejní expo

zici o výrobě této lahůdky, kterou manželé 
Kovářovi vybudovali před 6 roky. Poté jsme 
se přesunuli do malebné selské usedlosti 
pod hradem Bouzov. Tam proběhla samot
ná slavnost. Ráno nás probudilo kokrhání 
kohoutů a hned po snídani jsme se vypra
vili na prohlídku hradu. Naše setkání jsme 
zakončili obědem opět v Lošticích, tento
krát v restauraci, kde vaří výhradně z tva
růžků. Všichni jsme si naše setkání velmi 
užívali, protože jsme se opět mohli po ko
ronavirové přestávce potkat. 

Text: MARIE RYNEŠOVÁ

Rodina rotariánov v Martine sa výrazne 

rozrástla. Na konci júna si Chartu udelenú 

prezidentom Rotary International Markom 

D. Maloneym slávnostne prevzali 

zakladajúci členovia Rotaract klubu 

Martin. Tým sa rotariánska rodina v Martine 

rozrástla už na sedemdesiat ľudí. 

a spoločnej slávnosti privítali medzi 
sebou rotariáni nových členov Rotar

act klubu Martin. Zakladajúcej prezidentke 
RAC Martin, Zine Škorňovej, odovzdal Char
tu prezidenta Rotary International prezident 
RC Martin spolu s asistentom guvernéra 
Jurajom Sabakom a dištriktovou reprezen
tantkou pre Rotaract, členkou RC Košice, 
Monikou Kočiovou. Zakladatelia RAC Mar
tin sa začali organizovať už pred dvoma rok

mi. Počas zakladania klubu zorganizovali 
mladí rotarakťáci viaceré milé charitatívne 
podujatia. Je potešiteľné, že v rámci legisla
tívy RI došlo k zmene postavenia Rotaract 
klubov a tieto sa stali rovnocennými part
nermi Rotary klubov. Obidva kluby začínajú 
spolupracovať na spoločných projektoch. 
Hneď prvým projektom spolupráce, ktorý je 
dokonca podporený aj dištriktovým grantom 
Nadácie Rotary, je projekt Mlynčekovo – vy
budovanie oddychového centra v Gaderskej 
doline v Národnom parku Veľká Fatra.

Text: RENÉ GURÁŇ, foto: MARIÁN HRABOVSKÝ

I W C

Inner Wheel a Rotary 
patří k sobě

M A R T I N

Tááákto sme sa rozrástli

N

I

6 260 eur
Hodnota projektu Mlynčekovo – vybudovanie 
oddychového centra v Gaderskej doline.

B R A T I S L A V A

Stretnutie pri pamätníku 
Brána slobody v Devíne

Rotary klub Bratislava si dňa 12. 6. 2020 

pri pamätníku Brána slobody v Devíne 

pripomenul nedožité 91. narodeniny 

svojho bývalého člena, rímskokatolického 

kňaza, saleziána, spisovateľa a charitatív-

neho pracovníka s veľkým srdcom, Antona 

Srholca. K atmosfére stretnutia pri jeho 

pamätníku prispel svojim vystúpením 

aj husľový virtuóz Peter Michalica. Ivan 

Šesták a prezident klubu Robert Hromec 

sa vo svojich príhovoroch zamysleli nad 

životom bývalého člena.

ROBERT HROMEC

krátce

P R A H A

Hybridní setkání

Theodor Petřík (RC Praha Staré Město) 

připnul ocenění Paul Harris Fellow za 

pražské kluby panu Stuartu Amesbury-

mu, členu RC Prague International, za 

jeho výjimečné aktivity. Slavnostní akt se 

odehrál 22. 6. při druhé „hybridní“ schůzce 

klubu. Během pandemie, od 12. března do 

15. června, pořádal klub pravidelná týden ní 

setkání on-line, kterých se obvykle zúčast-

nilo kolem 27 z 52 členů. V současné době 

probíhají setkání „hybridní“, kdy část členů 

je přítomna a s ostatními je ve spojení přes 

aplikaci Zoom. Společných schůzek se 

tedy i nadále zúčastňují také dva naši čle-

nové ze Spojených států a Velké Británie. 

Zdar klubovým hybridním setkáním!

IRENA BRICHTA, PDG
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F R Ý D E K - M Í S T E K  A  K O P Ř I V N I C E

Příběh Rotary klubu

Karle, jak to s původním klubem bylo?

Počátky našich prvních schůzek je možné 
datovat do roku 2000, kdy nás bylo pět. Do 
rodiny Rotary byl náš klub oficiálně přijat 
k 1. 4. 2003. Rozhodující pro nás tehdy byla 
podpora soukromého gymnázia naší člen
ky Radky Vaníčkové, kde jsme byli velmi 
úspěšní ve studentských výměnách. Za
sloužil se o to především Arnošt Kuděla. 
Učili jsme se od patronátního RC Ostrava 
a morálně nás inspiroval tehdy téměř 
90letý zasloužilý rotarián Vladimír Káš.
Ani se mi nechce věřit, že dlouhá léta 

úspěšný a stabilní klub zanikl.

Obdobně, jako v jiných klubech, byl u nás 
problém stárnutí členů, část odešla kvůli 
plnému vytížení ve své profesi a zbylí čle
nové nedokázali získat do svých řad mlad
ší zájemce. Následoval stav, kdy docházelo 
stále méně členů a byl vůbec problém za
jišťovat to hlavní, a tím jsou přednášky. 
Zdeňku, tys byl v té době guvernérem 

distriktu. Zánik klubu byla nepříjemná 

zpráva.

Byla, ale nedokázal jsem se nečinně dívat 
na to, jak klub, u jehož zrodu jsem kdysi 
stál, zaniká. Při pomyšlení na doyena mého 
původního ostravského klubu Vladimíra 
Káše mi bylo úzko. Ptal jsem se sám sebe, 
jak by se asi Vladimír zachoval. Odpověď 
byla nasnadě.
Takže ses rozhodl po guvernérském roce 

fungovat znovu jako prezident?

V prvé řadě jsem si promluvil s již bývalými 
členy RC FrýdekMístek a předložil jim svou 
vizi. Následně jsem ji představil mému ma
teřskému RC Ostrava a rovněž jej požádal 
o pomoc. Tu přislíbili zejména lidé bydlící 
v Kopřivnici a okolí. Byl to Karel Paiger, 
Petr Czekaj a zejména Ivo Franc, který se 
pak následně stal sekretářem našeho klubu. 
V této sestavě jsme pak spolu s Frýdeckými, 

Jarkem Benešem, Tondou Chamrádem, 
Honzou Šebelíkem, Radimem Dudkem 
a Karlem Čubou obnovili činnost. Hlavní 
důraz jsem kladl na to, aby naše činnost 
byla zajímavá a atraktivní pro nové členy. 
Navázali jsme spolupráci s místním skaut
ským střediskem, členy klubu Masarykova 
demokratického hnutí, organizací PURPU
RA pracující s autisty i vedením města Kop
řivnice. Zkrátka otevřeli jsme se veřejnosti 
a bylo nás vidět při nejrůznějších akcích 
i v místní kabelové televizi. Dobře pracova
lo představenstvo klubu a díky Ivo Francovi 
jsme byli aktivní i na sociálních sítích. 

Ivo, co tě přivedlo k tomu, že ses rozhodl 

přejít z „pohodlí“ funkčního RC Ostrava do 

„nejistoty“ rozpadlého RC Frýdek-Místek? 

RC Ostrava byl patronem frýdeckomístec
kého klubu při jeho vzniku. Uvnitř ostravské
ho klubu přicházely opakovaně podněty něco 
se situací udělat, ale k žádné koordinované 
akci se klub neodhodlal. Bylo to jen na do
mluvě jednotlivců, kteří to cítili stejně a dali 
se dohromady k tomu, aby frýdeckomístec
ký klub nezanikl. Inspiroval nás Zdeněk Mi
chálek a nemuseli jsme se přemlouvat. 
Jak jste si s problémy poradili?

Hlavním problémem byl nízký počet členů. 
Na začátku revitalizace klubu RC Frýdek
Místek bylo jen 8 zájemců. Zabrat proto 
museli všichni. Nejprve se vrátili dva čle
nové původního klubu, jeden se k nám při
dal z ostravského RC a jeden navrátilec 
ukončil hostování v jihlavském klubu. 
Všichni nejspíš poznali, že to myslíme váž
ně, a naše chuť je strhla. 

Jaké konkrétní kroky jsi podnikal ty osobně 

proto, aby klub správně fungoval?

Jako sekretář a budoucí prezident se sna
žím, aby dobře a lehce fungovala adminis
trativa klubu, aby v klubu panovaly demo
kratické poměry a respekt k pravidlům. 
Schůzky nemají být schůzemi, ale zábavou 
a radostí, na kterou se všichni těší.
Přináší nějaká pozitiva i využívání internetu?

Víc, než by se čekalo. Na webu děláme veřej
nou propagaci klubu, ale také ho intenzivně 
využíváme pro interní komunikaci. Vytvořili 
jsme si sami klubový prostor na MS One
Drive a hlavně klubové stránky na WORK
PLACE, které „zachránily“ naše pravidelné 
klubové schůzky v době koronavirové krize.
Co bylo v této činnosti klíčové?

Klíčové určitě bylo připravit a realizovat 
zajímavý program pro klub. Žádná letošní 
dosavadní schůzka nebyla „prázdná“, 
všechny měly program, nebo speciálního 
hosta, případně se uskutečnila na zajíma
vém místě. Důležité bylo dávat o sobě vě
dět, zvát pravidelně hosty a nečleny na 
naše akce. Z některých hostů se později 
stali noví členové Rotary. Velký kus práce 
v této oblasti odvedl Zdeněk. 
Zdeňku, věříš, že je vaše zkušenost 

přenositelná na ostatní kluby?

Každý klub má sice svá specifika, ale zá
kladní principy určitě přenést lze! Vše závi
sí jen na tom, jestli se najde pár lidí, kteří 
klubem začnou žít a budou ochotni mu 
věnovat dostatek času a energie. 
Co bys vzkázal rotariánům v našem distriktu 

a možná nejen v něm?

Běžte do toho! Mějte odvahu převzít odpo
vědnost. Staňte se třeba i prezidentem klu
bu a otevřete jej novým myšlenkám, novým 
příležitostem i veřejnosti. Ale taky příleži
tosti otvírejte jiným.

Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA, foto: ARCHIV KLUBU

Po dlouhém váhání vyhlásil Rotary klub Frýdek-Místek v roce 2018 ukončení své činnosti. Po 

necelých třech letech je tu však jeho pokračovatel, který má 25 členů a je opět plně funkční. Už 

jeho nový název napovídá, že se teritoriálně rozšířil. Dostal pojmenování RC Frýdek-Místek 

a Kopřivnice. Stal se zázrak? Ne! Vysvětlení jsem hledal u třech nestorů tohoto klubu. Karla 

Čuby, zakládajícího člena původního klubu, Ivo France, který do klubu přešel z RC Ostrava, 

a Zdeňka Michálka, který ve svém guvernér ském roce záchranu klubu inicioval.

Nedokázal jsem se 
nečinně dívat na to, jak 
klub, u jehož zrodu jsem 
kdysi stál, zaniká.
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V pondelok 29. júna 2020 sme hrdo 

a slávnostne prevzali Charter nášho klubu. 

Sme nový, mladý klub, jeho členovia plní 

odhodlania, nadšenia a energie.

vorí nás zatiaľ šesť zapálených členov 
– Veronika Joklová, Zina Škorňová, Do

minika Jamrišková, Zuzana Frličková, Oliver 
Špigúth a Matúš Moravčík. S heslom „poď
me zapojiť svet do svojej vlastnej záchrany“ 
sa budeme snažiť aby RAC Martin šíril dob
ré meno a zanechal pozitívnu stopu. 

Ako náš prvý projekt sme zorganizovali 
v spolupráci s Centrom sociálnych služieb 
Ľadoveň Martin koncert DH Strečnianka 
pre obyvateľov domova dôchodcov. Jednou 
z našich obľúbených aktivít, ktorú organi
zujeme na jeseň, je projekt muštovanie, 
kedy zapájame výmenných študentov. Ak
cia spočíva vo výrobe jablčného muštu na 
lokálnych farmárskych trhoch a výsledný 
produkt sa teší veľkej obľube, pričom do
brovoľné príspevky prispievajú na realizá
ciu našich ďalších projektov. Ruka v ruke 
ide Rotary s Rotaractom a tradícia predaja 
vianočného punču tak typická pre Rotary 
klub Martin sa ocitla aj na našom zozname 
aktivít. Projekt, ktorý máme v budúcnosti 
naplánovaný je Mikulášsky koncert spevác
keho komorného zmiešaného zboru Canti
ca Collegium Musicum, ktorý bude určený 
Materskej škole pre deti s autizmom.

Na záver by sme radi odkázali vám všet
kým, ktorí ste sa dočítali až sem, že sme 
otvorení všetkým možným projektom. Ne
váhajte nás kontaktovať, radi sa nadchne
me aj pre váš projekt, veď ve dvou se to 
táhne líp.☺

Text: ZINA ŠKORŇOVÁ

M A R T I N

Plní odhodlania

Ačkoliv se k mnohým z vás možná informace o aktivitách jednotlivých Rotaract 
klubů nedostanou, věřte, že kluby nezahálí a situace způsobená koronavirovou 

epidemií prokázala, že české a slovenské Rotaract kluby umí pomáhat. Jak si můžete 
přečíst na dalších řádcích, aktivní jsou kluby od Mostu až po Košice.

rotaract

T
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M O S T
Od plesu k 3D tisku

Sobota 14. března měla být vyvrcholením několika 

měsíců příprav na Benefiční ples pořádaný ve spolu-

práci s mosteckými skauty. Všechno bylo nachysta-

né a domluvené. Parket v litvínovské Citadele čekal 

nápor přibližně 300 lidí. Bohužel, ze všeobecně zná-

mých důvodů jsme byli nuceni ples zrušit čtyři dny 

před jeho konáním. Místo tančení na plesech najed-

nou všichni začali šít roušky a pomáhat zdravotní-

kům. Ani my jsme nechtěli zůstat pozadu a přiložili 

jsme též ruku k dílu. Ne, nezačali jsme šít roušky – 

přece jen většinu klubu tvoří mužská část populace 

a k šití máme poměrně daleko. Na základě nápadu 

jednoho z členů jsme se vrhli na 3D tisk a začali tisk-

nout vychytávku pro švadlenky – tzv. zakladač, který 

usnadňuje a zrychluje žehlení a šití šňůrek. Zájem, 

který u švadlenek vyvolal jeden příspěvek na Face-

booku, byl nad naše očekávání. Na třech tiskárnách, 

které se nám podařilo zajistit, jsme nakonec vytiskli 

cca 75 zakladačů, které jsme rozdali domácím švad-

lenkám. Některé kluby by po takovém úspěchu usnu-

ly na vavřínech. Ale my máme v klubu Petra, který 

chtěl v 3D tisku pokračovat a začít vyrábět ochranné 

štíty. Takže jsme začali plánovat druhé kolo 3D tisku 

a začali shánět další 3D tiskárny. Naštěstí sehnat 3D 

tiskaře nebyl takový problém. A když se k tomu na-

víc přičte rychlé a hlavně zčásti bezplatné sehnání 

vhodného plexi od společnosti CHPS s. r. o., včasná 

koupě gumiček (pruženka z galanterie) a výhodná 

koupě filamentu do 3D tiskáren (děkujeme tímto ze-

lenému mimozemšťanovi za slevu), tak jsme byli bě-

hem pár dní schopni rozdávat ochranné štíty. Celkově 

jsme díky 3D tiskárnám rozdali téměř 300 ochran-

ných štítů. Dalších 300 ochranných štítů vyrobených 

pomocí vstřikolisu (který po vyrobení forem nahra-

dil 3D tisk díky rychlosti a ekonomičnosti) na VUT 

v Brně nám pomohl zajistit jeden z 3D tiskařů. Tímto 

Markovi děkujeme. Celkově jsme tak rozdali téměř 

600 ochranných štítů. Štíty od nás používají nejen 

v nemocnicích (např. v Mostě, Bílině, Chomutově či 

Litvínově), ale také třeba na mostecké záchrance či 

u poskytovatelů sociálních služeb pro seniory. Tak 

a teď už zbývá jen vyřešit, zda uspořádáme Benefiční 

ples v následujícím roce. 

H R A D E C  K R Á L O V É 
V první linii

Naše pomoc při koronavirové epidemii byla opravdu 

pestrá. Kromě toho, že se tři naši členové pohybují 

přímo v první linii coby zdravotníci (Vierka je lékařka, 

Anička a Kryšpín pomáhají v nemocnici v rámci svého 

studia), nás oslovila organizace Děti v akci, se kterou 

spolupracujeme, zda bychom nemohli udělat něco 

pro osamělé děti v dětských domovech. Chybí jim to-

tiž v této době možnost zabavit se a produktivně trá-

vit čas... Uspořádali jsme proto sbírku věcí, které by 

děti mohly využít – hračky, deskové hry, omalovánky 

apod. Pro starší děti je důležité, aby měly vlastní po-

čítače pro online výuku. Pomáháme proto organizaci 

najít i vhodné donátory, kteří by pro děti v dětských 

domovech mohli počítače zajistit. Jednotliví členové 

se pak zapojili i do dalších aktivit, např. dobrovol-

nictví na informační koronavirové lince pomáhající 

distribuovat roušky či nákupy starším lidem a hlídání 

dětí zdravotníkům. 

Z L Í N
Šije celý Zlín

I přes omezení probíhající v době karantény, která 

znesnadnila možnost fyzicky se potkávat, jsme ne-

přestali přemýšlet nad tím, jak jako jednotlivci mů-

žeme svému okolí pomoci. Jako členové Rotaract 

clubu Zlín jsme se tedy domluvili, že každý z nás 

pomůže v místě svého bydliště dle svých možností 

a potřeby. Někteří z nás si našli zalíbení v šití rou-

šek. Ze začátku bylo největší výzvou naučit se celý 

proces a ten pak následně zlepšovat a urychlovat, 

ale nakonec se během pár dní podařilo ušít přes 

1 100 kusů roušek. Na šití roušek se navíc podíleli 

i další rodinní příslušníci našich členů – od manže-

lek, rodičů až po babičky, takže výsledný počet rou-

šek byl nakonec mnohonásobně vyšší. Další z nás 

přišli s nápadem spojit se s pomocnými centry 

a prát i sušit roušky pro potřebné instituce, které 

neměly na důležité čištění prostředky, prostory ani 

časovou kapacitu. Došlo i na jiné aktivity jako do-

náška jídel pro starší obyvatele z našeho okolí nebo 

také na doučování mladších žáků a studentů, aby 

i nadále zvládali řádně plnit své školní povinnosti.

B R A T I S L A V A 
Skladáme štíty

Všade počúvame, že najlepšie čo môžete urobiť, je 

zostať doma. Ale predsa len, ak nie ste v „rizikovej 

skupine“, najlepšie čo môžete urobiť, je zodpovedne 

pomôcť ostatným. Aj preto sme radi, že členovia 

nášho Rotaractu mohli pomôcť v spolupráci s Bra-

tislavským spolkom medikov, ktorý vytlačil rámy, 

a nadáciou Pomôžme nemocniciam, ktorá dodala 

plexisklá, pri výrobe ochranných tvárových štítov 

pre nemocnice v Bratislave. Existuje veľa ľudí, ktorí 

musia pracovať v „prvej línii“ a ak nie sme jedným 

z nich, najmenej čo môžeme urobiť, je podať po-

mocnú ruku, aby ich práca mohla byt aspoň o kúsok 

znesiteľnejšia a bezpečnejšia.

K O Š I C E
Ani my nespíme

Za Rotaract klub Košice  hovoria niektorí členovia: 

„Ja vypomáham ako medička v odberovom stredisku 

– priamo odoberám vzorky na COVID-19. Testujeme 

buď cez drive-through (v aute), alebo nás vyšlú nie-

kam, najčastejšie do domovov sociálnych služieb. 

Priemerne vyšetríme 70–80 ľudí za 4 hodiny. Nakoľko 

štátnice sa nám o niekoľko týždňov posunuli, snažím 

sa vyplniť voľný čas a pridať pomocnú ruku k súčas-

nej epidémii na SR a vo svete.“ (Zuzka P.)

„Ako študentka lekárskej fakulty som chcela pri-

spieť počas pandémie koronavírusu svojou pomocou 

a preto som sa pridala k medikom-dobrovoľníkom, 

ktorí vypomáhajú v nemocniciach. V Nemocnici Koši-

ce-Šaca vykonávam tzv. triáž, čiže odoberám anam-

nézu a meriam teplotu pacientom, prichádzajúcim 

na vyšetrenie pred hlavným vstupom nemocnice. 

Pacienti mi musia pravdivo zodpovedať súbor niekoľ-

kých otázok v prehlásení a ja následne vyhodnocu-

jem, či pacienta smiem vpustiť do areálu nemocnice. 

Je dôležité, aby sa v tomto čase obmedzil vstup ľudí 

do nemocníc na minimum, preto si dávam záležať 

na tom, aby do nemocnice vstupovali len pacienti, 

objednaní na vyšetrenie a ľudia, ktorí nevyhnutne 

potrebujú lekárske ošetrenie.“ (Kristína Š.)
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Prepojenie generácií:
Rotariáni z Atlanty a okolia sa dlhodobo 

intenzívne venujú mládeži. Robustná 

infraštruktúra RYLA a celoštátny študent-

ský líderský program pre medzinárodných 

poslucháčov sú ich kľúčové činnosti. Silné 

základy má aj Rotaract klub Atlanta, ktorý 

dal dokonca podnet na vznik nového Rotary 

klubu Atlanta Metro.

Inovácia klubu:
Klub je navrhnutý tak, aby mladým pracu-

júcim, ktorí chcú budovať svoju kariéru 

a zároveň rozvíjať aj svoj rotariánsky život, 

poskytoval bezproblémový prechod zo 

študent ského života do toho profesionálne-

ho. Klub sa zameriava na vytváranie kontak-

tov a mentorstvo, preto nadviazal spoluprá-

cu s inými filantropickými organizáciami, 

sprostredkujúcimi možnosti dobrovoľníckej 

práce, čím značne odbremeňuje členov klubu 

od niektorých organizačných povinností.

Počas študentských čias bola Alisha Rod
riguez, bývalá prezidentka Rotaract klubu 
Atlanta, vo svojej funkcii veľmi aktívna. 
Obávala sa však, že po nástupe do zames
tnania jej pracovná vyťaženosť neumožní 
vstúpiť do Rotary klubu. Mala informácie, 
že členstvo v mnohých Rotary kluboch si 
vyžaduje značnú časovú angažovanosť 
a noví členovia bývajú často nominovaní 
do rôznych výborov a prepracujú sa.

Davidovi Gordonovi a Warrenovi Turne
rovi, vtedy členom Rotary klubu Dunwoody, 
s dlhoročnými skúsenosťami spolupráce 
s členmi Rotaract klubov, boli Alishine oba
vy dôverne známe. Takže David a Warren 
podnikli kroky a spolu s Alishou a ďalšími 

sa podujali založiť nový klub. „Niektorí pri
šli z Rotaractu, iní boli ich známi a priatelia,“ 
hovorí Warren. „Oslovili sme tiež bývalých 
členov nášho klubu, ktorí odišli. Aj im ten
to model fungovania klubu viac vyhovoval 
a zdal sa im praktickejší“.

Službu a klubové záväzky treba efektívne 
zvládať, preto klub kladie dôraz na dobro
voľnícke partnerstvá. „Nadviazaním vzťahov 
s inými organizáciami sme vytvorili príle
žitosti na dobrovoľnícku prácu, nemuseli 
sme potom spúšťať celkom nové projekty 
od piky“, vysvetľuje Alisha.

„Svojich členov motivujeme, aby finančne 
podporovali iba jednu charitatívnu organi
záciu – Nadáciu Rotary“, hovorí David. „Iné 
charitatívne organizácie podporujeme svojou 
pracovnou silou, intelektuálnou aj fyzickou“. 
Klub spolupracuje s niektorými z týchto 
charitatívnych organizácií v súčinnosti s Ro
taract klubom a ďalšími Rotary klubmi.

Neformálny mentorský systém je zatiaľ 
ešte v plienkach, ale David už zaevidoval 
vznik niekoľkých pevných vzťahov. „S tou
to činnosťou iba začíname, dvojice ľudí 
vytvárame pomaly, ale s istotou“, hovorí. 
Starší členovia sa učia aj od mladších členov, 
prezrádza Warren. „Mladší ľudia omnoho 
lepšie ovládajú prácu s novými technoló
giami. My stále preferujeme email. Oni 
dávajú prednosť Slacku“.

„Snažíme sa udržať rovnováhu medzi mla
dými a staršími členmi,“ prízvukuje David. 
Warren k tomu poznamenáva, že sa im ako 
menšiemu klubu ľahšie darí predchádzať 
formovaniu klík, ktoré niekedy vznikajú vo 
väčších kluboch. „Nástraha, s ktorou sa pa
suje veľa Rotary klubov, je tendencia vytvá
rania záujmových skupín“, hovorí. „Tu, keď
že sme menší klub, ste nútení komunikovať 
so všetkými. Je to o debatách na témy, ktoré 
sú pre ľudí dôležité, o vypočutí si druhých“.

Klub sa stretáva dvakrát do mesiaca, ale 
niekedy nahradí pravidelné zasadnutie klu
bu spoločným stretnutím na rôznych 

miestach, napríklad v príjemnej reštaurácii 
s bowlingom. Klub často organizoval spo
ločenské akcie v hoteli v lokalite Buckhead, 
ktorý napriek svojej polohe v prominentnej 
štvrti Atlanty, účtoval klubu iba 100 dolárov 
za prenájom priestorov. Každé dva mesiace 
sa koná spoločné stretnutie s Rotaract klu
bom Atlanta.

„Náš klub je menej formálny a ľuďom sa 
u nás naozaj páči. Stretáva sa tu skupina 
priateľov a snažíme sa to takto udržať“, prí
zvukuje David. „Veľmi si dávame záležať na 
tom, aby boli naši členovia spokojní a aby 
sa radi zapájali do klubového života“.

Text: BRAD WEBBER, 
preklad: IVAN BELAN, PDG

N A Š E  K L U B Y

Agenti zmeny
Rotary klub Atlanta Metro, Georgia

CHARTER: 2019

PÔVODNÝ POČET ČLENOV: 20

POČET ČLENOV: 31

Zhora: Členovia klubu ako dobrovoľníci na 5K/1K 
Behu na podporu Centra starostlivosti 
o dospelých so zdravotným postihnutím; RC 
spolu s Rotaract klubom Atlanta usporiadal 
podujatie v spolupráci s hlavným sudcom 
Najvyššieho súdu štátu Georgia Haroldom 
Meltonom (vpravo).

zo sveta
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Aleš Buksa 
4. 6. 2020

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás 
navždy opustil náš dlouholetý člen, 

pan Aleš Buksa. Zemřel 4. 6. 2020 po těžké 
nemoci. Aleš Buksa byl mnoho let generálním 

sponzorem všech našich benefičních plesů 
a mnoha charitativních projektů, za to mu 

patří velké DÍKY!!! 
Byl držitelem významných rotariánských 

vyznamenání – Paul Harris Fellow a ceny Tomáše 
Bati. Byl prezidentem Rotary klubu.

Upřímnou soustrast manželce Zdeničce 
a celé rodině.

ČLENOVÉ RC OSTRAVA CITY

in memoriam
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G L O S S A R Y

Dear Rotarians,
thank you for your confidence, 
I appreciate it very much, and consider it 
a big challenge in these difficult times.

Friends, presidents, club 
members, leaders – it is you 
who are important as disse-
minators of Rotary ideas. 
I trust you and rely on you. 

I want to make sure that the District with its 
structures will serve you. We shall build upon 
the Rotary principles. I want to attentively lis-
ten to you, I will consult all changes with you, 
I will not take any decision without consulta-
tions with you. I will definitely not try to inter-
fere with your powers, on the contrary, I will 
support you in what you do for others. 

We are in the same boat. We confess the 
same Rotarian values. I have been the Rotary 
member since 2005. I have been in many po-
sitions, as a treasurer and secretary at the 
time when the club was inaugurated, then 
I was the President and launched the pro-
gram of youth exchange in our club, I was 
also active as the YEO for several years. Then 
I held the position of the ADG for four years, 
and I continued in the position of the District 
trainer – I can boldly say that I know what 
I am talking about. I will be honest and fair, 
and I will act according to four assumptions.

Dear friends, I would like to suggest seve-
ral topics for discussion in our forthcoming 
Rotary year. Our Rotary year 2020-2021 will 
be marked by the motto of the incoming 
world President Holger Knaack – “Rotary 
Opens Opportunities”. The good news is that 
he comes from Europe, from the neighbo-
ring German District. His motto is strong! 
I understand the motto as an opportunity to 
open up to changes and new approaches.

The door is open to various types of mem-
bership, personal and alternative ways of 

meetings (many of us had the possibility to 
organize our meetings through a videocon-
ference). The Rotary membership is an invi-
tation to a plethora of opportunities. The age 
is no obstacle to membership. I believe that 
every new member will change us a little bit, 
will bring a new perspective, new experien-
ce, and all that will make us stronger. We 
choose friends to stay with us forever!

There is an action PR team with a program 
supported by PR club activities prepared to 
start functioning next year. We prepare edu-
cation programs for our future leaders in co-
operation with the District RLI – Rotary Le-
adership Institute. To manifest that changes 
have started, I opened the door to close coope-
ration with the Rotaract. Our young friends 
have accepted the offer to become members 
in specialized committees of the District. I am 
looking forward to our cooperation. A joint 
District 2240 Rotary and Rotaract Mentoring 
Program was launched in close cooperation 
with our young friends. The initiator was the 
organization Rotary and RAC team under the 
leadership of PDG Irena Brichta and DRR 
(District Rotaract Representative) Monika 
Kočí. Thanks for that. All grants in support of 
our Rotary Foundation projects will continue. 
I am convinced that the exceptionally deman-
ding, but successfully implemented global 
grant “Jasiňa Ukrajina”, in which many of our 
clubs and foreign districts participate, will in-
spire us to launch new global projects. I con-
sider broad cooperation of Rotarians and 
non-Rotarians in implementing grants – both 
district and global – an excellent promotion of 
the Rotary on the local level. Opening to the 
public and joint projects with partners are 

a way to develop the membership potential, 
and improve the Rotary image. The current 
pandemic had an unfortunate impact on the 
youth exchange. All short-term summer 
camps have been cancelled, and many part-
ner districts have also cancelled long-term 
exchanges. Following the decision of the 
Council of RI Directors, long-term exchanges 
can be resumed as of 1st January 2021, under 
very strict conditions. The umbrella institute 
of this program has been monitoring the si-
tuation in the world, maintaining contacts, 
and is prepared to adopt alternative solutions. 
I will not close down the Institute, but I will 
seek ways to its more effective operation.

I will consistently deal with all suggestions 
proposed by clubs and individual Rotarians. 
The experience in virtual club meetings will 
make it easier for us to meet with our foreign 
partners – even the Inter Country Committe-
es. We are Rotarians to change the world for 
the better, to help those in need, to foster 
friendship and to open the door for the new 
generation. My friends, I believe that fo-
llowing the appeal of the new world RI Pre-
sident, Holger Knaack, we will be successful 
only when we succeed in ensuring a sustai-
nable growth of the Rotary.

The real problem of the Rotary is not the 
loss of members but the loss of confidence in 
the Rotary values. Burning out the Rotarian 
awareness, tepidity in observing the four fun-
damental principles. A genuine reform de-
pends on the inward enthusiasm of each in-
dividual in the service for others above our 
own interests! The Rotary opens new oppor-
tunities, and it is up to us how we use them. 
May the next Rotarian year be successful!

Thank you for your 
attention, and I look 
forward to cooperating
with you!

Supplement
ENGLISH D-2240

GABRIEL VJESZT

District Governor 2020/2021
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At the end of the Rotary year – the 
chain and the function of the 
President is transferred to another 
club member. He/she brings new 
ideas, new initiatives for his/her 
friends, and that makes the club 
life colorful and interesting. The 
same holds true of the Inner Wheel 
clubs: we also hand over the chain 
and the function. 

he Inner Wheel club Moravia has 
invited the Rotary Club Třebíč and 

members of the Rotary Club Brno to 
the ceremony. As our new President is 
Alenka Kovářová, a partner in the Olo-
moucké tvarůžky firm, it is obvious that 
we started the meeting in their firm. We 
then moved to a picturesque farm under 
the Bouzov castle. All of us have enjoyed 
the meeting. Rotary and the Inner Wheel 
are linked by the idea of real friendship, 
which is currently very rare. 

Text: MARIE RYNEŠOVÁ

I W C

Inner Wheel 
and Rotary Belong 
to Each Other

T

O L O M O U C

District Conference 2020
The Corona virus has unleashed its 
full force in the least appropriate time 
for the Rotarians, when many working 
sessions on the club, district, and 
world levels usually take place. 

o, the annual March seminar of future 
Rorary club presidents (PETS), as well 

as the District Training Assembly were can-
celled and instead, they were organized in 
the “per rollam” form. Nevertheless, it  was 
finally possible to convene the Distríct Con-
ference to Hotel Flora in Olomouc. Although 
the hotel was not yet in full operation, it 
provided a convenient meeting place to parti-
cipants. The meeting was limited to a simple 
agenda and it took place only one single day. 
We managed to stream the meeting online so 

only delegates of clubs with the voting right 
had to be personally present. The resolution 
on the Youth Exchange was important. The 
District Conference assumed the exclusive 
power to adopt any decisions concerning 
the Rotary Youth Exchange Czechia and Slo-
vakia Institute, by which the District 2240 
exercises its full authority as Institue's  foun-
der.. Yet there was one ceremonial moment 
at the end. DG Ilja Chocholouš passed the 
office insignia – the governor’s chain – on 
to his successor Gabriel Vjeszt. He wished 
him a successful Rotarian year, and expres-
sed the hope that the chain will not be too 
heavy for him. 

Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA A FRANTIŠEK RYNEŠ, 

Photo: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

S
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The tournament was a real success, 
not only thanks to an exceptionally 
favorable weather and a well prepared 
ground (thank you, GC Beroun), but 
also due to a delicious raut.
 

ur congratulations to the absolute 
winner Ms. Jiřičková, who scored an 

excellent result, and to the absolute win-
ner in the men‘s category, Mr. Miro Pištěk. 

We thank the President of the Rotary Club 
Prague International, Ms. Fernanda Escobar 
Illoidi for being a guest of honor, and for 
making the winners feel even prouder when 
she congratulated them. Besides nice me-
mories we have a concrete result: we were 
able to raise 69 207 CZK for the future work 
of Honza Dohnálek‘s ICTUS Company. 

Text: MARIE JEHLIČKOVÁ

Golf 
Tournament 
in Beroun

O

n 12th June, 2020, at the monument 
Arch of Freedom in Devín, the Rotary 

Club Bratislava convened to commemorate 
the 91st birthday of late Anton Srholed, their 
former member, Roman Catholic priest, Si-
lesian, writer, and charity activist with big 
heart. The atmosphere of the ceremony was 

enhanced by the performance of the violin 
virtuoso Peter Michalica. Addressing the 
meeting, Ivan Šesták and President of the 
club Robert Hromec spoke highly about the 
life of our former member. 

Text: ROBERT HROMEC

B R A T I S L A V A

P R A G U E

Meeting 
at the 
Monument 
Arch of 
Freedom 
in Devín

O

On Monday, 22nd June, the RC Brno 
club meeting was not opened only 
by the bell ringing but also by 
a siren, both on board a ship. 

he club members met at the Brno dam 
to close the Rotarian year in a relaxed 

style, and the outgoing President handed 
the post over to his successor. It happe-
ned during a three-hour-long cruise on 
the dam. The event was attended by family 
members and friends, members of the RC 
Brno City, the partner Inner Wheel Club 
Moravia, and friends from both Lions Clubs 
in Brno. Also present were representatives 
of the RC Weinviertel Marchfeld from Aus-
tria who brought a gift worth 500 EUR to 
support social projects. Also present was 
PDG Zdeněk Michálek and spouse, who 
presented the Tomas Bata Prize decoration 
to Bohumil Polák and Stanislav Matoušek, 
and the Paul Harris Fellow pin to Jiří Beneš, 
founding member of the club. The first RC 
Brno President, Prof. Anton Kollár, recalled 
how the RC Brno had been restored in the 
1990s. The handing over of functions on 
board a ship was held for the fifth time, 
this time attended by a record number of 
almost 100 Rotarians and their guests. Qua-
lity catering, excellent wine, and especially 
good mood were a matter of course. 

Text and photo: SVATOPLUK K. JEDLIČKA 

B R N O

Evening at 
the Brno Dam

T
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The global pandemic has thwarted 
many plans, but loosened restrictions 
enabled the exchange students to get 
together for the last time at a farewell 
meeting at Valtice on 17th – 21st June. 

his year as an exception, future outbo-
unds also joined in. Therefore, the Wed-

nesday evening was dedicated to them. In 
their presentations they introduced them-

selves, their cities and their clubs which sent 
them. Although hygienic measures had to be 
strictly observed, and we spent most of the 
time in rain and mud, both the inbounds and 
the outbounds fully used the possibility to 
meet, and  all were encouraged and happy to 
get the chance, after months in isolation,  to 
resume travelling and spending time together.

TEXT: OLIVIA MOLČÁKOVÁ, PHOTO: KARILÍNA 

KOLLÁROVÁ, JAKUB VRBIČAN

Farewell 
2020

T

On Monday, 29 June, 2020, Rotaract 
club Martin was inaugurated. 

t is an important act which enabled us to 
join the family of clubs which has 

a beautiful tradition, and we believe that we 
will contribute to this tradition by our 
activities. For the time being, there are six 
of us – Veronika Joklová, Zina Škorňová, 
Dominika Jamrišková, Zuzana Frličková, 
Oliver Špigúth, and Matúš Moravčík. We 
want to be a  magnet attracting other 
members with creative ideas, and bring the 
sun where dark prevails. Under the motto 
„Let’s engage the world to save itself“, we 
have found our self-support, and we will 
endeavor that Rotaract club Martin spreads 

a good name anywhere it sets foot, and leave 
a positive footprint behind. Our first project, 
conceived together with the Center of Social 
Services Ľadoveň Martin, was a concert 
featuring the brass band DH Strečnianka for 
clients at a home for seniors. 

Text: ZINA ŠKORŇOVÁ

M A R T I N

V A LT I C E

Let’s engage 
the world 
to save itself

I

Y O U N G  R O T A R I A N S I N  M E M O R I A M

He was a laureate of significant 
Rotarian distinctions – the Paul 

Harris Fel low, and the Tomáš Baťa 
Prize. He was a Rotary Club 

President.
We extend condolences to his wife 

Zdeňka and the whole family.

MEMBERS 
OF THE RC OSTRAVA CITY

We announce 
in deep sadness that our 

long–time member, 
Mr. Aleš Buksa, 

has passed away. 
He died after a long 

illness. Aleš Buksa was 
a general sponsor of all 
our fund–raising balls 

and many charity 
projects. 

A big thanks to him 
for all of that!
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SEZNAMTE SE:
NOVÝ PREZIDENT RI 

HOLGER KNAACK 
A JEHO ŽENA 

SUSANNE

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

28. 8.  RC Prague Inter  Albánská noc – Sky Hydrant Max setkání  Praha /ČR/ 
31. 8.  RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2020/5 (vychází 10. 10.) všeobecná aktivita 
5. 9.  ICC D2240  Výstup na Třístoličník (22. ročník)  Šumava /CZ-D-A/ 
5. 9.  RC Praha City  Sportovní den vozíčkářů v oboře Hvězda  Praha /ČR/ 
11.–13. 9.  RC Praha  Lnáře pro rybáře – rodinný víkend v jižních Čechách  Zámek Lnáře /ČR/ 
12. 9.  RC Prague Inter  Závody dračích lodí   Praha /ČR/  
18.–19. 9.  RYE CZ&SK  Povinné školení pro klubové YEO ČR + SR  Kroměříž /ČR/ 
9.–11. 10.  RYE CZ&SK  Rebound/Rotex only Meeting ČR  Křižanov /ČR/ 
9.–11. 10. RTC  Rotaract – distriktní konference  Hradec Králové /ČR/
10. 10. ICC D-SK-CZ Společné jednání obou sekcí Bayreuth /DE/
14.–18. 10.  D2240  RYLA 2020 Život bez masky – náhradní termín  Kopřivnice /ČR/  
15.–17. 10. RC Třebíč Intercity meeting k 25 letům znovuzaložení klubu Třebíč /ČR/
16.–18. 10.  RYE CZ&SK  Rebound/Rotext only Meeting SR  Tatranská Lomnica /SR/ 
31. 10.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2020/6 (vychází 10. 12.)  všeobecná aktivita 
1. 11.  RYE CZ&SK  OM I. pro outboundy a jejich rodiče ze SR  Svit /SR/ 
7. 11.  Výbor TRF D2240 Pravidelné školení činovníků Nadace Rotary z SR  Martin /SR/ 
8. 11.  Výbor TRF D2240 Pravidelné školení činovníků Nadace Rotary z ČR  Praha /ČR/ 
8. 11.  RYE CZ&SK  OM I. pro outboundy a jejich rodiče z ČR  Třebíč /ČR/ 
27.–29. 11.  RYE CZ&SK  OM II. pro outboundy – distriktní výběr ČR + SR  Trenčín /SR/ 
1. 12. RC Třebíč Benefiční večer RC Třebíč Třebíč /ČR/
31. 12.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2021/1 (vychází 10. 2.)  všeobecná aktivita 

2 0 2 1

13. 2.  RC Ostrava Inter  XV. benefiční ples  Ostrava /ČR/
28. 2.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2021/2 (vychází 10. 4.)  všeobecná aktivita 
30. 4.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2021/3 (vychází 10. 6.)  všeobecná aktivita 
12.–16. 6.  RI  Světový kongres RI 2021  Taipei /Tchaj-wan/

aktivity

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

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

R O TA R A C T

Brno
České Budějovice – 
– (v zakl.) 
Hradec Králové
Most
Pardubice 
Poděbrady 
Praha 
Zlín – (v zakl.)

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

Banská Bystrica 
Banská Bystrica Classic 
Bratislava 
Bratislava Danube 
Bratislava International 
Dunajská Streda 
Humenné 
Košice 
Košice – Country 
Košice Classic 
Levice 
Liptovský Mikuláš 
Malacky
Martin 
Nitra 
Nitra Harmony 
Nové Zámky 
Oponice – (v zakl.)
Piešťany 
Poprad 
Prešov – Šariš
Rožňava 
Spišská Nová Ves 

Stupava Záhorie 
Trebišov
Trenčín 
Trenčín Laugaricio 
Zvolen
Žilina
Žilina International 

R O TA R A C T

Banská Bystrica
Bratislava – (v zakl.) 
Bratislava Danube 
Martin – (v zakl.) 
Nitra 
Nové Zámky 
Košice 
Košice Classic

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

Praha
Rožňava

R O T E X

Společně pro ČR a SR

kluby
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nové byty 
2020
Ideální bydlení v centru města 
a přesto v přírodě

тel.: +420 732 136 864 
www.bydlenivHostivari.cz

Vizualizace je ilustrační.
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