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good news

Dobrou příležitostí 
ke sdílení zkušeností 
a plánů je i distriktní 
konference
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Exkluzivní 
prohlídka 
pražského
arcibiskupského 
paláce
se slavnostní 
večeří
19/9 2017
19 h

Rotary klub Praga Ekumena 
ve spolupráci s Arcibiskupstvím 
pražským, s pochopením Jeho 
Eminence Dominika kardinála Duky, 
arcibiskupa pražského a primase 
českého, vás zve na tematický večer

Palácem nás osobně provede 
pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. 
Podáváno bude degustační menu 
o minimálně pěti chodech 
s ochutnávkou vín.

Závazné přihlášky včetně 
potvrzení o zaplacení večeře 
na účet č. 2200729823/2010 
prosím posílejte na e-mail: 

petr.pojer@vupsv.cz

Cena večeře na jednu osobu 
je 1500 Kč.

Výtěžek z akce bude věnován
na varhany pro svatovítskou 
katedrálu.



úvodem se ještě jednou vrátím k úspěšné distriktní konferenci a děkuji kromě 

organizátorů z mého mateřského klubu i vedení Lázní Františkovy Lázně a. s., provozním 

zaměstnancům Ingo Casina a představitelům samosprávy měst Cheb a Františkovy 

Lázně, kteří nás nejen materiálně podpořili, ale i osobně pozdravili. 

RC Hradec Králové organizuje finanční pomoc pro obnovu svatovítských varhan 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na hradě Pražském. Nejedná se o sbírku, kterou 

organizuje církev, ale Nadační fond Svatovítské varhany. Katedrála sv. Víta patří státu 

a je svěřena do správy Pražského hradu. Jedná se o velmi ušlechtilou myšlenku, kterou 

podporuji. Věřím, že se najde hodně rotariánů, kteří věnují peníze pro nové varhany. Více 

ve zmíněném dopise RC Hradec Králové.

Navštívil jsem RC Beroun, kde byli přítomni také členky a členové ustavujícího se 

satelitního klubu Rakovník. Velmi jsem byl překvapen, když jsem byl obdarován 

historickou kopií charter listiny RC Rakovník, která je datována 15. května 1937. Uvědomil 

jsem si znovu, že máme velký dluh k zaniklým Rotary klubům, které se již neobnovily, 

nevíme nic o bývalých členech ani o historii těchto klubů. Požádal jsem proto Sváťu 

Jedličku a PDG Milana Rocha, aby hledali v archivech a spolu s Rotary kluby v okolí se 

pokusili život zaniklých klubů obnovit. 

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 jsem byl spoluúčastníkem RYLA v Kopřivnici. Nádherná atmosféra 

s mladými studenty a perfektní organizace, kterou zajišťovala Blažena Mačáková, jíž patří 

velké poděkování. Pro příští RYLA 2018 je tradičně nutné zabezpečit větší počet účastníků 

s podporou vás, přátel z našich klubů. 

Na závěr mi dovolte, abych vám všem poděkoval za pomoc, kterou jste mi v náročné 

službě guvernéra distriktu poskytli. Je především vaší zásluhou, že distrikt pokračuje na 

cestě vpřed. Věřím tomu, že ho předávám svému nástupci Julo Tomkovi v lepší kondici, než 

v jaké jsem ho před rokem převzal. A Julovi přeji, aby totéž mohl konstatovat za rok i on.

Vážení rotariánští přátelé,

štěpán de wolf

guvernér Distriktu 2240

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

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

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

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

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

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

 

Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.
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prezident RI Prejavy a dôležité posolstvá prezidenta rI 
John F. germa nájdete na 
www.rotary.org/office-president

máj V čase, keď budete čítať tieto riadky, finálne prípravy 
na 108. Rotary International kongres budú v plnom prúde. 
Už teraz sa tešíme na toto podujatie, ktoré sa uskutoční 
10.–14. júna v Atlante. Bez pochýb to bude jeden z najväč
ších a najlepších kongresov v histórii Rotary, pretože si 
pripomíname nielen úžasný rok Rotary pomáha ľuďom, ale 
zároveň oslávime celé storočie konania dobra vo svete pro
stredníctvom Nadácie Rotary.

Ak ste sa doteraz nestihli prihlásiť a naplánovať si cestu, 
ešte stále je registrácia možná na riconvention.org. Jednodu
cho neexistuje lepší spôsob, ako zavŕšiť ďalší rok v Rotary, než 
sa stretnúť s približne 40 000 kolegami rotariánmi a načerpať 
nové nápady, nájsť inšpiráciu a spoločne sa skvelo zabaviť.

Sme radi, že tento rok nás príhovorom na kongrese poctí náš 
priateľ a partner v úsilí o odstránenie detskej obrny Bill Gates. 
Oplatí sa tiež pricestovať skoršie, aby ste sa mohli zúčastniť na 
špeciálnej Prezidentskej mierovej konferencii, ktorá sa bude 
konať 9.–10. júna. S príhovorom tam vystúpi Bernice A. King, 
dcéra Martina Luthera Kinga Jr. a Coretty Scott King.

Som hrdý na to, že môžem byť hostiteľ RI kongresu, kto
rý sa koná akoby za humnami – Atlanta je pulzujúce mo
derné hlavné mesto vzdialené len dve hodiny jazdy autom 

od môjho domovského mesta Chatta
nooga v Tennessee. Je to skvelé mies
to na spoznávanie povestnej pohos
tinnosti amerického juhu. Hostiteľský 
organizačný výbor pripravil skvelý 
týždeň, ktorý v sobotu večer odštar
tuje hudobné podujatie s „Blue Jeans 
and Bluegrass“.

Príďte sa zabaviť do Centennial Olympic Park hneď na
proti Domu priateľstva a nechajte sa strhnúť tanečnými 
rytmami držiteľa ceny Grammy Award Rickyho Skaggsa 
a jeho kapely Kentucky Thunder. Stretnite sa so starými 
i novými priateľmi na oslave Centennial Celebration Block 
Party, alebo na Mierovej prehliadke Atlanty. Vyhrňte si ru
kávy a pomôžte so stavbou domových konštrukcií pre Ha
bitat Home Build, alebo si utiahnite šnúrky a prekonajte 
3km trasu na podporu ukončenia detskej obrny. A predtým 
než sa rozlúčite, zavítajte do Domu priateľstva na jednu 
skvelú oslavu: narodeninovú party našej Nadácie pri príle
žitosti jej 100. jubilea – torta a zmrzlina nemôžu chýbať.

Bude to neuveriteľný zážitok a spolu s Judy sa tešíme, že 
to oslávime spoločne s vami! Uvidíme sa v Atlante!

júN Spolu s bratmi som vyrastal v Tennessee v meste Chat
tanooga. Už odmalička som vďaka otcovi vedel, čo znamená 
ťažká práca. Otec prišiel do Spojených štátov sám ako tíne
džer. Vždy si želal, aby náš život bol lepší a ľahší ako ten jeho. 
Chcel nám dať vzdelanie a možnosť využiť príležitosti, ktoré 
on sám premeškal. Keď chodieval domov ráno unavený po 
nočnej zmene v papierni, vedeli sme, že to robí pre nás.

Cez prizmu mnohých rokov si dnes spätne premietam otco
vu drinu a jeho pracovné nasadenie vnímam nielen ako prejav 
svojej lásky k nám, ale ako všeobecné želanie každej generácie 
postarať sa a pozdvihnúť svojich nasledovníkov. Keď sa ob
hliadnem späť na tento rok služby v Rotary, vidím podobnú 
túžbu v každom z nás, ktorí sme súčasťou tejto skvelej orga
nizácie. Z pohľadu rodičov je prirodzené, že pre svoje deti chcú 
to najlepšie. Prostredníctvom Rotary toho môžeme urobiť 
oveľa viac: skvalitniť život nielen vlastným deťom, ale všetkým 
deťom. Máme príležitosť starať sa o tých, ktorí nás najviac po
trebujú, či už v našej komunite alebo na druhom konci sveta.

Za posledné dva roky našich ciest po svete v rámci rota
riánskej služby sme sa s manželkou opakovane utvrdzova
li v tom, čo nás motivuje v práci pre Rotary: jednoduchá 
túžba byť užitočný, podať pomocnú ruku ľuďom v ťažkých 
životných situáciách. Či už to znamená vybudovanie krvnej 
banky v Ugande, zabezpečenie röntgenového prístroja pre 
dedinu v Guatemale, alebo starostlivosť o utečencov v Li
banone, rotariáni robia to, čo je najviac potrebné pre ľudí 
v najväčšej núdzi. Intenzívne pracujú v komunitách a po
máhajú ľuďom z týchto komunít viesť lepší život.

Pre mňa podstata Rotary spočíva práve v túžbe byť ná
pomocný v ochote pracovať pre dobro ostatných. V Rotary 
platí, že ak niekto potrebuje pomoc a vy mu môžete tú po
moc poskytnúť, budete konať. Neodvrátite sa chrbtom. 
Práve naopak, ste tu pre tých, ktorí potrebujú pomoc. Uro
bíte pre nich čo je vo vašich silách. Ja viem, že čokoľvek 
robím, nie som na to sám a robím to s presvedčením, že 
Rotary pomáha ľuďom.

Preklad: IVAN BELAN, PDG

johN f. germ

Prezident rotary International
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nadace

červeN Prožili jsme skvělé časy během oslavování všech 
mimořádných úspěchů Nadace Rotary dosažených během 
prvních sta let její existence. Jak se pomalu blíží konec 
tohoto roku stého výročí, je čas obrátit pozornost k zajištění 
její budoucnosti. Co lze udělat pro to, aby Nadace dosaho
vala ještě větších úspěchů v dalších sta letech?

Předně musíme dokončit naši práci na eradikaci dětské 
obrny. Kdybychom to nedokázali, riskovali bychom návrat 
nemoci v globálním měřítku – mohlo by se jednat až 
o 200 000 nových případů ročně během 10 let. Když uspě
jeme, bude si svět moci užívat úspory až 50 miliard ame
rických dolarů do roku 2035. Takže nemáme na výběr: 
musíme to dokázat!

Co můžete dělat? Získávejte peníze, přimlouvejte se za 
vládní podporu a sdílejte s ostatními inspirativní příběh 
neochvějného odhodlání Rotary dosáhnout toho, aby se 
svět dětské obrny zbavil.

Naše práce na vymýcení polia není jediným zajímavým 
příběhem, který můžeme o Rotary vyprávět. Granty dis

triktu, v němž váš klub působí a globální grantové projekty 
jsou příběhy úspěchů, o kterých bychom měli vyprávět sou
sedům a novinářům. Vyprávějte o studentech a učitelích, 
které podporujete, o profesních týmech, které jste z vašeho 
distriktu vyslali do světa nebo u sebe odjinud přijímali, 
vyprávějte o všem, co umožnila podpora Nadace Rotary.

Pokud se vám podaří udělat na někoho dojem mnoha 
úspěchy Nadace, nabídněte možnost přidat se k nám – stát 
se členem klubu nebo jej podpořit příspěvkem či dobrovol
nou prací. Myslím si samozřejmě, že by každý rotarián měl 
každý rok poskytnout Nadaci příspěvek – je to přece naše 
Nadace a jsme to my, kdo je odpovědný za její úspěšné 
působení. To ale neznamená, že bychom neměli žádat 
i ostatní, aby něčím přispěli. 

I když tady ani já, ani vy nejspíš nebudeme, abychom 
v roce 2117 oslavovali dvousté výročí nadace, měli bychom 
pro to připravovat půdu již teď. Společnou prací můžeme 
zajistit pokračování dlouhé tradice dobré práce Nadace a dát 
tak budoucím rotariánům ještě více důvodů k oslavám.

květeN Brzo skončí naše celoroční oslavování stého výročí 
Nadace Rotary. Zkusme se tedy zamyslet nad tím, jaký by 
byl svět, kdyby rotariáni nezaložili svoji nadaci za účelem 
činit dobro.

Není snad pochyb o tom, že bez historického Rotary pro
gramu PolioPlus by dnes svět nebyl tak blízko vymýcení 
po lio viru. Pracovníci veřejné zdravotní péče a vlády by nepo
chybně prováděli rutinní očkování. Byla to však iniciativa 
a podpora Rotary, které daly potřebný impuls k tomu, aby se 
od ochrany před šířením viru přešlo k jeho globálnímu vymý
cení. A pamatujme také na další choroby, k jichž prevenci 
a léčbě přispěly granty poskytnuté naší Nadací tím, že jsme 
zajišťovali dosažitelnost zdravotní péče, přístup k čisté vodě 
a odpovídající hygienu. Malárie, cholera, HIV/AIDS, vlasovec 
medinský – ten seznam nekončí. Kolika tisícům lidí se 
vyhnulo strádání nebo se dokonce podařilo uniknout smrti 
díky projektům rotariánů? Bez Nadace by mnohem více lidí 
zůstalo negramotnými a mnoho dalších by nezískalo profesní 

návyky potřebné k tomu, aby si mohli 
vydělávat na živobytí a zajistit své 
rodiny. Pak je tady naše mírové úsilí. 
V roce 2002 začali naši stipendisté 
navštěvovat své první kursy v Míro
vých centrech Rotary. Dnes již máme 
stovky absolventů, kteří své schopnosti 
užívají k prevenci konfliktů a k sjednávání mírových řešení, 
čímž pomáhají těm, jejichž životy jsou devastovány válkami. 
V mnoha vesnicích na celém světě můžeme zahlédnout 
tabulky a poutače označující projekty Nadace Rotary. Bývají 
při studních a na stěnách klinik a škol. Kdykoli vidím takovou 
tabulku, jsem hrdý na to, že jsem rotarián, a říkám si: „i já 
jsem svým příspěvkem pomohl k tomu, aby se to povedlo“.

Nikdy bychom neměli zapomínat, že za každým takovým pou
tačem je příběh lidí, jejichž života se ten projekt dotkl a možná 
jim to život i zachránilo. Právě tyto příběhy jednoznačně proka
zují, o co lepší je svět díky existenci Nadace Rotary.

kalyaN BaNerjee

Předseda správní rady nadace rotary

Jak jsme za sto let zlepšili svět

Pracujme na zajištění budoucnosti Nadace

Překlad: PEtr j. PAjAs, PDG



Novinky o Rotary z celého světa
Letem světem

Autor: Brad WeBBer
Překlad do češtiny: doBroslav Zeman, PdG

Překlad do slovenštiny: Ivan Belan, PdG

Bahrajn 
Rotary klub Sulmaniya přinesl 

radost ze sklizně v jednom 

z 50 specializovaných sklení-

ků v Al Jasra. V září vysázely děti ze Stře-

diska Al Rahma, což je místní Společnost 

pečující o děti postižené slepotou, ve 

spolupráci s bahrajnskou společností, 

zabývající se Downovým syndromem, 

v jednom skleníku rajčata, okurky, hláv-

kové zelí, dýně, mrkev a kapie. V lednu se 

sem pak mládež vrátila, aby svou úrodu 

sklidila, říká Faisal Juma, člen místního 

RC, který poznamenal, že tento farmářský 

projekt bylo možné uhradit z výnosu zá-

vodu prámů, pořádaného každý rokem.

berg Pre-Primary School“, 120 malých 

dětí ve svých nových, jasnými barvami zá-

řících budovách, vybudovaných na 5000 

čtverečních stopách a obklopených dláž-

děnými a krytými plochami. Solární mo-

duly na tomto objektu, které poskytla 

společnost SolarWorld Africa, dodávají 

přebytečnou energii i do nedaleké školy 

Sentinel. 

Členové RC Am Kap ve spolupráci s ně-

meckými RC Neuss, Germering, Landshut-

-Trausnitz a Eggenfelden-Pfarrkirchen 

poskytli 240 000 dolarů z celkem 

400 000 dolarů, potřebných na realizaci 

tohoto projektu. Na něm se podílel také 

Hangberg Educational Trust, podporova-

ný místními orgány pro výchovu a veřejné 

práce.

Jižní Afrika
Ulice v Hangbergu, což je jed-

na část čtvrti Kapského města 

nazvaná Hout Bay a známá 

vysokou mírou nezaměstnanosti, zločin-

ností, alkoholismem a nadměrným užívá-

ním drog, jsou pro mnoho místních dětí 

jejich jediným „hřištěm“. To se bohužel 

projevuje i na jejich nízkém prospěchu ve 

škole. Například hned v první třídě zá-

kladní školy Sentinel je 16 % propadají-

cích. Aby děti mohly dosahovat lepších 

výsledků, rozhodl se Rotary klub v Kap-

ském městě, nesoucí název RC Am Kap, 

požádat své dlouholeté partnerské RC 

v SRN a jeden německý energetický kon-

cern o pomoc, aby bylo možné otevřít 

Nové středisko pro rozvoj dětí předškol-

ního věku. A tak v lednu přivítala nová 

škola se čtyřmi třídami, nazvaná „Hang-

ze světa
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Přibližně 30 procent 
Jihoafričanů, kteří 
chodili do školy po šest 
let, dosud neumí číst.



Frank Pantridge, lékař 
z Belfastu, vynalezl přenosný 
defibrilátor v roce 1965. První 
model fungoval bez autobaterií.

Spojené štáty 
Na základe vône a očarujúce-

ho vzhľadu himalájskeho záz-

voru človek len ťažko uverí, že 

táto rastlina je v skutočnosti invazívna 

burina, ktorá sa môže rýchlo rozrásť na 

horských stráňach, zahatať vodné toky 

a udusiť natívnu flóru na Havaji. Štátny 

les chrániaci úradníci vnímajú túto rastli-

nu ako verejného nepriateľa č. 1. V sep-

tembri spojilo svoje sily 20 členov Rotary 

klubov – Hilo, South Hilo, Hilo Bay, Volca-

no a Pahoa Sunset a 20 členov Rotaract 

klubu z Havajskej univerzity v Hilo, ktorí 

strávili celý deň klčovaním tejto buriny 

v národnom parku Hawaii Volcanoes. Lik-

vidácia rastliny predstavovala iba zlomok 

z pomoci poskytnutej parku. V auguste 

rotariáni spolu s príbuznými a známymi 

rozviezli 60 ton štrku na chodníky laby-

rintu nachádzajúceho sa na 1,21 ha po-

zemku, využívaneho na Veľkom ostrove 

na terapeutické účely pri prevencii a lieč-

be závislosti na chemických látkach. 

Skotsko
Skotský Rotary klub Biggar, 

který si dělal starosti kvůli 

nedostatku přenosných de-

fibrilátorů ve veřejných budovách, vyhlá-

sil projekt na dozor nad správným umís-

těním tří takových zařízení ve dvou 

místních halách a v obecním centru 

v Big garu, Symingtonu a Abingtonu. Čle-

nové klubu darovali asi 500 dolarů na 

nákup defibrilátorů a obecní užitkový 

fond přispěl částkou 6000 dolarů na vý-

stavbu vhodných kabinetů, v nichž budou 

tato zařízení umístěna. Michael Hunter, 

past-prezident tohoto RC, spolupracuje 

na výchově studentů místní školy, zamě-

řené na správné využívání automatických 

vnějších defibrilátorů a na kardiopulmo-

nální resuscitaci.   

Nepál
Rotariánsky komunitný zbor 

v obci Chandi Bhanjyang na-

ďalej pomáha stovkám rodín 

vyrovnať sa s ničivými následkami zeme-

trasenia z roku 2015. Rotary klub Patan 

v roku 2008 zaviedol program vydávania 

obedov na základných školách. Rotariáni 

ďalej spustili iniciatívu na rozvoj komuni-

ty zahŕňajúcu poskytovanie mikroúverov, 

ktoré farmárom pomôžu zabezpečiť udr-

žateľnejšiu prevádzku. Klub zároveň pre-

svedčil neziskovú organizáciu Heifer In-

ternational v Nepále, aby od roku 2014 

zahrnula túto dedinu na zoznam komunít, 

na ktoré zacieli svoje aktivity. Pomoc to-

muto regiónu, ktorá je súčasťou globál-

neho grantu vo výške 200 000 USD reali-

zovaného v súčinnosti s Rotary klubom 

v Singapure, zahŕňa tiež darovanie hos-

podárskych zvierat a návody na organic-

ké pestovanie zeleniny.

ze světa
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Ilustrácie: Gwen Kereval
Preklad: Ivan Belan, PDG

Vami darované peniaze: 
ich príbeh od začiatku 
do konca
Nadácia Rotary 
najlepšie hospodári 
s vašimi peniazmi. 
Vieme prečo.
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Nadácia Rotary v roku 2016 získala najvyššie možné skóre od nezávislého hodnotiteľa charitatívnych 

organizácií v USA Charity Navigator – 100 z možných 100 bodov. Toto bodové ohodnotenie dostala za svoje 

pevné finančné zdravie a záväzok k zodpovednosti a transparentnosti. Nadácia získala toto štvorhviezdičkové 

hodnotenie už deviaty rok po sebe, čo sa podarí iba 1 % charitatívnych organizácií. Združenie fundraisingových 

profesionálov tiež udelilo Nadácii Rotary ocenenie Vynikajúca svetová nadácia pre rok 2016, ktoré predtým 

získali iné známe subjekty ako Kellogg a MacArthur. Hodnotiace organizácie sa zhodujú v nasledovnom: 

keď poukážete finančný dar Nadácii Rotary, investujete múdro. Sledovali darované peniaze od začiatku až 

do konca, aby zistili, ako sa Nadácia stará o to, aby váš príspevok mal efekt aj do ďalších rokov.

Existuje zásadný dôvod, prečo rotariáni prispievajú 

do Nadácie Rotary – predstavuje to pre nich jednodu

chý spôsob, ako dosiahnuť svoje filantropické ciele, 

či už ide o podporu čistej vody, odstránenie detskej 

obrny, alebo konkrétny globálny grant. „Dokonca aj 

tie najmenšie sumy možno poukázať na konkrétny 

účel – globálny grant, boj s detskou obrnou, alebo 

oblasť záujmu v rámci Svetového fondu,“ vysvetľuje 

April Jensen, členka Rotary klubu Evanston v Illinois, 

ktorá sa podieľa na tvorbe fondov pre Nadáciu. Môžete 

tiež poukázať peňažný dar bez obmedzení, aby Nadácia 

mohla flexibilne použiť finančné prostriedky tam, kde 

je to najviac potrebné.

Želali ste si niekedy založiť štipendijný program 

alebo vlastnú rodinnú nadáciu, no nemali ste kapa

citu na ich spravovanie? Nechajte to na Nadáciu Rotary. Keď venujete Nadácii sumu vyššiu ako 

25 000 USD, budete dostávať personalizované výkazy s podrobnými údajmi o podporovaných 

projektoch. Nadáciu môžete podporiť spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje vašej finančnej situá

cii – hotovosťou, akciami, alebo odkázaním dedičstva.

Nasmerovanie peňažnej podpory

Akúkoľvek finančnú 
čiastku možno 
darovať na konkrétny 
účel – fondu na 
ukončenie detskej 
obrny End Polio 
Now, na individuálny 
globálny grant, alebo 
na jednu z oblastí 
zamerania Rotary.
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Nadácia vynaložila až 91 % z celkového objemu svo-

jich nákladov v roku 2015–16 na programy a granty, 

pričom len 9 % nákladov slúžilo na administratívne 

účely. Ako Nadácia dosiahne, že balík vašej finančnej 

pomoci sa čerpá na tie trvalo udržateľné programy, 

ktoré ste si vybrali? „Aby sme zabezpečili, že finančné 

prostriedky na projekt budú k dispozícii keď treba,“ 

vysvetľuje bývalý prezident Rotary International Ron 

D. Burton, dnes predseda Investičného výboru Nadá

cie, „všetky príspevky do Výročného fondu Nadácie sú 

investované na tri roky.“ Investičný výbor pozostáva 

z troch správcov Nadácie a šiestich rotariánov, od

borníkov v oblasti financií, ktorých úlohou je zaručiť 

zodpovedné investovanie vašich peňazí počas celého tohto obdobia. Po uplynutí troch rokov sa 

investičné výnosy vami poukázanej sumy použijú na krytie prevádzkových nákladov Nadácie. 

„Neviem o žiadnej inej organizácii, ktorá funguje takým spôsobom ako tá naša,“ hovorí Jensen. 

„Ten spôsob je vynikajúci.“ Vaša istina sa rozdelí v pomere 50/50, pričom polovica ide do vášho 

Dištriktného dezignovaného fondu a polovica putuje do Svetového fondu, čiže do zberného 

fondu, ktorý správcovia Nadácie Rotary využívajú na financovanie matching grantov tam, kde 

sú najviac potrebné.

Po troch rokoch sa 
investičné výnosy 
z darovaných 
finančných 
prostriedkov 
použijú na krytie 
prevádzkových 
nákladov nadácie.

Investovanie darovaných prostriedkov

zo sveta
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Ako sa uistí Nadácia keď udeľuje grant na financovanie projektu, že peniaze budú mať dlhodo

bý účinok? „Trvalá udržateľnosť sa začína zhodnotením komunity,“ vysvetľuje bývalý riaditeľ 

RI a predseda Združenia odborných poradcov Nadácie Philip J. Silvers. Predtým, než rotariáni 

skoncipujú projekty, osobne hovoria s ľuďmi v komunite, s rodičmi, deťmi, so staršou generá

ciou, s politickými predstaviteľmi, aby pochopili širšie súvislosti stojace za potrebami komunity. 

„Následne, keď sa už vyprofiluje konkrétny projekt, komunita vie jasne identifikovať jeho prínos,“ 

hovorí. „Tu nejde o presviedčanie o potrebe projektu. Nám v skutočnosti ide o to, aby si komunita 

hneď od začiatku projekt privlastnila a žila ním.“

Pri navrhovaní globálneho grantového projektu treba zohľadniť týchto šesť elementov trvalej 

udržateľnosti: od začiatku zaangažovať komunitu, podporovať lokálne vlastníctvo projektu, za

bezpečiť školenie, nakupovať z lokálnych zdrojov, nájsť lokálne financovanie a merať úspešnosť. 

Tieto faktory sa podieľajú na tom, že projekt zaručí dlhodobé riešenia, ktoré môže komunita 

naďalej podporovať aj sama po skončení grantu.

Gestori projektov nemusia byť schopní implementovať všetky spomínané faktory vlastnými 

silami. Nadácia Rotary im na pomoc pri zostavovaní projektov poskytne odborníkov – vyškolení 

grantoví pracovníci majú znalosti o regionálnych a kultúrnych aspektoch a manažéri zameraní 

na špecifickú oblasť majú vo svojom odbore rozsiahle skúsenosti.

Vďaka spájaniu klubov s regionálnymi odborníkmi 

za účelom usmernení pri zostavovaní veľkých globál

nych grantov hneď v začiatkoch plánovacieho proce

su, Rotary dokáže identifikovať a financovať projekty 

s trvalým dopadom na život v daných komunitách. 

Predseda výboru pre medzinárodnú službu vo vašom 

dištrikte, rotarián menovaný vaším dištriktným gu

vernérom, vás skontaktuje s lokálnymi expertmi, 

napr. členmi Rotary Action Groups, Rotaract klubov, 

mierovými pracovníkmi a ďalšími absolventmi štipen

dijných programov, ktorí ako dobrovoľníci pomáhajú 

s projektami a plánovaním globálnych grantov.

Pri vypracovaní 
globálneho 
grantového 
projektu treba 
zohľadniť týchto šesť 
elementov trvalej 
udržateľnosti:
– od začiatku angažovať 
 komunitu 
– podporovať lokálne 
 vlastníctvo projektu
– zabezpečiť vyškolenie
– nakupovať z lokálnych 
 zdrojov 
– nájsť lokálne 
 financovanie
– merať úspešnosť

Udeľovanie grantov

zo sveta
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Nadácia Rotary disponuje Združením odborných poradcov, ktoré zoskupuje do rotariánskych 

dobrovoľníkov ochotných poskytnúť odborné znalosti a poradenstvo. Vďaka databáze obsahuj

úcej 700 odborníkov v šiestich oblastiach zamerania Rotary, prípadne iných špecialistov, či už 

mediátorov, diplomatov, pôrodníkov, inžinierov, bankárov, alebo napríklad agronómov, určite sa 

vždy nájde niekto, kto v prípade problémov môže podať pomocnú ruku.

Členovia združenia zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní dlhodobého vplyvu finančných 

prostriedkov poskytnutých darcami. Vypracovávajú odborné posudky uskutočniteľnosti väčších 

grantov pre Nadáciu Rotary ešte pred ich udelením a vykonávajú návštevy v teréne, kde posu

dzujú úroveň realizácie grantov. „Rotariáni chcú vedieť, čo nefunguje, respektíve čo možno urobiť 

lepšie,“ uvádza Francis „Tus“ Tusubira, členka združenia z Rotary klubu KampalaNorth v Ugande. 

„Úlohou združenia je poskytnúť čo najväčšiu podporu.“ Členovia združenia tiež vykonávajú náhodné 

finančné audity, aby pomohli Nadácii zabezpečiť čerpanie grantových prostriedkov v súlade so 

schválenými pravidlami.

„Združenie je zárukou zodpovedného prístupu a vo všeobecnosti predstavuje garanciu kvality 

a ochranu našich investorov – darcov a tiež príjemcov,“ hovorí Silvers. „Týmto spôsobom tiež 

chránime značku Rotary. V stávke je naše meno a viac ako naše meno – náš záväzok.“ 

Záruka silných grantových projektov

zo sveta
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Monitorovanie a hodnotenie grantov je zabudované 

v samotnom návrhu projektu. „Z hodnotenia komu

nity sa dozvedáme, akú trvalú zmenu môžeme spo

ločne dosiahnuť,“ objasňuje Silvers. „Ako to môžeme 

merať? Ako vieme, že táto zmena bude pretrvávať? 

Ako preukážeme našim darcom a príjemcom, že sme 

skutočne dosiahli zmenu?“

Projekt „Rotariánske dni zdravia rodiny“ bol uznaný 

ako významný globálny grantový projekt Nadácie Ro

tary. Usporadúva sa v niekoľkých krajinách Afriky, kde 

bol zaznamenaný obrovský výskyt HIV / AIDS a testo

vanie na prítomnosť vírusu bolo okolím vnímané ako 

prejav hanby. Do projektu bol zakomponovaný krok 

naviac, kedy členovia Rotaract klubov a oddielov Rotary Community Corps oslovovali pacien

tov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci projektu. Silvers vysvetľuje: „Pýtali 

sa, čo ich tento rok priviedlo na Rotary Family Health Days? Niektorí povedali, že potrebovali 

vytiahnuť zub. Ešte niečo iné?“ Z tejto série otázok až 71 % respondentov uviedlo, že absolvovali 

testy na HIV. To je obrovský kultúrny zvrat. Gestori projektu vypracovávajú záverečnú správu po 

ukončení grantu. Tá zahŕňa prvotné merania dopadu grantu. Vzhľadom na to, že rotariáni už na 

samom začiatku zakomponovávajú udržateľnosť do projektu, jeho prínosy majú dlhodobý efekt. 

Okrem toho, že Nadácia požaduje od gestorov projektov, aby monitorovali vplyv svojich grantov, 

zároveň vykonáva trojročné hodnotenie svojho grantového modelu. Správcovia Nadácie využí

vajú spätnú väzbu z najnovšieho hodnotenia realizovaného v roku 2015–2016 na úpravu procesu 

udeľovania grantov, ktorý má uľahčiť klubom a dištriktom nachádzať partnerov, vyhodnotiť po

žiadavky na posúdenie potrieb komunity a pomôcť gestorom projektov väčším zaangažovaním 

rotariánskych odborníkov a ďalších partnerov.

Zo všetkých mechanizmov, ktoré Nadácia zaviedla na to, aby použitie darovaných prostriedkov 

smerovalo k trvalému efektu, je najdôležitejšia kontrola, ktorú robia samotní rotariáni, prízvu

kuje regionálny koordinátor Nadácie Rotary pre Zónu 20A a člen Rotary klubu NairobiMuthaiga 

North v Keni Eric Kimani. „Keď máte dobrých rotariánov, to je tá najlepšia vizitka,“ konštatuje. 

„Každý, kto pozná rotariánov, vidí koľko dávajú zo svojho času a vlastných zdrojov. Ľudia tak 

vedia, že ich peniaze sú v dobrých rukách“.

Monitorovanie úspešnosti a udržateľnosti

„Ako preukážeme 
našim darcom 
a príjemcom, že 
sme skutočne 
dosiahli zmenu?“

zo sveta
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rotaractze světa

etos jsme se dostali blíže než kdykoli 
předtím, abychom prokázali, že mů
žeme změnit historii a dosáhnout 

světa bez zhoubné dětské obrny. Díky 
oddanosti a rozhodnosti rotariánů se počet 
nových případů polia snížil letos na pou
hých 99.9%. Dali nám tak naději, že 
by chom se letos mohli dočkat toho úplně 
posledního nového případu! Dosud bylo 
hlášeno už jen 5 nových výskytů v Afghá
nistánu a v Pákistánu. 

Rotariáni byli v čele tohoto úsilí po 
dobu více než 30 let. Bylo pro mne velikou 
ctí, že jsem mohla být členkou skupiny 
britských rotariánů, kteří se na počátku 

tohoto roku vydali do Indie podílet se 
osobně na masové kampani, zaměřené 
v rámci Dne imunizace proti poliu na 
273 milionů místních dětí ve věku do 5 let. 
Každému děcku jsme pak označili malíček 
červenou barvou. 

A když jsme se pak vrátili zpět do Britá
nie, setkávali jsme se už s rotariány v čer
veném oblečení na znamení sympatií 
s naší akci Purple4Polio, vyhlášené v roce 
2016. Ve Velké Británii a Irsku jsme ve spo
lupráci s Britskou zahradnickou společ
ností (BZS) zasadili na 7 milionů semen 
rudého šafránu. Řada Rotary klubů ve spo
lupráci s místními pobočkami BZS vysazo

vala na veřejných prostorech šafrán, aby 
se tak veřejnosti připomněly rotariánské 
kampaně za vymýcení polia na celém 
světě. Naši kampaň Purple4Polio podpo
rují takové osobnosti, jako velmi známý 
zahradník Alan Titchmarsh, nebo televizní 
moderátoři Chris Tarrant a Konnie Huq 
a také slavný zpěvák a skladatel Donovan, 
který se dětskou obrnou nakazil ještě jako 
dítě v Glasgowě. Připojil se k nim také 
jeden paralympik jménem Ade Adepitan 
z Nigérie, který se ještě jako roční dítě 
nakazil obrnou ve své vlasti a po celý život 
pak neúnavně pracoval v boji proti této 
zmrzačující chorobě.

Každý z těchto našich velvyslanců by 
mohl vyprávět nějaké své osobní dojmy, 
ale všechny je spojuje jejich snaha podpo
řit kampaň rotariánů Purple4Polio. Do ní 
se zapojila i britská firma Wilkin and Co. 
Ltd. (Tiptree Jam) společně s Typhoo Tea, 
druhým největším výrobcem čaje ve Velké 
Británii, například tím, že podpořily Pur
ple4Polio Tea Parties, uspořádané 8. břez 
na na počest Mezinárodního dne žen. 
Firma Wilkin věnovala irským a britským 
rotariánům 52 000 speciálně označených 
sklenic s džemem Purple4Polio. Cílem bylo 
naplnit prázdné sklenice mincemi a navíc 
dosáhnout darů ve výši až milionu liber. 
Tato akce nakonec vynesla až 3 miliony 
liber díky příslibu Nadace Billa a Melindy 
Gatesových na ztrojnásobení darů. 

Děkuji tedy všem rotariánům za vaše 
více než třicetileté úsilí za dosažení světa 
definitivně zbaveného dětské obrny!

L

E N D  P O L I O  N O W 

To se nám to krásně rozvíjí!

Text: EvE conway
Překlad: DobrosLav ZEman, PDG

Letošní příspěvky britských a irských rotariánů do programu PolioPlus 
dosáhly zvýšení o 65 % oproti stejnému období v předchozím roce.

Purple4Polio
Ve skotském parlamentu Holyrood byla v únoru prodávána 
zmrzlina s označením Purple4Polio. o kampani Purple4Polio 
bylo uveřejněno ve státních a regionálních médiích více než 
600 zpráv. dosáhlo se tedy toho, že příspěvky společenství 
rotary ve Velké Británii a v Irsku byly o 65 % vyšší, než za 
stejné období v minulém roce. 

Poliem se 
v dětství nakazily 
také osobnosti 
Julia Roberts 
a paralympička 
Anne Wafula 
Strike, MBE, 
a proto se obě 
zapojily do 
podpory kampaně 
rotariánů.
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Téma
Setkávání 
a Sdílení

Sdílení informací, zkušeností i vizí není nic 
nového, bylo tu odpradávna. Díky němu 
můžeme lépe využít svých schopností a snáz 
dosáhnout vytyčených cílů. Způsobů a kanálů, 
jak sdílet informace, je v dnešní době mnoho, 
a jedním z nich je i tento časopis. Lidé ovšem 
nejčastěji sdílejí myšlenky těch, které znají, 
věří jim a mají je rádi. Proto je tak důležité se 
také potkávat a poznávat.



D I S T R I K T N Í 

K O N F E R E N C E 
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OMLÁDNEME?
Pozvánka na letošní distriktní konferenci, 
která se uskutečnila ve Františkových Lázních 
7. a 8. května, nevěštila žádné překvapení. 
Očekávali jsme standardní program – zhodnocení 
uplynulého rotariánského roku ve výroční zprávě 
z pohledu guvernéra Štěpána de Wolfa, uzavření 
distriktního hospodaření za rok 2015/2016, 
projednání rozpočtu na budoucí rok 2017/2018 
a představení vize budoucího guvernéra Júlia Tomky 
o aktivitách distriktu v jeho funkčním období.

Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA
Foto: MARIE SIEBEROVÁ
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o pozice guvernéra distriktu pro období 
2019/2020 delegáti klubů nominovali sou-
časného ADG Ilju Chocholouše z RC Praha 

City. V diskusní části konference ale přišlo nečekané 
překvapení. Slova se ujali reprezentanti našich Ro-
taract klubů. Nejprve Richard Klimeš a Martin Bega 
poděkovali všem Rotary klubům v distriktu za pod-
poru a finanční příspěvky, které poskytly na uspo-
řádání lednového mezinárodního setkání Rotaract 
klubů z Evropských zemí. O tom, že REM, pořádaný 
každý rok v jiném evropském městě, je prestižní zá-
ležitostí, svědčí i to, že se letos do Bratislavy sjelo na 

šest stovek mladých lidí a patronem několikadenního 
setkání byl kromě PDG Jožky Polákové také například 
bývalý ministr zahraničí SR Eduard Kukan. 

Marko Hrabinský z poděbradského Rotaract klu-
bu ve svém diskusním příspěvku navázal na svoji do 
jisté míry provokativní úvahu, která byla otištěna 
v našem časopise RGN pod titulkem „Chcete nás?“, 
a Blahoslav Maršálek, současný reprezentant RAC 
v distriktu, představil připravované aktivity klubů, 
zejména pak projekt popularizace Nadace Rotary na 
veřejnosti. Tato vystoupení zcela přirozeně vyprovo-
kovala k dalšímu diskusnímu vystoupení PDG Irenu 

D
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ak se nám zase blíží léto, pane řídící. no už 

bylo načase, kdo to tady má vydržet. sbalím 

si fidlátka a prchám z města.“ tak tak nějak – jako 

touto replikou z jednoho prvorepublikového filmu 

– se dá odstartovat sezóna hromadného přelévání 

lidské masy z jedné strany na druhou. ti z tepla se 

jedou podívat, jak je to na severu, a ti ze severu se 

jedou smažit na jih. ti z východu a západu to mají 

podobné, pouze s ohledem na politický systém se 

jedou podívat, jak se měli dříve či jak doufají, že se 

budou mít v budoucnu. no a potom se zase vrátí 

a povídají, jak tam bylo a jak je to doma přesto 

nejlepší, protože tam v té cizině se jedí hrozné věci 

a kam se hrabou na naše knedlo zelo vepřo či ji-

nou místní pochoutku. a o pivu (vínu atd.) ani ne-

mluvím, to, co je tam, není přece pivo.

Klubový život tak trochu přes léto uvadá a my-

slím, že je to škoda. Myslím, že každý z nás, ať už 

vyráží kamkoli, by měl před prázdninami zajít za 

klubmajstrem a s lišáckým úsměvem požádat 

o klubovou vlajku nebo dvě. a potom, ať už jste 

kdekoli, tak zjistíte, že někde poblíž je místní ro-

tary klub. Moc bych vám to přál, protože zjistíte, 

že ti rotariáni v té cizině jsou stejní jako vy. Řeší 

podobné problémy a aktivity jako vy a strašně 

chtějí vědět, jak to děláte vy. a vy zase nasbíráte 

nové nápady nebo nová řešení pro staré nápady. 

a přitom slavnostně předáte svou klubovou vla-

ječku a přivezete si nějakou tu exotickou. a třeba 

naleznete partnery pro ten nový projekt, co chys-

táte, anebo se seznámíte s někým, kdo vám ote-

vře oči zatím nepoznaným směrem.

Letní setkávání je přirozenou cestou, jak poznat 

nové přátele a učit se od nich. a nevěřím vám, 

když říkáte, že se nemáte co učit. Já jsem aktivní 

v mnoha rotariánských projektech a stále jsem 

u vytržení, jak zjišťuji, kde všude se dá pomáhat 

a jak. takže až budete balit kufry, dejte si tam ty 

klubové vlajky. a vezměte partnera či partnerku 

na rotariánskou schůzku, ať také vidí, do jaké ex-

kluzivní a globální společnosti patříte. a budou 

na vás hrdí. a to za to přece stojí, ne?

Stojaté vody 
klubového života

j a K  T O  v I D Í m  j á

GEORGE J. PODzIMEK

předseda redakční rady

Brichta, která připomněla význam mladých absolventů 
programů podporovaných rotariány. Loni na podzim 
se podařilo založit ROTARY ALUMNI ASSOCIATION. 
Právě ve Františkových Lázních byla mladým dámám 
z vedení této asociace předána oficiální zakládací lis-
tina stvrzená podpisem prezidenta RI. 

Jako každoročně i tentokrát na závěr pracovního 
jednání konference „vtrhla“ do sálu početná skupina 
středoškoláků a středoškolaček z různých zemí světa, 
kteří byli v letošním školním roce u nás na výměnném 
pobytu. Do svého programu písniček, tanců a scének 
vložili operativně i improvizovaný kurz skandináv-

T
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ských jazyků. Letos byl totiž delegátem prezidenta RI 
Matti Hankalo z Finska. Také on ve svém zahajovacím 
i závěrečném konferenčním vystoupení mimo jiné 
zdůraznil právě potřebu „omlazení rotariánské krve“. 

O tom, že je mezi námi mnoho těch, kteří jsou ochot-
ni věnovat svůj čas, energii a finanční prostředky ve 
prospěch uskutečnění ideálů Rotary, svědčí i řada oce-
nění a vyznamenání, která byla na konferenci udělena.

Kupodivu při letošní distriktní konferenci měli 
účastníci i dostatek „osobního volna“. Bylo to o to 
milejší, že se vydařilo počasí a slunko svítilo tak, jak 
v lázních má. Pro partnerky nebo partnery doprová-

zející účastníky byl připraven výlet do okolí. Odpole-
dne pak strávili všichni společně volnou procházkou 
po lázních, posedáváním v kavárnách a klábosením 
s přáteli. Pošmákli si pochopitelně i na tradičních 
lázeňských oplatkách. Nezbývá než poděkovat Geor-
govi Podzimkovi za vtipné moderování konference 
a především všem organizátorům, zejména z místního 
RC Cheb, za skvělou přípravu a organizaci tohoto pří-
jemného setkání. V místě českého symbolu plodnosti, 
malého Františka, snad dalo odpověď i na otázku, 
zda naše Rotary kluby posílí a omládnou. S trochou 
přičinění jistě.
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le ta čísla nejsou tak důležitá jako emoce, 
které v nás zanechal blok přednášek, zajíma-
vých setkání a náročná, velmi obohacující 

hra Labyrint světa a ráj srdce. Od středečního večera 
do nedělního odpoledne jsme měli tu čest potkat se 
se třemi guvernéry našeho Rotary distriktu – Štěpá-
nem, Julou a Zdenkem, dále pak s europoslankyní 
Martinou Dlabajovou, s Michaelou Švejdovou, zakla-
datelkou Mobbing Free Institutu, s Pavlem Motyč-
kou, místostarostou Kroměříže a jedním z iniciátorů 
výuky etiky ve školách. Honza Krejčí se s námi podě-
lil o zážitky ze setkání se sirem Nicholasem Winto-

nem. Navštívili jsme i muzeum automobilky Tatra. 
Bylo toho zkrátka hodně a vše zajímavé. V závěru 
RYLA 2017 všechny tři skupiny účastníků prezento-
valy projekt, na kterém pracovaly po celou dobu ko-
nání semináře. Tématem byla otázka: „Quo vadis, 
Evropane?“ Všichni jsme obdrželi certifikát a posled-
ním bodem těchto skvělých dní byla volba tématu 
dalšího ročníku RYLA 2018. Nakonec jsme vybrali 
téma: „Dno – konec, nebo začátek?“ A já už dneska 
vím, že bych jela hned znova a že téma bude pestré 
a přinese všem novým účastníkům mnoho poznatků, 
pocitů, nových kamarádů a kontaktů. 

Text: AnnA GAJDIČIAROVÁ

A

Dovolím si napsat, že skoro každý přijížděl 
na Vanaivan do Kopřivnice s očekáváním. 
Někdo s větším, jiný s menším, netuše, 
do čeho jde. Třináct mladých účastníků, tři 
counselloři, Bláža, Áska a Zdenek, pět dní 
nabitých energií, mnoho spoluorganizátorů 
– to byla RYLA 2017 v číslech.

R y l a  2 0 1 7

Pět dní 
silných emocí

Děkuji za 
možnost poznat 
úžasné lidi 
a zažít 
neopakovatelné 
dny plné emocí, 
pohody 
a smíchu. 

Ryla – seminář pro 
budoucí lídry.



22 r o t a r y  g o o d  n e w s  3 | 2 0 1 7

téma

egis Allard se ujal role hostitele a celému se-
tkání dal vysoce pracovní ráz. Ředitel zóny 11 
a 12, Gérard Allonneau, pozorně naslouchal. 

Redaktoři představili své magazíny a sdíleli své zku-
šenosti. Většina evropských mutací má problém 
s předplatným. Není totiž úplně obvyklé, aby bylo 
součástí distriktního poplatku. Jinde zase určují zá-
kony států, jaký má být jejich obsah, aby jim bylo 
uznáno daňové zvýhodnění. Ne všichni jsou spoko-
jeni se zásahy distriktních guvernérů. Hovořilo se 
i o snaze přejít z formy PDF na on-line prostřednic-
tvím webových stránek. David Alexander z „hlavního 
stanu“ Rotary International v Evanstonu přiblížil 
vydavatelům, jak vidí ústředí práci národních časo-

pisů. Hodnocení bylo velmi dobré, zejména co se týče 
prezentace závěrů a iniciativ nejvyššího vedení. Da-
vid je v RI zodpovědný za komunikaci. Zamýšlel se 
i nad způsoby, jak pomoci regionálním vydavatelům, 
kteří svou užitečnou práci vykonávají převážně jako 
dobrovolníci. Jeho apel byl jasný: „Nepřestávejte se 
angažovat při šíření rotariánských idejí, je to nejvýš 
důležité!“ 

Následovala odborná exkurze. Z Lyonu vysílá ve 
čtrnácti jazycích evropská televizní stanice Euro-
news. Redaktory zasvěceně provedl zástupce šéfre-
daktora Javier Villagarcia. Nezávislé zpravodajství je 
stále v některých zemích úzký profil. Účastníci se 
stali svědky historické změny práce. Namísto cent-

R

Text: FRAnTIšEK RynEš
Foto: SABInE MEInERT

Redaktoři, vydavatelé a spolupracovníci 
redakcí se po dvou letech zamýšleli nad 
výzvami, jak zlepšit informovanost čtenářů, 
a nad možnostmi moderních informačních 
prostředků. Hostitelem kolegů z evropských 
lokálních magazínů Rotary byl francouzský 
časopis Le Rotarien v Lyonu. Hovořilo se 
však nejen o tištěné podobě, ale i o využití 
sociálních sítí Facebook, Twitter nebo 
Instagram a Newsletter. Jim zřejmě bude 
patřit budoucnost.

ly O N

Šéfredaktoři 
rotariánských 
magazínů 
si vyměnili 
zkušenosti
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rální tvorby zpráv a jejich následného překladu do 
místních jazyků vedení Euronews rozhodlo, že všech-
ny národní redakce budou zpracovávat zpravodajství 
od začátku do konce, včetně volby témat. Živé vysí-
lání povede k větší aktuálnosti a zasvěcenosti.

Snad nejzajímavější byla přednáška mediálního 
manažera Jean-Paula Lubota z Francie. Pracoval pro 
desítky časopisů na celém světě, vydavatelé si ho 
zvou, když chtějí zvýšit úroveň svého periodika. 
U nás spolupracoval např. s časopisem Dívka. A jaký 
je jeho názor na tištěné magazíny? „Zapomeňte na 
levné časopisy na nekvalitním papíře, s komerčním 
až bulvárním obsahem. Končí. Jejich úlohu převezme 
internet. Udrží se jen exkluzivní časopisy, se skvělou 

grafikou a náročným obsahem. Věřte si, nebojte se 
prolomit zažitá pravidla!“

Pak se vyjádřil k některým národním mutacím ro-
tariánských magazínů. Le Rotarien hostitelů oko-
mentoval slovy: „Vše špatně“. Na německém Der Ro-
tarier se mu líbila titulní strana, zbytek prý má velké 
rezervy. Byl jsem velmi zvědav, co řekne světově 
uznávaný odborník na Rotary Good News. „Tak to je 
velmi vydařené. Papír kvalitní, obsah vyvážený 
a přesně zaměřený na cílovou skupinu. Tak bych si 
VIP magazín představoval.“ A nějaký zápor? „Snad až 
příliš konzervativní lay-out, ale to k Rotary patří, ne?“ 
dodal po chvilce přemýšlení. Chvála u srdce zahřála 
a hlavně motivovala.

Nepřestávejte se 
angažovat 
při šíření 
rotariánských 
idejí, je to 
nejvýš důležité!

DAVID ALExAnDER
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I N B O U N D S

Dištriktná konferencia

Text & foto: Iva Kučerová

Dňa 6.–9. apríla 2017 sa konala Dištriktná konferencia 
Rotary dištriktu 2240 Česká republika a Slovenská 
republika. Ako každý rok miesto konferencie bolo určené 
miestom pôsobenia Rotary guvernéra dištriktu 2240. 
Guvernér Rotary dištriktu pre rok 2016/2017 je Štěpán de 
Wolf a je členom Rotary klubu Cheb-Eger. Konferencia 
sa teda konala v krásnom historickom kúpeľnom meste 
Františkovy Lázně, ktoré je vzdialené len pár kilometrov 
od Chebu. 

onferencie sa zúčastnilo 95 výmenných študen
tov, 13 rotexákov a samozrejme veľký počet 
rotariánov. I keď oficiálny začiatok konferencie 

bol až v piatok 7. apríla 2017, skupinka výmenných štu
dentov z celého Česka a Slovenska, rotexákov a niekto
rých rotariánov pricestovala už vo štvrtok večer, aby 
za čali svedomite pripravovať vystúpenie výmenných 
študentov, ktoré sa konalo v sobotu napoludnie počas 
konferencie rotariánov. Napriek dlhej a vyčerpávajúcej 
niekoľkohodinovej ceste vlakom sa študenti a rotexáci 
ihneď po príchode vrhli do práce. 

Na večernej generálke predviedli vo veselej nálade 
svoje spoločné piesne a individuálne vystúpenia. 
O talent teda nebola núdza. Jedno vystúpenie bolo 
lepšie ako druhé, avšak stále bolo na čom trénovať. 
Študenti nás milo prekvapili svojimi speváckymi, 
hudobnými, tanečnými a rôznymi talentami. Bez stra
chu a nervozity stáli na javisku a hrdo prezentovali 
svoje nadanie a krajinu. Ich vášeň pre život a tempe
rament bolo cítiť z každého jedného tónu či pohybu. 
Po skvele odvedenej práci sa konečne vybrali oddých
nuť si na hotel. Na druhý deň ráno nasledovalo skoré 
vstávanie a opätovné nacvičovanie, pretože – ako sa 
hovorí – tréning robí z človeka majstra. Po príchode 
do sály sa študenti rozdelili do skupiniek a za pomoci 
rotexákov nacvičovali svoje vystúpenia. Ešte v sobotu 
ráno sa nám vytvorila nová americká, kolumbijská, 
ázijská a zmiešaná skupina študentov. Študenti sa 
s elánom vrhli do práce. Pod časovým stresom len 
počas jedného dopoludnia dokázali vyčariť štyri 
skvelé predstavenia, aké tu ešte neboli. Pod vedením 
Dylan Brown a Chloie EberhardChinn americká sku
pinka vytvorila zaujímavé tanečné vystúpenie s pies
ňou All star, ktorú určite všetci dobre poznáte zo zná
meho filmu Shrek. Tanec bol sprevádzaný stepom 
Dylan a Chloie. Naša zmiešaná skupinka nás prekva
pila skupinovým spevom známej piesne Lion King, 
ktorú sprevádzal hrou na gitaru Gabe Sharpless. 

Jedno 
vystúpenie 
bolo lepšie 
ako druhé, 
o talenty 
nebola núdza.

K
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Ako odmenu za tvrdú drinu sa študenti poobede 
vybrali do aquaparku, kde mali možnosť zrelaxovať 
a užiť si spoločné chvíle so svojimi priateľmi. Večer ich 
ešte čakala záverečná generálka v kostýmoch, ktorú 
však bravúrne zvládli. V sobotu nastal deň D, deň finál
neho vystúpenia našich študentov. Dopoludnia mali 
študenti ešte čas na relax a finálnu prípravu a na obed 
ich už čakala tá dlho očakávaná záverečná show. Štu
denti predviedli predstavenie, na ktoré dlho nikto neza
budne. Do svojej show, za ktorú by sa nemuseli hanbiť 
ani na Broadwayi, vložili celé srdcia a vášeň. Za svoju 
námahu si vyslúžili obrovský potlesk a radosť rotariá
nov, rotexákov a hostiteľských rodín. Po vystúpení 
nastalo fotografovanie, ktoré v podobe jednej fotografie 
uchová ich spomienky naveky uložené nielen v srdci 
a pamäti, ale aj na papieri. Ako popoludňajší program 
mali študenti naplánovanú prechádzku kúzelným par
kom, ktorý sa rozprestiera v centre Františkových 
Lázní. Počas prehliadky parku mali možnosť ochutnať 
minerálnu vodu z niekoľkých prameňov. Úprimne 

povedané nebola to ich šálka kávy a kúpeľná voda im 
moc nechutila. Na ich tvárach ste mohli spozorovať 
kyslé výrazy a znechutenie, ale ako praví výmenní štu
denti testovali aj ostatné pramene. S úsmevom na tvári 
sa chopili príležitosti ochutnať vodu zo všetkých troch 
prameňov, pretože takú jedinečnú možnosť majú 
v živote len raz. Sobotný večer rotariáni, študenti 
a rotexáci zakončili na spoločnom gala večere, ktorý bol 
sprevádzaný živou muzikou. Na záver by som dodala 
zopár dojmov jednotlivých študentov. 

Tak toto bolo krátke zhrnutie tohtoročnej dištrikt
nej konferencie, ktorá bola nezabudnuteľným zážit
kom nie len pre našich výmenných študentov, ale aj 
rotariánov a rotexákov z celého Česka a Slovenska.

Na záver by som ešte dodala jedno veľké ďakujem, 
ktoré patrí všetkým rotariánom, ktorí sa o našich štu
dentov s láskou a oporou neustále tak skvele starajú 
a taktiež všetkým organizátorom, vďaka ktorým bola 
tohtoročná dištriktná konferencia tak perfektne pri
pravená.

„I keď to boli iba dni tancovania a spievania, 
to, čo si všetci užívali, bol čas strávený 
spoločne s ostatnými výmennými študentmi, 
pretože my sme jedna rodina a preto chceme 
tráviť náš čas spolu a smiať sa spoločne.“

Alyri Soriano /Mexiko/

„Moja obľúbená časť bolo záverečné 
vystúpenie. Tvrdo sme trénovali a vidieť 
vystúpenia študentov z celého sveta bolo 
úžasné. Myslím si, že sme odviedli skvelú 
prácu a dobre reprezentovali Rotary, 
domovské aj hostiteľské krajiny.“ 

Grace Hghman /USA/

„Dištriktná konferencia bol zážitok ako žiadny 
iný. Vidieť a vážiť si mojich rovesníkov a ich 
kultúry bolo úplne dych vyrážajúce. To, ako 
sme spolu spievali pred rotariánmi, nám dalo 
ten najintenzívnejší pocit súdržnosti 
a priateľstva, ktorý naveky ostane v našich 
srdciach.“ 

Katya Wills /USA/

„Dištriktná konferencia bola úžasná. 
Vystúpenia a gala večer vyšli naozaj dobre. 
Najšťastnejšie momenty mojej výmeny sú, keď 
som s ostanými výmennými študentmi. 
Nevidíme sa veľmi často, ale veľmi ich ľúbim 
a čas, ktorý strávime spolu, je ten najlepší 
a nezabudnuteľný.“ 

Fiona Violet /USA/
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Nezapomenutelný 
zážitek

Text: MartIna SaItlová
Foto: JaroMír BaráK

Těmito slovy výměnní studenti shrnuli 
letošní dvoutýdenní Eurotour, o kterou 
se postaral náš distrikt. Tři státy, 
devět měst, jeden vulkán a více než sto 
dvacet nachozených kilometrů. Takové 
jsou statistiky letošní cesty po Evropě, 
která se uskutečnila 29. 4.–13. 5. 2017 
a jíž se zúčastnilo všech 89 výměnných 
studentů z celého distriktu.

rvním městem na programu byla Paříž, jedno 
z nejnavštěvovanějších měst světa, ve kterém 
studenti strávili celkem tři dny. Velký dojem 

udělal hned první den zámek ve Versailles včetně 
jeho krásných zahrad. Procházka čtvrtí Montmartre 
zakončená návštěvou Eiffelovky byla následující den 
snad ještě větším zážitkem. K dokonalosti návštěvy 
Paříže chybělo jen o něco teplejší počasí, ale pro 
Amandu Diaz z Brazílie byla návštěva Paříže doko
nalá: „Paříž je krásné město, plné umění, jehož 
návštěva pro mne byla splněním jednoho z mých snů. 
Rotary nás vzalo nejen na Eiffelovku, ale na další 
úžasná místa, jejichž původ a historie nám byla díky 
průvodcům představena.“
Ve Španělsku, konkrétně v Barceloně, už si ale studenti 
užívali teplého počasí a sluníčka, a to až do konce celé 
Eurotour. Návštěva Barcelony byla zahájena prohlíd
kou gotické části města. Nechyběla samozřejmě ani 
návštěva kostela Sagrada Família, navrženého slavným 
katalánským architektem Antonim Gaudím, jehož 

výstavba byla zahájena v roce 1882. Předběžné odhady 
říkají, že by kostel mohl být dokončen v roce 2026. 
Výměnný student Alex Gelmych z Kanady shrnul 
návštěvu Barcelony velmi výstižně: „Mým nejoblíbe
nějším městem z celé Eurotour byla Barcelona. Bylo 
teplo, zašli jsme na pláž a měl jsem spoustu skvělého 
jídla.“ Po několika dnech nepřetržitého chození, focení 
a poslouchání výkladu průvodců nadešel den odpo
činku, a to díky plavbě na trajektu ze Španělska do Itá
lie, která trvala necelých 18 hodin. 
Druhý týden Eurotour byl tedy ryze italský. Nejprve 
se studenti podívali do Vatikánu, kde navštívili bazi
liku sv. Petra a skvostnou Sixtinskou kapli, která je 
dílem renesančního umělce Michelangela. Následu
jící den studenti poznali všechny nejdůležitější řím
ské památky včetně Kolosea, Fora Romana, Panteonu 
nebo fontány di Trevi. V Římě se nejvíce líbilo tchaj
wanskému studentovi Benjaminu Kuovi: „Nejlepší je 
římská historie a také lidé, kteří v Římě žijí, protože 
jsou velmi pohodoví.“

P

Mým 
nejoblíbenějším 
městem z celé 
Eurotour byla 
Barcelona. Bylo 
teplo, zašli jsme 
na pláž a měl 
jsem spoustu 
skvělého jídla.

Alex Gelmych /Kanada/



28 r o t a r y  g o o d  n e w s  3 | 2 0 1 7

z domova rotaract
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První setkání

Text: MartIna SaItlová 
Foto: KateřIna ullMannová

Důležitým bodem pro vedení Alumni 
Asociace distriktu 2240 bylo předání 
charteru do rukou jeho vedení během 
distriktní konference ve Františkových 
Lázních. Nic již tedy nestálo v cestě 
tomu uspořádat první setkání členů 
Alumni Asociace (sdružení absolventů 
rotariánských programů), které se uskuteč - 
nilo ve středu 26. 4. 2017 ve třech distrikt-
ních městech – v Praze, v Brně a v Košicích.

Prohlídka starořímského města Pompeje, které 
bylo zničeno v roce 79 výbuchem sopky Vesuv, byla 
velmi zajímavá zejména z hlediska fungování tehdy 
moderního města ještě před samotným začátkem 
počítání našeho letopočtu. Nechyběl ani výstup na 
Vesuv, který studenti hravě zvládli za necelou hodinu 
a odkud si mohli z výšky 1200 m n. m. prohlédnout 
Neapolský záliv. Cestou z Pompejí do Florencie si stu
denti stihli v Neapoli vychutnat vynikající pizzu, 
která z tohoto regionu pochází. 
Při návštěvě Florencie nebyla opomenuta galerie Uffizi, 
která se pyšní vystavováním děl světoznámých malířů, 
mezi které například patří Caravaggio, Leonardo da 
Vinci nebo Botticelli. „Florencie je úžasná nejen archi
tekturou a uměním, ale také historií, kterou v sobě 
skrývá,“ řekla studentka Katya Wills z USA. Před 
poslední zastávkou, kterou byly Benátky, studenti 
navštívili město Veronu, známé tragickým příběhem 
Romea a Julie. Během posledního dne Eurotour stu
denti odhalili krásy Benátek díky hře Treasure Hunt 
a následnou jízdou na gondolách benátskými kanály.

etkání byla organizována ve spolupráci 
s brněnským a košickým Rotaract klubem. 
Setkání se zúčastnili nejen absolventi krátko

dobých a dlouhodobých výměnných programů, ale 
také členové Rotaract klubů a členové Rotary klubů. 

Náplní setkání bylo představení Alumni Aso
ciace jako takové všem zúčastněným, po kterém 
následovala diskuze o plánech, představách, 
cílech a fungování asociace. V této diskuzi byly 
velmi důležité příspěvky právě členů Rotary 
klubů, kteří vznik Alumni Asociace v našem dis
triktu s potěšením uvítali. Cílem setkání bylo 
vytyčit několik bodů, na kterých by asociace 
mohla pracovat tak, aby byla prospěšná svým čle
nům, Rotary klubům a komunikaci mezi nimi. 
Další plánované setkání by se mohlo uskutečnit 
na podzim roku 2017. Vedení Alumni Asociace 
tímto děkuje všem, kteří se prvního setkání 
zúčastnili. Další plány a příspěvky Alumni Aso
ciace je možné sledovat také na facebookových 
stránkách Rotary Alumni District 2240. 

S



r o t a r y  g o o d  n e w s  3 | 2 0 1 7 29

rotaract

derem 8. hodiny se začali do areá - 
lu Golf klubu Most sjíždět příz-
nivci golfové hry z celého dis-

triktu. Někteří, vzhledem ke vzdálenosti, 
dorazili o den dříve a užívali si pohostin-
nosti města Mostu. Snídaně byla nachys-
taná, tréninková odpaliště též, a tak se 
všichni pilně soustředili na začátek tur-
naje. V 9 hodin přivítal všechny přítomné 
prezident RC Most Jiří Bureš spolu s pre-
zidentem Golf klubu Most Jiřím Mannem. 
Ještě pár organizačních informací, sezná-
mení s místními pravidly a výstřel přesně 
v  10.00 zahájil golfové klání. Počasí, 
navzdory všem předpokladům, ukázalo 
svou přívětivou tvář a sluníčko doprová-
zelo golfisty po celý den. Většina golfistů 
v průběhu prvního kola zjistila, že nepří-

tomnost vodních překážek vůbec nezna-
mená, že hřiště je jednoduché, a dvouci-
ferná skóre na některých jamkách toho 
byla důkazem. Pojízdná občerstvovací 
stanice řízená Petrem Gabrišem dodávala 
golfistům chybějící energii i pomocné 
tekuté látky. Po skončení sportovní části 
čekal na unavené hráče oběd a následné 
vyhlášení výsledků. 

Celkový výtěžek z této charitativní 
akce činil 13 000 Kč, které byly rozděleny 
mezi kojenecké ústavy Ústeckého kraje 
v Mostě a České golfové asociace handi-
capovaných. Závěrem bych chtěl poděko-
vat Golf klubu Most za pronájem areálu, 
společnosti SIMONA Plast Litvínov za 
zajištění občerstvení a RC Most za pove-
denou akci.

F E L L O W S H I P

D 2240 
Rotary 
Golf Tour

Text: Jindřich Vinkler

Cílem pečlivě plánované 
D 2240 Rotary Golf Tour 
je vybrat 100 000 Kč jako 
příspěvek na nákup 
speciálního vozíku ve prospěch 
asociace hendikepovaných 
golfistů. Zahajovací turnaj 
se uskutečnil 21. 4. 2017 pod 
patronací RC Most.

Ú P O ř a d í  v  k at E g O r I I 

0 – 2 5, 3

Zavaďák Pavel

Vinkler Jindřich

trsek Jan

P O ř a d í  v  k at E g O r I I 

2 5 , 4 – 5 4

Pop Miroslav

karas Josef

trsková adéla

D 2240 Rotary 
Golf Tour 2017

D AT U M  M Í S T O  R O TA R Y  K L U B  M A N A Ž E R  K O N TA K T

21. 04. Gc Most rc Most Jindřich Vinkler vinklerj@volny.cz 

23. 05. Český krumlov rc České Budějovice Jan trsek jan@trsek.cz 
02. 06. Gc Sedín rc Bratislava katarina Čechová katarina.cechova@cechova.sk 
10. 07. kácov rc Prague inter. Marie Jehličková mbirdiej@gmail.com 
28. 07. telč rc telč Miloš Pop pop@jma.as 
01. 10. Gray Bear tále rc Banská Bystrica karol Fabián kfabian@stonline.sk 
??. 10. Gc hodkovičky rc Prague inter. Marie Jehličková mbirdiej@gmail.com

Každý turnaj je pořádán 
samostatně, podmínky 
pro účast jsou na 
každém hřišti jiné. 
Bližší informace 
a přihlášky u manažerů 
jednotlivých turnajů.
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R o t a R y  D R a g o n  B o a t 
C h a R i t y  C h a l l e n g e

Ve znamení draka

Text: VLASTA KRAHULCOVÁ
Foto: GERRY TIPPLE, MIRO KEK

Závod dračích lodí Rotary Dragon Boat 
Charity Challenge proběhl 13. května 
2017 již po osmé! O napětí tu ani 
tentokrát nebyla nouze a někteří nováčci 
pěkně prohnali už ostřílené týmy.

ětšina přihlášených týmů si přišla už ve čtvrtek 
a v pátek (11.–12. 5.) zatrénovat. Pro nedostatek paží 
dokonce ve čtvrtek trénovali na jedné lodi sobotní 

soupeři. Na čtvrteční schůzku kapitánů, kde se vždy losují 
první rozjezdy, dorazili téměř všichni. Byla to příležitost 
okouknout prostředí i všechny zúčastněné, dát si jedno 
malé a pokochat se pohledem na řeku.

Sobotní závod se konal opět ve Žlutých lázních v Podolí, 
tentokrát v rámci oslav 20. výročí vzniku Asociace dračích 
lodí. Dvacáté narozeniny oslavila asociace stylově a nadě
lila si zbrusu nové lodě. Rotary Dragon Boat Charity Chal
lenge se jel pod záštitou Prahy 4 a Prahy 5. Jejich týmy se 
poprvé střetly na Vltavě v místě, kde spolu sousedí. Cel
kem se účastnilo 27 týmů, byly tu k vidění týmy ostřílené 
z předchozích ročníků, ale závodili i relativní nováčci. 

Velké finále vzalo dech všem přihlížejícím. Vítěz závodu 
musel o vítězství úporně bojovat. Tři lodě prolétly kolem 
a vůbec nebylo jasné, která z nich zvítězila, a která vybo
jovala druhé místo. Šlo doslova o milimetry. A jak to 
dopadlo? Zvítězil několikanásobný držitel poháru Rotary 
Club Praha Staré Město, tým s průměrným věkem 65,5 let! 
Všichni smekáme před druhými Sanacampers – týmem, 
který bez tréninků, bez vodáckého zázemí přišel a dal do 
toho srdce. Na třetím místě dojel tým Pražští vodaři PVS, 
jejichž zapálení bylo úžasné a nakažlivé. 

V

510 000 Kč
na konci jsme vyhráli všichni – počasí nám 
neuvěřitelně přálo, užili jsme si sportovní zápolení, 
nadšení i neopakovatelnou atmosféru, která v celém 
areálu panovala. a hlavně můžeme finančně podpořit 
nadaci aPLa, Múzy dětem, Život 90, naše dítě 
a VdV částkou 510 000 Kč.
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Sobotní závod 
se konal opět 
ve Žlutých 
lázních 
v Podolí, 
tentokrát 
v rámci oslav 
20. výročí 
vzniku 
Asociace 
dračích lodí.
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1 MáMe náboráře. Jeden člen vzal na sebe odpo
vědnost za rozšiřování členské základny a důsledně si 
zapisuje potenciální nováčky, sám s nimi jedná nebo 
povzbuzuje k jednání ostatní.

2 SeznaM potenciálních členů a zajímavých 
osobností je pro nás zásadní. Seznam je součástí zápi
sů ze schůzek a stále jej doplňujeme, aktualizujeme 
a pracujeme s ním. Díky tomu víme, koho příště po
zvat, abychom měli zajímavý program. 

3 Kvalitní zápiSy pořizujeme ze všech schůzek. Ty 
jsou rozesílány nejen členům, ale i potenciálním čle
nům, rotarakťákům a všem, kteří mají zájem. Obsa
hem je program minulé schůzky, pozvání na další 
schůzku a výhledový program na cca 1 měsíc dopředu.

4 pozvání a předStavení Se, tedy expozé potenciál
ního člena, probíhá na důstojném místě v loveckém 
salonku hradu Hněvín. Následuje odsouhlasení členů, 
ujištění, že budeme s daným člověkem dále jednat, 
a také dohoda, kdo ho osloví. 

5 oSobní projednání s potenciálním členem pro
bíhá zanedlouho poté, co se představil na klubu, ne
formálně, obvykle např. formou oběda. Toto řešíme 
téměř na každé schůzce nebo jiném setkání! 

6 Pokud se o klub zajímá některý z bývalých členů 
a byli bychom rádi, aby patřil znovu mezi nás, tak 
s ním jednáme. Zatím šlo spíše o případy, kdy bylo 
vhodné vzhledem k věku či postavení ve společnosti 
nabídnout čestné členství (např. farář Josef Hurt, foto
graf Ladislav Šeiner).

Především se snažíme, aby schůzky nebo výjezdy byly 
zajímavé, abychom měli téměř vždy na klubu hosta. 
Je skvělé, že se nám daří klub „omlazovat“ a že se nám 
kromě úspěšného rozšiřování členské základny také 
podařilo založit Rotaract Most, na čemž má lví podíl 
Milan Machovec se svými syny. Daří se nám, ale jsme 
si zároveň vědomi, že to nemusí platit do budoucna. 
Proto se snažíme současné úspěchy analyzovat a sou
středit se na to, co pomáhá.

V období od 1. 7. 
2016 do 24. 3. 2017 
nabral RC Most 
pět nových členů 
a ztratil jen 
jednoho. Nejvíce 
nabraných 
členů a nejméně 
odchodů 
v jednom 
klubu v našem 
distriktu za toto 
období!

g l o S a

Jak rozšiřovat 
členskou 
základnu
V RC Most se daří rozšiřovat 
a udržovat členskou základnu 
lépe, než je v našem distriktu 
běžné. Kvůli nám se zamysleli 
nad tím, co je příčinou 
úspěchu a co dělají jinak, než 
ostatní. Možná by jejich recept 
mohl být inspirací pro další 
kluby, které si v tomto ohledu 
nevedou tak dobře. Jiří Bureš, 
prezident RC Most, vše shrnul 
do několika klíčových bodů:
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Více fotografií z akcí najdete 
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz

klubové

Aj s pomocou Rotary bola 
16. marca 2017 slávnostnou 
vernisážou zahájená výstava 
moderného a súčasného 
maďarského umenia Crossing 
Borders. 

brazy boli získané zo zbierky ma-
ďarského zberateľa Georga Grüne-

ra. RC Nitra je spoluorganizátorom vý-
stavy, ktorá potrvá do 28. mája 2017. 
Výstava je na symbolickom mieste stretu 
troch hraníc štátov Slovenska, Maďarska 
a Rakúska, v unikátnej Galérii moderné-
ho umenia Danubiana v Čunove. Obsa-
huje majstrovské diela mnohých smerov 
od výnimočných umelcov. Výstava bola 
zahájená za účasti ministra kultúry Slo-
venskej republiky a štátneho tajomníka 
Ministerstva ľudských zdrojov Maďar-
skej republiky. Na otvorenie sme pozva-
li aj výmenných študentov v RC Nitra, 
Cindy z Taiwanu, Lauru zo Spojených 
štátov amerických, Andrésa z Mexika 
a Rapfaela z Brazílie. Kultúrny zážitok 
sme im obohatili o prehliadku Vodného 
diela Gabčíkovo, plavebných komôr 
a elektrárne. Študenti spoznali unikátne 
technické dielo a svetoznámu galériu 
v Podunajskom regióne.

Názov výstavy hovorí o prekročení 
hraníc. K tomuto, podľa názoru zbera-
teľa, prispelo aj povojnové výtvarné 
umenie. Pomohlo hranice zrušiť a umož-
niť aj znovuobnovenie činnosti Rotary 
klubov, plnenie humanitárnych ušľach-
tilých cieľov a celosvetovú výmenu mlá-
deže. Spoznávanie iných kultúr, cestu 
k tolerancii, dobrovoľníctvu a solidarite. 

Text: ladislav Gáll

N I T R A

Crossing Borders

O
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Významný český sochař, malíř, řezbář 
a spisovatel profesor Vladimír Preclík 
se letos stal in memoriam 
šestašedesátým čestným občanem 
města Hradec Králové. 

odnět k udělení čestného občanství 
dal městu Hradec Králové zdejší Ro-

tary klub, neboť pan profesor Preclík si 
hradecký Rotary klub vybral za patrona 

svého díla umístěného zčásti v Galerii mo-
derního umění na Velkém náměstí i něko-
lika dalších děl na různých místech Hradce 
Králové, které věnoval Královéhradeckému 
kraji i městu Hradec Králové. Čestné ob-
čanství převzala manželka paní Jaroslava 
Preclíková na slavnostním udílení výroč-
ních cen Hradce Králové za rok 2016.

Text: Josef ŠeJvl

H R A d e c  K R á l o v é

Pocta mistru 
Preclíkovi

T R U T N o v

Raftový sjezd Úpy

RC Trutnov pro ostatní Rotary kluby 
regionu pravidelně organizuje vodácký 
trek. V dubnu bylo ve spolupráci s CK 
Klíč zajištěno sjíždění středního toku 
řeky Úpy. 

romě trutnovských rotariánů se letos 
přihlásil pouze liberecký Rotary klub 

a přivezl sebou oba inboundy, kteří jsou tu 
na výměnném pobytu, aby se setkali se dvě-
ma studenty, které hostí trutnovský RC. Obě 
Američanky a dvojice chlapců z Brazílie 
a Tchaj-wanu se velmi dobře znali z celodis-
triktních setkání inboundů. Při občerstvova-

cí přestávce zaujali inboundi neobvyklou 
konzumací párků a klobás, které si vkládali 
s kečupem mezi dva krajíce chleba, čímž vy-
tvářeli jakýsi maxiburger. V druhé půlce tre-
ku jsme projížděli malebným ratibořickým 
údolím s obávaným Viktorčiným splavem. 
Následoval průjezd kolem historického mlý-
na a upraveného ratibořického zámku až na 
konec údolí. Tam pak účastníky čekala veče-
ře a postupný návrat domů. Naši i liberečtí 
inboundi si, stejně jako ostatní rotariáni, 
odnášeli nádherné zážitky ze skvěle zorga-
nizovaného meziklubového setkání.

Text & foto: karel Javůrek

Stalo se již tradicí, že Rotary klub 
Beroun oslavuje výročí svého 
charteru charitativním koncertem. 

rvní dva koncerty byly ve Svatém 
Janu pod Skalou v kostele Sv. Jana 

Křtitele a výtěžek byl v obou letech vě-
nován místnímu Ekocentru Kavyl. Pro 
letošní rok jsme se na spolupráci domlu-
vili s obcí Nižbor a koncert se bude konat 
19. 6. 2017 na jejich zámku. Výtěžek kon-
certu bude v letošním roce použit na 
studentskou výměnu podporovanou Ro-
tary klubem Beroun a na kulturní pa-
mátky obce. I tentokrát nám bude zpívat 
Kris Kros Kvintet – vokální skupina zpí-
vající „a cappella“ pestrý repertoár od 
klasiky přes hudbu populární až po 
úpravu lidovek. Přestože se jedná o mla-
dé zpěváky, mají za sebou již velké 
množství ocenění z mezinárodních sou-
těží. Své poslední CD natočili v USA, 
kam se nyní chystají i na koncertní tur-
né. Účastníci budou mít možnost navští-
vit od 17.00 informační centrum keltské 
kultury s expozicí o oppidu nad Strado-
nicemi, jež bylo jedním z nejvýznamněj-
ších keltských oppid na území Čech.

Text: inG. ludvík Šalda

B e R o U N

Koncert na zámku 
v Nižboru

19. 6. 2017
Koncert začíná v 19.00 a vstupné je 
150 Kč. rezervujte si poslední volné 
vstupenky na: 
ludvik.salda@seznam.cz

P
K

P
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zprávy

Celkem 6 degustovaných druhů 
whisky, chutná večeře, tradiční 
skotský kilt a spousta zajímavých 
informací byla připravena pro hosty 
degustace skotské single malt 
whisky, kterou pořádal Rotaract 
klub Praha 10. 3. 2017 v karlínské 
restauraci Amfora.

ečerem provázeli dlouholetý člen 
pražského Rotaract klubu Šimon 

Buryan a George Podzimek z RC Praha – 
Staré Město, oba velcí milovníci a znalci 
whisky. Všech 28 účastníků degustace si 

se zájmem vyslechlo jejich povídání 
a ochutnalo pečlivě sestavený výběr 
whisky. S koncem večera došlo i na aukci 
několika lahví, které věnovali oba mode-
rátoři večera, za což jim patří velký dík.

Text: Jaroslav fořt

Foto: Patrik Juránek

P R A H A

Degustace

T Ř e B Í Č

Milá návštěva 
z Peru

Celý týden počátkem dubna byla 
hostem Rotary klubu Třebíč paní 
Escarlette Martinez, rotariánka 
z Peru. A jak se do Třebíče dostala? 

ejí syn Aron, výměnný student, jí 
o krásách Třebíče, města UNESCO, 

tak dlouho přes Skype vyprávěl, až 
Escarlette přijela. Přátelé jí ukázali nejen 
Třebíč, ale i její krásné okolí. Navštívila 

Jaroměřice, Telč, Brno a mnoho dalších 
míst. Ona pak na oplátku třebíčským ro-
tariánům zahrála na kytaru a zazpívala 
písničky ze světové pokladnice hudby 
i ze své tvorby. Věřím, že vzniklo další 
přátelství na celý život, jak jsme již při 
programu rotariánské studentské výmě-
ny zvyklí.

Text: frantiŠek ryneŠ

V

J

5730 Kč
Výtěžek z akce bude použit na aktivity 
s dětmi z azylového domu tří přání 
v Praze.

Dne 26. 4. 2017 Rotary Club Ostrava 
International předal ocenění Paul 
Harris Fellow čestnému členu klubu 
panu Luďku Eliášovi, který zanedlou-
ho oslaví své 94. narozeniny. 

Luděk Eliáš je příkladem člověka, který 
nikdy neuhnul z morálních zásad. Bě-
hem druhé světové války prošel koncen-
tračními tábory Osvětim a Sachsenhau-
sen. Patřil k výrazným osobnostem 
Divadla Petra Bezruče v Ostravě, kde 
působil od konce války až do druhé po-
loviny osmdesátých let 20. století, spo-
lupracoval s filmem a ostravským roz-
hlasovým studiem. O  jeho osudech 
natočil v roce 2008 režisér Petr Lokaj 
televizní dokument Osud č. A2026. Dal-
ší dokument Holocaust v životě Luďka 
Eliáše režisérky Kláry Řezníčkové získal 
v roce 2012 spolu se snímkem o Janu Za-
jícovi 1. cenu v sekci Člověk a společnost 
na mezinárodním filmovém festivalu 
Ekofilm. V roce 2012 se stal Luděk Eliáš 
pátým laureátem Ceny Jaromíra Šavrdy 
za svědectví o totalitě.

Guvernér Rotary distriktu 2240 Ště-
pán de Wolf předal Luďku Eliášovi cenu 
Paul Harris Fellow za přítomnosti pri-
mátora města Ostravy pana Tomáše 
Macury, past guvernéra Vladimíra 
Adámka, guvernéra elect Rotary dis-
triktu 2240 na rok 2017–2018 pana Julo 
Tomky a dalších hostů. Velmi děkujeme 
panu Eliášovi za jeho neúnavnou osvě-
tovou činnost a jsme velmi pyšní na to, 
že je čestným členem našeho klubu.

Text: briGita bilíková a vladimír Polák

LUDĚK ELIÁŠ

Ocenění 
výjimečného 

člověka
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PETER KOTHAJ
† 25. 4. 2017

Dňa 25. 04. 2017 nás opustil po ťažkej chorobe vo veku 65 rokov 
popredný slovenský chirurg, profesor MUDr. Peter Kothaj, 
CSc., jeden zo zakladajúcich členov RC Banská Bystrica.

odák z Bratislavy ukončil Lekársku fakultu UK v Bratisla-
ve roku 1976. Do KÚNZ Banská Bystrica na chirurgické 

oddelenie nastúpil v roku 1979 z nemocnice v Brezne. Roku 1991 
sa stal primárom chirurgického 155 lôžkového oddelenia a od 
roku 1992 prednostom Chirurgickej kliniky FNsP F. D. Roosevel-
ta Banská Bystrica, ktorú viedol 26 rokov a 2 týždne. Roku 1996 
habilitoval na docenta, za profesora chirurgie bol menovaný 
v roku 2003. V rokoch 1997–2014 bol prezidentom Slovenskej 
chirurgickej spoločnosti, potom jej 1. vice-prezidentom. Od roku 
2004 viedol Katedru gastroenterologickej chirurgie SZU.

Vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (o navrátenie mena 
nemocnice sa vo význačnej miere osobne zaslúžil) zaviedol komplet-
né spektrum laparoskopických a torakoskopických výkonov. Zahájil 
operačnú laparoskopiu (LSK), roku 1992 urobil prvú LSK cholecyst-
ektómiu v rámci SR. Neskoršie patrili klinike pod jeho vedením aj 
prvenstvá v LSK adrenalektómii, LSK splenektómii a LSK resekcii 
žalúdka. V roku 1997 stál prof. Kothaj pri prvej transplantácii peče-
ne na Slovensku. Prof. Kothaj sa venoval aj dejinám slovenskej chi-
rurgie, bol šéfredaktorom časopisu Slovenská chirurgia, členom 
viacerých profesijných domácich a zahraničných spoločností, au-
torom odborných publikácií, vedeckých prác v domácich a zahra-
ničných časopisoch. Prednášal 182 krát na odborných fórach doma 
aj v zahraničí. Získal Zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnos-
ti, Cenu Banskobystrického samosprávneho kraja, Petřivalského 
cenu Českej chirurgickej spoločnosti,Cenu primátora mesta Banská 
Bystrica, prestížnu nomináciu na Krištáľové krídlo.

Ako malú spoluúčasť na operačných LSK úspechoch nášho 
priateľa, spoluzakladateľa RC Banská Bystrica, obetavého 
a skromného človeka nás môže tešiť skutočnosť, že bol to práve 
Rotary klub Banská Bystrica, ktorý v rámci sociálneho programu 
zabezpečil v roku 1992 kvalitný prvý operačný laparoskop pre 
chirurgickú kliniku, vedenú prof. Petrom Kothajom.

Česť jeho trvalej pamiatke.

Zármutok 
v Banskej Bystrici
Text: IVAN BELAN, PDG

z domova
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Návštěva u kardinála

Text: KAREL KARPAŠ

V únoru proběhla v arcibiskupském paláci v Praze 
schůzka, které se zúčastnil kardinál Dominik Duka, 
guvernér Štěpán de Wolf a přátelé z RC Hradec 
Králové Ota Divíšek a Karel Karpaš. Pan kardinál 
se živě zajímal o současné rotariánské hnutí, 
překvapil znalostmi rotariánské problematiky 
a rozhovor se protáhl na dvě hodiny.

řátelské vztahy mezi kardinálem Dominikem Dukou 
a královéhradeckým Rotary klubem se datují už od 
začátku jeho dvanáctiletého působení na biskupském 

stolci v Hradci Králové. Tehdy ještě pan biskup nebyl členem 
Rotary, živě se však o rotariánský život zajímal a mnohokrát 
nám propůjčil hradecké chrámy pro pořádání charitativních 
akcí, například Tmavomodré večery s výtěžkem pro zrakově 
postižené. Zástupci našeho klubu byli vždy zváni na oslavy 
významných církevních událostí, např. při příležitosti 350. 
výročí vzniku hradecké diecéze. Milé bylo setkání v hradecké 
biskupské rezidenci s návštěvou biskupské knihovny, která 
není veřejnosti přístupná. On zase rád přijímal pozvání 
k návštěvě dětských pacientů ortopedické kliniky, vedené 
jedním z rotariánských přátel. Dobré vztahy nebyly přerušeny 
ani po přesídlení Dominika Duky do Prahy. 

Při neformálním setkání současného prezidenta RC Hradec 
Králové s panem kardinálem v průběhu benefičního koncertu 
pro pořízení nových varhan do katedrály svatého Víta vznikla 
myšlenka na zapojení rotariánů do celonárodní sbírky na 
tento účel a výsledkem byla únorová schůzka v arcibiskup-
ském paláci v Praze, kde došlo ke vzájemné dohodě. Organi-
zací celé akce byl pověřen Rotary klub Hradec Králové. 
Věříme, že naše iniciativa padne na úrodnou půdu.

P



z domova

BohumIL LoŠťáK 

Bohové, zastavte čas

Neúprosný čas a osmdesát sedm let mne 
přišli říci,

že je nejvyšší čas zhasnout moji svíci.
Pane Čas, jak si račte přát, vezměte si 

moji hlavu.
Však prosím, mohu si dát ještě kávu?

Bránil jsem globálnímu oteplování 
planety,

hloubil studny, sázel stromy,
snad mně dopřejete trochu černé vody.
Nespílám Vám, že jste mi obílil vlasy,
nabízím Vám přátelství na věčné časy.

Ve vinném sklepě usedli jsme ke korbelu 
rýnského,

čas se zastavil, dali jsme si chilského.
20. července po druhé lahvince,

poručil jsem ho přinést v putynce.
Pak pili jsme víno z Modrých hor,

zpíval s námi i jindy tichý bor.
Jen pan Čas usnul u sudu Sylvánu,

probudil se až dlouho po ránu.
Ztratil se ve spěchajícím davu,
zapomněl na moji bílou hlavu.

Má svíce plápolá jako zamlada,
při červeném neopouští dobrá nálada.

Bílé pozdní sběr v pohárku,
odrůdu poznám na dálku.

Však jen do půl noci holduji vínu a zpěvu
a pak jdu tiše domů.

Pro elixír života chodím pouze 
do vinného sklepa

a reformy zdravotnictví nejsou pro 
mě třeba.

Již nevolám,
„Bohové zastavte čas, abychom nestárli,“

čas se zastaví jen ve vinném sklepě, 
kde cinkají poháry.
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Báseň Bohumila Lošťáka, kterou napsal ke svým 

87. narozeninám, když – jak sám říkával – „sv. Petr 

už chrastil klíčem, ale protože se mu něco 

nezdálo, tak tu ještě stále su“, ukazuje Bohumilův 

smysl pro humor a velkou radost ze života.

Ing. Bohumil Lošťák – lesník, ekolog, 
fotograf, spisovatel, básník, recesista 
a rotarián, vzdělaný, cílevědomý, obě-
tavý, duchaplný, pohotový a zábavný 
člověk, takového ho všichni známe. 

arodil se 20. července 1921 v Draha-
nech na Drahanské vrchovině. 

V roce 1942 dokončil studium na lesnické 
škole v Jemnici. Pracoval na Křivoklátsku, 
v Orlických horách, na Svitavsku a Karlo-
varsku. Díky svému úspěšnému působení 
přešel v roce 1953 na Ministerstvo lesů 
a dřevařského průmyslu do hlavní správy 
pěstění lesů. Ale již v roce 1955 nastoupil 
jako ředitel Lesního závodu Břeclav, kde 
se podílel na náročném úkolu obnovy zde-
vastovaného lužního lesa. Počátkem se-
dmdesátých let odešel na Vysokou školu 
zemědělskou v Brně, aby na lesnické fa-
kultě řídil výzkum mysliveckého výukové-
ho areálu Lednice – Valtice. V té době už 
žil na hájence u zámečku Tři grácie. Jak 
sám říkal, zůstal na Podluží kvůli lužním 
lesům, přátelům, vínu a krásným ženám. 

V roce 1982 vyšla kniha Zelená perla 
o lužní krajině na Břeclavsku. Spisovatel 
Jaromír Tomeček v úvodu napsal: „Miluje 
krásno, a aby obraz krásy, na niž se díval, 
nezůstal jen prchavým zážitkem, jal se jej 
zachycovat. Fotografickým aparátem. Ve 
svém okolí znal každé hnutí, každé zachvě-
ní listu, i začal to všechno zvěčňovat, ne 
bez ladu a skladu a ne bez obětí. A tak do-
kázal soustředit soubor vzácných pohledů 
do nitra přírody, a to zcela ojedinělých, To 
není náhoda. To je spojení talentu a úsilí.“ 

Bohumil Lošťák vystavoval samostatně 
i kolektivně, doma i v cizině, jeho snímky 
byly publikovány v mnoha reprezentativ-
ních publikacích a získal několik ocenění. 
Na výstavě padesáti nejlepších fotografií 
„Člověk a příroda“ ve Stockholmu byly vy-
staveny dvě Bohumilovy fotografie „Zato-
pený les“ a „Boj o život“.

Přítel Bohumil byl v roce 2005 zakláda-
jícím členem RC Valtice – Břeclav a velmi 
aktivně se věnoval zejména environmen-
tálnímu programu klubu. Jeho zásluhou 
byla obnovena alej kaštanovníku jedlé-
ho – tzv. Bohumilova alej v okolí zámečku 
Tři grácie, pečlivě zde také ošetřoval pa-
mátnou „mučenou“ borovici. Stále měl 
před sebou nové cíle a projekty, do po-
slední chvíle se zajímal o dění v klubu 
i v celém distriktu, byl pilným čtenářem 
Good News. 

Zemřel 5. května 2017 v kruhu svých nej-
bližších jako nejstarší rotarián našeho 
distriktu. V červenci by se dožil 96 let. 
Čest jeho památce.

BOHUMIL LOŠŤÁK
† 5. 5. 2017

Odešel nejstarší rotarián
Text: EVžENIE A KAREL KLANIcoVI

N
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g l o s s a r yf r a n t i š k o v y  l á z n ě

Dear Rotarian 
Friends,

Štěpán de Wolf,

district 2240 governor for 2016–17

let me hark back again to the successful 
District Conference and thank not only the 
organizers from my parent Club, but also 
the Františkovy Lázně a. s. management, 
Ingo Casino staff, and representatives of 
the Cheb and Františkovy Lázně city 
councils. RC Hradec Králové organizes 
financial aid to the reconstruction of the 
organ in the Metropolitan Cathedral of 
Saint Vitus, Wenceslaus and Adalbert at 
the Prague Castle. I sincerely support this 
noble intention. I trust many Rotarians 
will donate money for a new organ. I have 
visited RC Beroun, where members of the 
budding Rakovník Satellite Club surprised 
me with a historical copy of the RC 
Rakovník Charter Deed from 15 May 1937. 
We owe a lot to defunct Rotary Clubs that 
have not been restored: We know nothing 
about their members and history. 
Therefore I asked Svatopluk Jedlička and 
PDG Milan Roch to search the archives 
and try with their neighbouring clubs to 
bring old clubs to a new life. On Thursday 
27 April 2017 I attended a RYLA meeting in 
Kopřivnice—a splendid encounter with 
young students, organized to perfection by 
Blažena Mačáková. 

In conclusion, let me thank you all for 
the help you accorded to me in my 
demanding mission of district governor. 
You make the District forge ahead. I trust 
I am handing it over to my successor Jula 
Tomka in a better shape than it was when 
took over one year ago. I wish Jula could 
share my sentiments one year hence.

Supplement
english

Shall we get younger?

lub delegates nominated ADG Ilja Chocholouš of RC Praha City to the post of District 
Governor for 2019/2020. People from our Rotaract Clubs took the floor in the discu-

ssion part of the conference. Marko Hrabinský from the Pardubice Rotaract Club actually 
developed his slightly provocative thoughts, published in RGN as “Do You Want Us?” and 
Blahoslav Maršálek, RAC’s current District representative, presented planned activities, 
especially promoting the Rotary Foundation and its goals in public. PDG Irena Brichta 
highlighted the importance of Rotary support for young alumni. The ROTARY ALUMNI 
ASSOCIATION was successfully chartered in the autumn. 

As every year, the conference hall came abuzz with high school students from many 
parts of the world, who spent their exchange programmes here during the current school 
year. The RI President’s delegate this year was Matti Hankalo from Finland. He duly stre-
ssed the need to “rejuvenate the Rotary blood”. 

Many people from our midst are prepared to donate their time, energy and financial 
means for the good of the Rotary ideals, as proved by many awards and distinctions con-
ferred on Rotarians at the conference. Heartfelt thanks go to George Podzimek’s witty 
remarks, and above all the organizers, especially those from RC Cheb, for their perfect 
organizational skills, proved at this very pleasant get-together.

This year’s District Conference took place on 7—8 May in františkovy lázně, 
a spa that symbolizes fertility to Czechs. That might be the answer to whether 
our rotary Clubs can get stronger and younger. 

C
Text: svatopluk k. Jedlička, Photo: MaRie sieBeRová
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supplement

The Rotary Dragon Boat Charity 
Challenge race saw its eighth 
annual edition on 13 May 2017. 

ost qualifier teams made trai-
ning runs on the preceding 

Thurs day and Friday (11—12 May). Satur-
day’s race again took place at Žluté Lázně 
in Podolí and marked the 20th anniversa-
ry of the Dragon Boat Association. Rota-
ry Dragon Boat Charity Challenge, held 
under the auspices of Prague 4 and Pra-
gue 5, brought together 27 teams, from 
veterans to relative newcomers. The  
winner really had to fight for primacy: 
three boats swooshed by and it was diffi-
cult to tell who wins. The victory eventu-
ally went to Rotary Club Praha Staré 
Město, multiple cup holders with an age 
average of 65.5 years! But in the end we 
all won. The weather was just excellent 
and we all shared good sportsmanship, 
élan and an inimitable atmosphere. But 
the main thing is, we can donate 510,000 
CZK to the foundations APLA, Muses for 
Kids, Life 90 and VDV.

Text: vlasta kRahulCová

Photo: geRRY tipple

P r a g u e

Under the Sign 
of the Dragon
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The ambition of the carefully planned 
D 2240 Rotary Golf Tour is to raise 
100,000 crowns for a special golf car for 
the benefit of handicapped players. 

he opening tournament, attended by 
golf aficionados from all over the Dis-

trict, took place on 21 April 2017 under the 
auspices of RC Most. The proceeds from 
this charity project amounted to 13,000 CZK 

and were distributed between Ústí Region 
Infant Homes in Most and the Czech Han-
dicapped Golf Association. I would like to 
thank the Most Golf Club for the lease of 
their premises, SIMONA Plast Litvínov 
Company for refreshments, and RC Most 
for perfect organization. 

Text: JindřiCh vinkleR

Rotary Club Ostrava International has 
conferred a Paul Harris Fellow award 
to its honorary member Luděk Eliáš, 
who will soon mark his 94th birthday. 

overnor of District 2240 Štěpán de 
Wolf decorated him with the Paul 

Harris Fellow Award in the presence of the 
Mayor of Ostrava Tomáš Macura, Past Go-

vernor Vladimír Adámek, Governor Elect of 
Rotary District 2240 for 2017-2018 Julo Tom-
ka, and other distinguished guests. We are 
sincerely grateful for Mr. Eliáš’s tireless 
educational activities and we are proud of 
his honorary membership of our club. 

Text: BRigita Bilíková, vladiMíR polák

o s t r a v a

Kudos 
to a great 
man

M o s t

D 2240 
Rotary 
Golf Tour
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Being invited by RI President – this 
year John Germ – to represent him at 
any District Conference is an honour 
and in this case also an exciting 
adventure, as we knew the country 
from books and media but only visited 
here years ago. 

e were met at the airport by PDG 
Irena Brichta and her husband, 

both members of RC Prague International. 
We could not possibly have had better gui-
des! Friendship we so easily form among 
Rotarians is very precious. Having 1.2 mil-
lion ethically like-minded people around 
the world, one is never alone and that 
should be appreciated even when recrui-
ting new members. Františkovy Lázně is 
a charming spa-town, where spring was in 
the air. On our way from the railway stati-
on to the hotel we met several Rotarians, 
among them Past District Governors. The. 
We heard many stories connected to Fin-
land – including Youth Exchange students. 
The Youth Exchange program is the 
flagship of D 2240. The students, about 90 
of them present, had arranged an excellent 
program for the Conference. It was nice to 
notice the big Finnish flag among other 

flags and the ”teaching Finnish” lesson per-
formed by Suvi, the only student from Fin-
land. D 2240 Rotarians have been gene-
rously contributing to The Rotary 
Foundation and therefore there is a good 
amount of District Designated Fund avail-
able to be used for Global Grants, Polio 
Plus program or Rotary Peace program. 

Three great ideas we want to share back 
home. First the recipe calendar made by 
members of Inner Wheel, secondly the 
Alumni Reconnect Week – we need to learn 
more about that as reaching out to the 
alumni will be important when inviting 
new members and thirdly the fundraising 
of DG Štěpán de Wolf by purchasing 1400 
TRF 100 years pins and then selling them 
to donate money for Polio Fund. A total of 
8000 USD plus is a remarkable contributi-
on! My wife Virpi and I were impressed by 
the enthusiasm and true Rotary spirit we 
were surrounded, and do thank you for 
your hospitality. Wishing you further suc-
cess and hope to see you in Atlanta, at the 
RI Convention fully celebrating our 100 
years of doing good!

Text: Matti honkala

RC Nitra is the co-organizer of 
Crossing Borders—an exhibition of 
contemporary and modern Hungarian 
art, open until 28 May 2017. 

ts venue is symbolically situated at 
the crossroads of three states—Slo-

vakia, Hungary and Austria—in the 
unique Danubiana Modern Art Gallery 
in Čunovo. Paintings provided by Hun-
garian collector Georg Grüner run the 
gamut of styles and exceptional masters 
and the exhibit’s name is self-explana-
tory. Post-WWII art eloquently narrates 
about various cultures, tolerance, dedi-
cation and solidarity. 

Text: ladislav gáll

D i s t r i C t 
C o n f e r e n C e

Rotary 
International 
President’s 
Representative 
to D 2240 
District 
Conference

n i t r a

Crossing Borders 
Exhibition
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Mourning 
in Banská Bystrica 

On 25 April 2017, after a grave illness 
at the age of 65 years, a preeminent 

Slovak surgeon, Professor Peter 
Kothaj, one of the charter members of 

RC Banská Bystrica passed away.

Though immensely saddened by the 
death of a friend, cofounder of RC 

Banská Bystrica and selfless, modest 
man, we find only a small consolation 
to realize that it was our Rotary Club, 

which devoted part of its social 
programme for the benefit of our city 

and its community to efforts to 
purchase, in 1992, a quality laparoscopy 
device for the surgery clinic headed by 

Professor Peter Kothaj.
 May he rest in peace. 

ivan Belan, pdg
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These five pages contain English-language 
highlights of the content of the Czech 

and Slovak magazine 

T R A N S L AT I O N 
Libor Trejdl 

E D I T O R I A L  B O A R D 
+420 602 343 314 

rgn@rotary2240.org

Everybody had great expectations 
about Vanaivan in Kopřivnice, but few 
people knew what it’s worth. 

hirteen young participants, three counsellors, five high-
-energy days, many support organizers… RYLA was all 

that. But most importantly, it was the emotions conjured up by 
a series of lectures and fascinating encounters. Between Wed-
nesday evening and Sunday afternoon, we met with three go-
vernors of our District—Štěpán, Jula and Zdeněk, Euro-MP 
Martina Dlabajová, Mobbing Free Institute founder Michaela 
Švejdová, and Deputy Mayor pf Kroměříž Pavel Motyčka. Hon-
za Krejčí shared his impressions from a meeting with Sir Ni-
cholas Winton. At the end of RYLA 2017, all three participating 
groups presented a programme they worked on throughout the 
seminar. The assignment was: “Quo Vadis European?”. We re-
ceived our certificates and crowned the event by selecting 
a keynote of RYLA 2018. We chose “Bottom—End or Beginning?”. 

Text: anna gaJdičiaRová

r y l a

Inspiration 
for young leaders
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Hotel 
Zámek Čejkovice

Obec Čejkovice 
oznamuje záměr pronajmout

Další podmínky pronájmu, podmínky pro obsah 
a způsob předkládání nabídek jsou k dispozici 
na internetových stránkách Obce Čejkovice.

Čejkovice jsou třetí největší vinařskou obcí ČR spojenou 
s tajemným templářským řádem, který zde od 30. let 13. století 
budoval gotickou tvrz, později přestavěnou na zámek.

Hotel Zámek Čejkovice nabízí ubytování v historických 
prostorách s neopakovatelnou atmosféru. 

www.cejkovice.cz/uredni-deska
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sledujte a aktualizujte 
kalendář aktivit na:
www.rotary2240.org

Všechna čísla časopisu
(od roku 1999) si můžete 
přečíst na:
www.rotarygoodnews.cz
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good news

Dobrou příležitostí 
ke sdílení zkušeností 
a plánů je i distriktní 
konference

 10.–14. 6.  RI  Světový kongres RI + Oslavy 100. výročí 

   Nadace Rotary  Atlanta/USA 

 17. 6.  ICC CZ-SK-A  Rotary Inter-country cup čtyřher  Český Krumlov 

 21.–25. 6.  DVVM  Farewell Weekend ČR + SR  Valtice 

 23. 6.  RC Opava  Rotariánský kreslený pohádkový benefiční ples 

   pro dospělé  KD Stěbořice 

 24. 6.  D-2240  Školení sekretářů a výkonných sekretářů klubů  Martin 

 30. 6.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2017/4 (vychází 10. 8.)  všeobecná aktivita 

 10. 7.  RC Prague Inter.  D 2240 Rotary Golf Tour – 4. turnaj  Kácov 

 28.–30. 7.  RC Telč  D 2240 Rotary Golf Tour – 5. turnaj  Telč 

 26. 8.–3. 9.  RC Ostrava  Rotariáni poznávají Arménii – zájezd  Arménie 

 31. 8.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2017/5 (vychází 10. 10.)  všeobecná aktivita 

 1. 10.  RC B. Bystrica  D 2240 Rotary Golf Tour – 6. turnaj  Gray Bear Tále 

 19. 9.  RC Praga Ekum.  Návštěva arcibiskupského paláce  Praha 

 22.–24. 9.  DVVM  OM I. pro inboundy  Trenčín 

 23. 9.  DVVM  Školení YEO  Trenčín 

 29. 9.–1. 10.  ICC CZ-SK-D  Výroční zasedání mezinárodního výboru  Karlovy Vary 

 říjen  RC Prague Inter.  D 2240 Rotary Golf Tour – 7. Turnaj (závěrečný)  GC Hodkovičky 

 14.–17. 10.  IGFR  Golfový turnaj pěti zemí  ČR/Rakousko 

 30. 10.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2017/6 (vychází 10. 12.)  všeobecná aktivita 

 31. 12.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/1 (vychází 10. 2.)  všeobecná aktivita

aktivity

kluby



Prosíme, pomozte i vy! Zřiďte si ještě dnes  
trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300.

www.sos-vesnicky.cz Láskyplný domov pro každé dítě

Pomáháme ohroženým dětem  
zvládnout těžké životní situace.
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