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Každý den více jak dvakrát 
objedeme zeměkouli

Skladování 
ve všech 
teplotních 
režimech

Logistické činnosti a skladování v teplotních režimech 
suchý, chlazený a mražený
Doprava kamionová, drobná paletová a kartonová
Služby přidané hodnoty Co-Packing
Řízení zásob / dispo
Celní a daňové sklady
Paletové hospodářství 
Archivační služby

Největší mrazírenská
centra v ČR a SK

PROFESSIONAL & FULL SERVICE LOGISTICS
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Irena A. Brichta, DG
GUVERNÉRKA DISTRIKTU

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 celosvě-
tovou 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 občan-
ské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self.“
  
Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

M I L Í  Č T E N Á Ř I ,

„co je to Rotary”? Na to neexistuje jediná správná odpověď. Pro každého z nás rotariánů totiž 

neznamená Rotary totéž. Často je popisujeme pomocí čísel: 1 220 115 členů v 34 558 klu-

bech ve 200 zemích a regionech ve světě, což je jistě ohromné. Ale suchá čísla nevystihují 

samu podstatu toho, co vlastně nás, rotariány, odlišuje od ostatních organizací, a co nás 

inspiruje, abychom se angažovali a motivovali druhé.

Prostřednictvím Rotary se členové klubů mohou spojit s lídry ze všech kontinentů, kultur 

a profesí, včetně našeho distriktu 2240, který zahrnuje téměř 80 klubů dvou zemí, České 

republiky a Slovenské republiky. Mohou se podílet na výměně nápadů, zkušeností a na 

výměně různých názorů, které pomohou řešit světové komplexní problémy i problémy 

místních komunit. Mohou se připojit k aktivitám, které napomáhají trvalým změnám 

k lepšímu v našem domácím prostředí i ve světě.

Chceme společně změnit svět, a proto je velmi důležitá práce s veřejností. Když se bude 

více vědět o projektech, jak Rotary pomáhá druhým, potom i Rotary bude moci udělat víc! 

Je to velmi jednoduché! Podívejte se na stránky www.rotary2240.org nebo www.rotary.org, 

na to, kde se jednotliví rotariáni angažují a jaké projekty mají kluby. Rotariáni přispívají 

buď financemi, nebo tím, že dávají k dispozici svůj čas a své znalosti. To vše má velký 

význam pro příjemce, ale také ten, kdo dává, se cítí lépe!

Když se rotarián podělí o své rotariánské nadšení s druhými, má možnost je tím motivovat, 

aby se i oni stali dobrovolníky… Nadchnout kolegu, přítele, aby přispěl ke společnému 

dobrému dílu, a tím i jeho samotného i jeho rodinné příslušníky přivést k aktivnímu členství. 

Takže rotariáni pomáhají v místě i v zahraničí a tato společná práce vyvolává změnu k lepšímu 

na celém světě, což zase přispěje k všeobecnému porozumění. Rotary je skupina přátel, kteří 

jsou hrdí na svou profesi, pravidelně se scházejí a konají dobré skutky prostřednictvím svých 

projektů. Proto může rotarián říci, že má přátele, partnery a poradce ve své místní komunitě 

i v celém světě. Přátele, kteří rádi pomohou s naší snahou zlepšit svět. 

Ať se rotariánům daří, vždyť oni opravdu mění životy!

HLAVNÍMI 
DŮVODY, 
PROČ SE 
ČLOVĚK STANE 
ROTARIÁNEM, 
JE PŘÁTELSTVÍ 
A TOUHA ZMĚNIT 
SVÉ OKOLÍ 
K LEPŠÍMU 

G L O S Á Ř



AKTIVNÍ
ROTARY
MĚNÍ
ŽIVOTY

často hovoříme o Rotary jako o rozsáhlé, bohatě 
rozvětvené rodině několika generací. Vážíme si toho, 
že významnými příslušníky naší rodiny Rotary jsou 
také mladí účastníci našich programů. Klademe velký 
důraz na službu dětem a rodinám. Činíme tak s vědo-
mím, že budoucnost každé rodiny spočívá v její nej-
mladší generaci. A to absolutně platí též pro nás, rodi-
nu Rotary. Víme, že je pro nás důležité přivést do 
Rotary novou generaci mladých členů. Hodně dlouho 
už hovoříme o tom, jak důležité je získávat do Rotary 
mladé profesionály – ale asi jsme nehovořili dost 
o tom, proč s námi nezůstávají. Členy Rotary se stává 
hodně mladých lidí, z nichž někteří jsou absolventi 
našich programů pro mládež. Ale jen co si založí vlast-
ní rodinu, mnoho z nich nás zase opouští. Není obtížné 
pochopit, proč je tomu tak: jsou to mladí odborníci 
a mimo svoji rodinu již tráví víc času, než chtějí. A tak 
bez ohledu na to, jak moc mají rádi a váží si Rotary, 
nehodlají upřednostnit svou službu v Rotary před zá-
jmem svých manželek nebo manželů a dětí. A ani by-
chom to od nich nikdy neměli očekávat! Ale je pro nás 
důležité hledat cesty, jak v Rotary uvítat celé rodiny, jak 
učinit, aby si Rotary a rodiny rotariánů navzájem ne-
musely konkurovat, pokud jde o čas spojený s účastí 

na aktivitách Rotary. Můžeme připravovat projekty 
služby tak, aby se jich mohly účastnit celé rodiny, nebo 
zajistit někoho, kdo se o dítě členky postará po dobu 
schůzky klubu, anebo dokážeme pružně přizpůsobit 
čas a místo schůzek, ale každopádně potřebujeme uči-
nit ze služby Rotary životaschopnou alternativu pro 
členy s malými dětmi. Když přijímáme kohokoli s ro-
dinou do Rotary, měli bychom jasně říci: „Vaše rodina 
není překážkou pro vaši službu v Rotary. Není třeba se 
kvůli tomu obtěžovat nějakým plánováním, jak rozdě-
lit váš čas.“ Místo toho, aby se máma nebo táta vytrá-
celi někam ven kvůli Rotary a nechávali ostatní doma, 
mělo by se Rotary stát součástí rodinného kalendáře. 
Pak se stane rodina Rotary skutečnou rodinou. Děti 
pak budou vyrůstat v prostředí, kdy uvidí své rodiče 
zapojené do služby komunitě, a samy se té služby bu-
dou účastnit. To by nebyla dobrá věc jen pro rodinu 
jako takovou – byla by to ohromná věc pro Rotary 
klub, jenž by tak mohl napomáhat růstu nové generace 
aktivních a ke službě připravených budoucích mla-
dých členů Rotary. Pro každou etapu našeho života 
a naší kariéry má Rotary něco, co nám může nabídnout 
– způsob a cestu, jak konat více, dávat více a být něčím 
více. Rotary je dost velké pro nás pro všechny!

Tento měsíc je tomu 109 let od chvíle, kdy Paul 
Harris a tři jeho přátelé založili první Rotary klub. 
Jejich cíl byl jednoduchý: vytvořit uprostřed města 
plného cizích lidí oázu přátelství s těmi, s nimiž sdí-
lejí stejné hodnoty. 

Během času se filozofie Rotary rozvinula a dozrála; 
rotariánské ideály se rozšířily, aby zahrnuly službu, 
profesní etiku a mezinárodní porozumění. Jak Rotary 
rostlo a šířilo se, představoval si Paul Harris svět, 
v němž se nakonec všechny spory rozplynou – svět, 
v němž osobní vztahy a tolerance rozdílnosti odsoudí 
vedení válek do minulosti. Cítil, že pokud by se lidé 
mohli jeden s druhým sblížit v duchu přátelství a to-
lerance, pak by brzo zjistili, že mají mnoho společné-
ho. Paul Harris měl štěstí, že během svého života vi-
děl, jak se myšlenka Rotary ujímá a jak vznikají kluby 
v desítkách zemí po celé planetě. Dnes jeho myšlenka 
ožívá každý týden ve 34 tisících obcí při každém se-
tkání tamního Rotary klubu. Ale nikde na světě se vize 
Paula Harrise nestává skutečností tak živě, jako je 
tomu na našich každoročních kongresech Rotary In-
ternational. Na kongresu po těch několik krátkých 
dnů můžeme vidět svět, jak si jej Paul Harris předsta-
voval: svět, v němž se muži a ženy z každého koutku 
planety scházejí, aby se společně podíleli na upevňo-
vání míru, na službě těm, kdo to potřebují, a také, aby 

se prostě radovali ze společnosti jednoho s druhým. 
Rozdílný původ, politické názory, kultura a nábožen-
ství se prolínají do jediné velké tapiserie. Jde o neza-
pomenutelný zážitek, na který se já i moje žena Jetta 
těšíme každý rok. Každý kongres je jiný, z každého si 
odnášíme vzpomínky, které nás těší. Tento rok budu 
mít neuvěřitelnou příležitost předsedat již stému 
a pátému Kongresu Rotary International, který se 
bude konat od 1. do 4. června v Sydney – ve městě, 
které je životaplným ohniskem mezinárodního dění, 
bránou mezi Východem a Západem naší planety, 
a proto také naprosto vyhovujícím městem hostícím 
slet rotariánů. Je to město úžasně rozmanité, bohaté 
svojí kulturou a historií, jedno z těch, které navštěvu-
ji nejraději. Je vzrušující a zároveň uklidňuje, místo, 
o kterém vím, že se tam vždy mohu cítit jako doma 
– a vždy tam najdu něco nového k vidění nebo k či-
nům. V roce 2014 se budou členové Rotary scházet 
s pozdravem G’day from Sydney – dobrý den ze Syd-
ney. Sejdeme se jako přátelé a rotariáni, abychom se 
objali napříč zeměkoulí každý s každým v prostředí, 
kde budeme všichni vítáni. A já doufám, že se k nám 
přidáte k oslavě našich úspěchů, pro pohled do bu-
doucna a k hledání nových způsobů, jak měnit životy 
prostřednictvím Rotary, jak naplnit naše letošní heslo 
Engage Rotary, Change Lives.

Více o aktivitách 
prezidenta RI Rona Burtona 

naleznete na: 
www.rotary.org/president

Leden 2014

Únor 2014

PŘEKLAD 
Z ANGLIČTINY: 
Petr J. Pajas, PDG
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M O J I  D R A Z Í  P Ř ÁT E L É ,

Ron Burton,
PREZIDENT ROTARY 

INTERNATIONAL

D O P I S Y  P R E Z I D E N T A
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PŘEKLAD: Dobroslav Zeman, PDG 

VIVID
SYDNEY

H
K účasti na Světovém 

kongresu RI v Sydney se 
přihlaste na adrese 

www.riconvention.org

Více o festivalu 
se dozvíte na adrese 

www.vividsydney.com

S V Ě T OV Ý 
KO N G R E S  R I

Sydney, 
1.–4. 6. 2014

udební vystoupení, velkolepé svě-
telné instalace, mamutí „výměna 
názorů“ – to vše přiláká více než 
půl milionu lidí na festival plný ži-
vota – VIVID SYDNEY 2014. Ten 
bude probíhat v téže době, kdy se 
na svůj každoroční kongres RI, svo-
laný na dny 1. až 4. června 2014, 
sjedou právě do tohoto města rota-
riáni z celého světa. VIVID SYDNEY 
se poprvé konal v roce 2009, 
a v tomto roce proběhne od 23. 5. 
do 9. 6. 2014 jako festival hudby, 
světla a nových nápadů.

S V Ě T L O
Interaktivní světelná show; nocí se 
rozzáří stromy, ve svěží atmosféře 
se objeví sochy, budovy se stanou 
interaktivními malířskými plátny, 
na nichž budou moci kolemjdoucí 
předvést své vlastní umění. Přístav 
Darling Harbour bude přetvořen 
na divadlo na vodě.

H U D B A
Při hudebních produkcích v pro-
slavené budově Opery v Sydney 
a při dalších hudebních vystoupe-
ních po celém městě vystoupí 
místní i zahraniční umělci.

N O V É  N Á PA D Y
Právě rotariánům nabízí festival VI-
VID SYDNEY mnoho příležitostí, 
jak uplatnit sílu myšlenek projedná-
vaných na kongresu právě tím, že 
budou moci navázat nové kontakty, 
vyslechnout příspěvky mnoha od-
borníků a vyměnit si své náměty 
s profesionály z oblasti umění, ar-
chitektury, obchodu, vzdělávání, 
techniky a dalších oborů.

S V Ě T O VÁ
S E T K Á N Í
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W O R L D 
G O O D  N E W S

ZHRUBA 
TRETINA 

POPULÁCIE 
SVETA MÁ 

PRÍSTUP 
K INTERNETU

I R S K O 
Členové Rotary klubu v Londonderry byli ve 
spolupráci s Výzkumným ústavem pro řešení 
mezinárodních konfliktů v květnu 2013 hos-
titeli třídenního Světového mírového fóra 
v Derry-Londonderry, tedy 15 let poté, co 
Velkopáteční dohoda přispěla k vyřešení 
konfliktu v této oblasti. Mezi aktivisty, politi-
ky, podnikatele, nositele čestného odznaku 
„Rotary Peace Fellow“ a laureáty Nobelo-
vých cen a rotariány přišel i Sakuji Tanaka, 
prezident RI pro rok 2012–13, aby se zúčast-
nil nejen panelových diskusí a kurzů před-
ních mírotvorců, ale i divadelního představe-
ní se sociálně-právní tematikou v prostředí 
Severního Irska.

J U Ž N Á  A F R I K A
Rotary klub Vanderbijlpark si predsavzal vy-
tvoriť najdlhšiu šnúru s bielizňou na svete 
a na tento účel získal od rôznych sponzorov 
asi 9 000 tričiek. Posledné tričko bolo zavese-
né v októbri počas 18. ročníka Riečneho fes-
tivalu – podujatia sprevádzaného hudbou, 
občerstvením a vzdelávaním o rieke Vaal, kto-
rá privádza vodu do najľudnatejšej provincie 
Južnej Afriky. Rotariáni v spolupráci s inži-
niermi a sponzormi vrátane Unilever South 
Africa Ltd. vyvešali viac ako 6 700 tričiek na 
5 km dlhý kábel zavesený na troch pontó-
noch plávajúcich na rieke. Tričká, v prevažnej 
miere ozdobené prvkami školských unifo-
riem a logami klubových dresov, poputujú 
ako sponzorský dar do lokálnych škôl.

Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP 
do češtiny přeložil Dobroslav Zeman, PDG, 

do slovenštiny Ivan Belan, PDG

LETEM SVĚTEM
Krátce novinky 
o Rotary z celého 
světa

A R G E N T Í N A
Rotary kluby Mercedes v Argentíne 
a Salto Noreste v Uruguaji sa spojili 
v úsilí podporiť technologickú gramot-
nosť vo vidieckych oblastiach. Spo-
ločne zakúpili a zariadili inštaláciu pia-
tich veží zabezpečujúcich poskytovanie 
internetových služieb na piatich ško-
lách v argentínskej provincii Corrien- 
tes. Učitelia a 300 študentov na týchto 
školách teraz majú prístup k aktuálnym 
študijným materiálom, k telekonferen-
ciám, zúčastňujú sa na virtuálnych ho-
dinách a komunikujú so zvyškom sveta 
v reálnom čase.
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V ČEČENSKU 
ŽIJE 50 % 
OBYVATEĽOV 
Z DENNEJ
DÁVKY 
MENEJ AKO 

1 $

H O N D U R A S
Každoročně se v lednu setkávají v Teguci-
galpě chirurgové a rotariáni-dobrovolníci 
na týdenním lékařském semináři, který je 
součástí projektu nazvaného „Operation 
Footprint“ (otisk stopy). Je věnován léčení 
dětí, které jsou postiženy tzv. „koňskou no-
hou“ nebo jinými deformitami. Spolupracu-
jí přitom s Nemocnicí sv. Filipa a s Rotary 
kluby, působícími v hlavním městě Hondu-
rasu. Dobrovolníci vyšetřují pacienty, prová-
dějí potřebné zásahy a poskytují následnou 
péči, a současně vzdělávají místní lékaře 
v oblasti rekonstrukčních technik. Od roku 
2002 poskytl tento projekt „Operation 
Foot print“ potřebnou péči již pěti tisícům 
dětí, z nichž 600 žije právě v Hondurasu. 

K A M B O D Ž A 
„Wheels for Learning“ („Na kole do školy“) 
– tak nazvali svůj projekt členové Rotary 
klubu v Gravenhurstu, Ontario, Kanada. Je-
ho cílem je zajistit jízdní kola a další vyba-
vení pro potřebné děti v Kambodži. Během 
svých služebních cest do této země v le-
tech 2012 a 2013 tam rotariáni distriktu 
7010 a jejich přátelé přivezli pro potřebu 
kambodžských rodin 2328 jízdních kol, 
1232 sítí proti moskytům a 4 tuny rýže. 
V roce 2014 plánují zajistit ještě dalších 
800 kol. 

A F G H Á N I S TÁ N 
Členové 15 Rotary klubů italského distrik-
tu 2090 pod vedením RC Ascoli Piceno na-
koupili pro dětskou nemocnici v Herátu, 
třetím největším městě v Afghánistánu, 150 
lůžek, které tam odeslali současně s dalším 
lékařským vybavením a potřebami, ale 
i se vzdělávacími pomůckami. Tato nemoc-
nice je v této oblasti jediným lékařským za-
řízením určeným pro děti. O leteckou pře-
pravu a dodání materiálu na místo se 
v lednu a červnu 2013 postaral italský 
vojenský kontingent působící v Herátu.

U S A
V roku 2011 zasiahlo mesto Joplin v štáte 
Missouri ničivé tornádo. Následne Rotary 
kluby Joplin a Joplin Daybreak venovali su-
mu 400 000 USD na vybudovanie bezbarié-
rového atletického štadiónu na počesť Willa 
Nortona, dospievajúceho syna miestneho ro-
tariána, ktorý v búrke prišiel o život. Ďalších 
200 000 USD zadovážili v roku 2013 pro-
stredníctvom matching grantu Nadácie Rota-
ry na podporu výstavby športoviska Will 
Norton Miracle Field, domovského štadiónu 
ligy Miracle League of Joplin pre postihnu-
tých športovcov. Finančné prostriedky sa po-
užijú na terénne úpravy, údržbu areálu, vybu-
dovanie prístupového chodníka a tribúny.

R U S K Á  F E D E R Á C I A 
V rámci prvého medzinárodného projektu 
od udelenia charty Rotary klubu v Groz-
nom v roku 2011 získal tento klub dištrikt-
né grantové prostriedky od Rotary klubu 
Del Mar v Kalifornii na pomoc chudobným 
rodinám v Čečensku, kde desaťročia kon-
fliktov viedli k vysídleniu obyvateľstva, ne-
stabilite a vysokej nezamestnanosti. Klub 
poskytol rodinám žijúcim v biede zimné 
oblečenie a obuv a pomohol zaplatiť za 
operáciu jedného mladého dievčaťa s dý-
chacími ťažkosťami.

W O R L D  G O O D  N E W S
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Blesková cesta 
do svaté země

Na tomto místě se objevují články o setkávání přátel v rámci 
mezinárodních akcí Rotary. Já měl tu čest, že jedno takové 

setkání se konalo ve Svaté zemi, tedy v Jeruzalémě, v srdci tří 
monoteistických náboženství. Kolegové z Distriktu 2490 (Izrael) 

připravili právě na začátek Svátku světel (chanuka) úžasné 
setkání, které se snad ani nedá nazvat školením. 

M E Z I N Á R O D N Í  A K C E
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����: George J. Podzimek, 
RC Praha Staré Město

rvní dva dny si 
budoucí guvernéři 
(náš distrikt je 
zastou pen DGE 
Peterem Ferencem 
z RC Spišská Nová 

Ves a DGN Vladimírem Adámkem 
z RC Ostrava) nejen při cinkání 
skleniček s vynikajícím izrael-
ským vínem a příborů na talířích 
plných středozemních pikantérií 
vyměňují zkušenosti s ostatními 
z Evropy, Blízkého východu a Afri - 
ky. V dalších dvou dnech se naše 
zastoupení rozrůstá i o úřadující 
guvernérku našeho distriktu 
Irenu Brichta z RC Prague Inter-
national a o mou maličkost, dora-
zivší ve 4 hodiny ráno. 

Žádný odpočinek pro nehod - 
né. Já mám na své agendě kromě 
účasti na Institutu (tak se tato 
setkání jmenují) i cestu na otoč- 
ku k Mrtvému moři, kde musím 
dojednat detaily pobytu dětí 
z našeho distriktu v rámci Gran-
tového projektu léčení dětí s ato-
pickým ekzémem. Za okny se mi 
během hodinové cesty taxíkem 
do prolákliny pod úrovní Středo-
zemního moře míhá úžasná kra-
jina a běžné dopravní informační 
cedule odkazují na známé bib-
lické příběhy. Místo překročení 
Jordánu raději podél něho a za 
chvilku jsme na místě. Jednání 
jsou dlouhá, takže nakonec si 
v Mrtvém moři smočím alespoň 
ruku. Tak zpátky, podél Masady 
(sorry, není čas) do Jeruzaléma, 
na zahajovací koncert Jeruzalém-
ské rozhlasové filharmonie. Pivo 
s přáteli a konečně postel.

P



R E P O R T Á Ž

Dovolená ve Vietnamu 
Zaváděcí cena za celé apartmá (2× 2 lůžka) 1000 Kč/den*, 
minimální pronájem 7 dní. 
Možnost pronájmu od března 2013 do října 2014. 

Byt o velikosti 64 m2 se nachází ve 20. patře čtyřhvězdičkového hotelu Muong Thanh, 
má 2 ložnice, kuchyň a balkon. Výhled na moře, 50 m vzdálená pláž.

*Peníze půjdou na léčbu Honzíka Čapka s Duschnanovou muskulární dystrofií.

Rezervace: capekjm@gmail.com
vietnam.educo-cb.cz

inzerce

To přece není možné, vždyť 
jsem si lehl před chviličkou. 
Hodi na rozdílu mezi Prahou a Je- 
ru zalémem mě docela dostává. 
Upadám zpět do kómatu, a tím 
zameškávám otevírací ceremonii. 
Má škoda, ale asi lepší, než usínat 
na konferenci. Jeden zajímavý 
řečník střídá druhého, takže na 
spánek není ani pomyšlení. Žádní 
uspávači hadů tady nejsou. Navíc 
se občas musím pekelně soustře-
dit, abych některé africké „anglič-
tiny“ dobře chytal. Téma střídá 
téma. Polio, Nadace, práce s mlá-
deží, motivace vlastní i dalších 
rotariánů. Čas běží tak rychle, že 
ani si nevšimnete a je čas se pře-
vléknout na galavečeři. Stovky 
svátečně oblečených rotariánů, 
místních i zahraničních. Zapalo-
vání první svíce při Svátku světel. 
Koncert izraelského písničkáře se 
sborem židovských dívek z Afriky. 
Dva kontinenty spojené hudbou. 
Nádhera.

Už zase zvoní budík. Dvě hodi- 
ny do začátku, to stihneme ještě 

Staré město. Běžíme s Irenou na 
tramvaj. Rychlý pochod od 
Damašské brány ke Zdi nářků. 
Poklonit se, vyfotit a dál. Výhled na 
město, sladký zelený čaj, nechat se 
oškubat ve stánku se suvenýry 
a zpět na konferenci. Tentokráte 
jsou zajímavější kuloárová jednání 
než hlavní program. Vše dojed-
náno u konsekutivních šálků kávy. 
Zakončovací ceremonie a aplaus 
vestoje. Zabalit a utíkat na večeři 
plnou izraelských specialit a zapa-
lování druhé svíčky. Hudba, víno 
a přátelství s lidmi, které jsem 
ještě včera neznal. Převzít certifi-
kát Poutníka do Svaté země 
a zvládnout 3 hodiny spánku, než 
pojedeme na letiště. Pečlivá pro-
hlídka na letišti a potom poslední 
společné kafe, než nasedneme do 
svých letadel do různých koutů 
světa. Plán splněn. Zůstávají 
imprese Izraele, země starobylé 
i moderní, země přátelství i všudy-
přítomné hrozby nepřátelství. 
Dávám si závazek. Musím se sem 
jednou vrátit. Ale na více času.

téma střídá téma. 
Polio, Nadace, Práce 
s mládeží, motivace 
vlastNí i dalších 
rotariáNů.
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Téma

kluby
V ROCE NulA

Často se stává, že pokud člověk přijde s něčím novým, setká 
se u ostatních s nepochopením, a trvá dlouho, než novinku 

obhájí. To ovšem neplatí pro nově vzniklé Rotary kluby. 
Ty vítáme s radostí, nadějí a očekáváním!

����: František Ryneš, PDG

a necelých pětadvacet let svobody vzniklo nebo bylo obno-
veno v našem rotariánském distriktu 2240, tedy v České 
republice a na Slovensku, skoro osmdesát klubů, z nichž pár 
je ještě ve fázi zakládání. To představuje úctyhodný průměr 
– více než tři nové kluby ročně. Potěšitelné je, že pouze 
v jediném případě klub zanikl a snad jen jeden je aktuálně 
v pásmu ohrožení. Naprostá většina klubů je stabilizována 

a vyvíjí bohatou činnost. Stačí podívat se do knihovny projektů v záhlaví 
webových stránek distriktu. Můžeme být tedy se „stavem unie“ spokojeni?

Určitě ne. Uspokojení je matkou stagnace. Optimální vizí je stav, kdy v kaž-
dém okresním městě sídlí dobře fungující Rotary klub. Ve statutárních měs-
tech by mělo být klubů několik. V každém případě je třeba obnovit všechny 
předválečné kluby. Zatím na mapě Rotary stále chybí z krajských měst napří-
klad Ústí nad Labem nebo Trnava, z okresních měst v Česku Chrudim, Žďár 
nad Sázavou, Strakonice, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Příbram a mnohá další, 
na Slovensku mimo jiné Komárno, Považská Bystrica, Ružomberok, Čadca. 
Není to důvod k zamyšlení?

Dnes nahlédneme do několika klubů, na jejichž zakládací Chartě Rotary 
International ještě nezaschl inkoust světového prezidenta, nebo které na 
svou slavnostní chvíli teprve čekají. Jejich společným jmenovatelem je 
obrovské nadšení, pevná přátelství a touha pomáhat. Nechme se inspirovat!
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ednou z prvých akcií, 
na ktorej sme sa zú-
častnili, bol Rotary Sai-
ling Week v Chorvát-
sku. Na plavbe sme 
utužili priateľstvá nie-

len medzi sebou navzájom, ale 
aj s priateľmi rotariánmi z ďaľ-
ších rotariánskych lodí. Bola to 
príjemná skúsenosť, a preto 
sme sa rozhodli, že budeme me-
dzi slovenskými klubmi propa-
govať a prípadne koordinovať 
túto rotariánsku plavbu.

Významnou, ale i hodnotnou 
akciou, ktorú náš klub spoluor-
ganizoval, bola konferencia 
o ekonomických výhľadoch 
Slovenska v európskom a sveto-
vom kontexte. Veríme, že toto 
ekonomické fórum sa stane tra-
dičným podujatím, kde sa budú 
stretávať nielen rotariáni, ale 
okrem odborného fóra i každý, 
kto má záujem vzdelávať sa, 
resp. zdieľať svoje názory nielen 
v oblasti ekonomiky a podnikania. 

Keďže sme v našom klube zá-
stancami zdravého životného 
štýlu a viacerí z nás aj aktívni 
športovci, rozhodli sme sa pod-
porovať a propagovať aj športo-
vé aktivity. Jednou z nich je 
podpora Banskobystrického 
maratónu, kde najmasovejšia 
disciplína, polmaratón, nesie 
meno: Rotary polmaratón.

Pri zamýšľaní sa, ako sa stretá-
vať s priateľmi rotariánmi, sme 

sa rozhodli skúsiť zorganizovať 
Rotary výstup na náš národný 
štít, 2494 m vysoký Kriváň. Vý-
stup sme absolvovali počas nád-
herného počasia, spolu s pria-
teľmi z iných klubov z nášho 
dištriktu. Turisticko spoločenský 
ohlas bol, myslím, pozitívny 
a určite chceme v tejto tradícii 
pokračovať.

Zaujímavou akciou je aj špor-
tová streľba, ktorú chceme or-
ganizovať pravidelne.

Záverom roka sme na Bansko-
bystrickom námestí zorganizova-
li predaj vianočného Rotary 
punču. Tu sme sa nielen stretáva-
li v sviatočnom období, ale aj vy-
zbierali prostriedky, ktoré chce-
me venovať našim projektom.

Jedným z takých projektov, 
kde sa angažujeme v charitatív-
nej oblasti, je PONS. Je to združe-
nie vytvárajúce podmienky pre 
dôstojný život a vzdelávenie detí 
a mladistvých s viacnásobným 
postihnutím. Cieľom je dosiah-
nuť ich maximálnu integráciu do 
života. Prostriedkom je vytvore-
nie polyfunkčného integračného 
centra. Je skutočne dojímavé po-
dieľať sa na takomto projekte, 
kde srší, napriek všetkým 
nepriaz niam osudu, pozitívna 
energia a nefaľšovaná vďačnosť.

Spolu s priateľmi z Rotary klu-
bu Banská Bystrica organizujeme 
tradičný Rotary radničný koncert, 
kde okrem kultúrneho a spolo-
čenského efektu radi podporuje-
me nadaných mladých umelcov 
z umeleckých škôl v Banskej Bys-
trici. Tiež sme sa zaviazali spolu-
podieľať sa na dlhodobých výme-
nách študentov, čo považujeme 
za jeden z najlepších projektov 
v rámci Rotary 2240.

Naše ambície do budúcna sú 
v rozširovaní spolupráce s najbliž-
šími klubmi nášho regiónu, ale aj 
s Rotary klubmi v zahraničí. Naj-
bližším a trvalým cieľom je získať 
nových členov pre náš klub a ší-
riť tak rotariánske myšlienky.

NOVÝ klub, 
DlHOROČNÁ 

TRADÍCIA
Možno znie tento podtitul trochu zvláštne, ale je to 
tak. Náš klub bol chartrovaný v roku 2013, ako ďaľší 

klub na území Banskej Bystrice. Niektorí jeho 
zakladajúci členovia však boli aj pri zakladaní Rotary 

klubu Banská Bystrica v roku 1992, a sú držiteľmi 
rotariánskych ocenení. Naše mesto sa tak rozšírilo 
nielen o počet klubov, ale v konečnom dôsledku aj 

o ďaľších rotariánov. K tejto histórii, ako aj k histórii 
založenia prvého klubu v roku 1935 na pôde Banskej 

Bystrice sa hrdo hlásime.

R C  B a n s k á  B y s t r i c a  C l a s s i c J

CIEĽOM PROJEkTu 
PONS JE 
VyTVORENIE 
POlyFuNkČNÉHO 
INTEGRAČNÉHO 
CENTRA

Rotary výstup 
na 2494 m 
vysoký Kriváň

T É M A
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ím vás rotarián-
ství oslovilo?

Na nápad být 
členem klubu mě 
přivedl můj známý. 
Myšlenka vzájem-

né pomoci, být se stejně smýšlejí-
cími lidmi na jedné lodi je mi 
blízká. Základy našeho fungování 
se týkají nejen charitativní čin-
nosti, ale i společných zájmů 
a rozvíjení přátelství mezi jednot-
livými členy. Chce to dobrou par-
tu, která táhne za jeden provaz 
a sleduje jeden cíl. Připouštím, že 
to s přihlédnutím k současnému 
dění v naší zemi vypadá mírně 
idealisticky, ale je to tak.

Jaké byly začátky klubu?
Přirovnal bych to ke stavbě 

na zelené louce. Nikdo ze členů 
neměl žádné zkušenosti, vše 
jsme se učili a stále se učíme. 
Fungování klubu má svá pevně 
daná pravidla, která je nutno do-
držovat. Aby to bylo vše smyslu-
plné, musíte mít nápady, kde po-
moci a jak. K tomu také slouží 
pravidelné schůzky.

Co se vám povedlo?
V květnu se podařilo na kon-

certu Michala Davida zajistit 
volná místa pro klienty poskyto-
vatele sociální péče Koniklec ze 
Suchomast. Při jarních povod-
ních jsme se zúčastnili pytlová-
ní písku a poskytli čisticí pro-

středky na úklid po povodni. 
Mimo jiné byla klubem vytipo-
vána rodina, která byla zasažena 
záplavami. Jednalo se o rodinu 
ze Srbska, které byla ve spolu-
práci s RC Praha City poskytnu-
ta finanční pomoc, dále sleva na 
stavební materiál a nabídnuta 
spolupráce k ochraně před dal-
šími povodněmi.

Co další plány do budoucna?
Vánoce a s nimi i berounské 

vánoční trhy byly pro náš klub 
dobrá příležitost k prezentaci. 
Na příští rok máme přichystané 
projekty, ale vše je ve stadiu pří-
prav. Naším cílem v současné 
době je vytvořit takový projekt, 
který budeme rozvíjet do bu-
doucna. Minulý rok jsme rozjeli 
čilou korespondenci s RC Goslar 
(Německo) ohledně partnerství 
našich klubů. Je to takové „part-
nerství na druhou“, protože Go-
slar je partnerské město Berou-
na, naši zástupci se vydají 
k německým přátelům v tomto 
únoru.

Nezatěžuje vás příliš klubová 
činnost?

Prošel jsem řadu profesí, tro-
chu spěchu patří k době. Není 
mým zvykem před problémy 
couvat, ale vždy se jim postavit 
čelem. Obětovat část volného 
času pro dobrou věc přece stojí 
za to, nemyslíte?“

CHCEME 
DlOuHODObĚ 

POMÁHAT TAM, 
kDE JE TŘEbA

První neformální schůzka se uskutečnila 5. února 
minulého roku, kdy byl představen program 

a fungování klubu do budoucna. Co se podařilo a jaké 
jsou další plány? Kam je jeho činnost zaměřena? 

Podařilo se místním rotariánům vstoupit do 
povědomí veřejnosti? Na tyto a další zajímavosti 

odpovídal Martin Rippl, prezident RC Beroun.

R C  B e r o u n Č

Martin Rippl
PREZIDENT RC BEROUN

NIkDO ZE ČlENŮ NEMĚl 
ŽÁDNÉ ZkuŠENOSTI, 
VŠE JSME SE uČIlI 
A STÁlE SE uČÍME 

Vloni v květnu 
u nás koncerto-
val Michal David

T É M A
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NAŠE PODuJATIA
POPOluDNIE NA SlOVAkIA RINGu

a „Ringu“ pár de-
siatok nadšencov 
od nás, z Bratisla-
vy, Malaciek, Nit-
ry, Nových Zám-
kov. Najprv malá 

exkurzia, potom úvodný brie-
fing ako na pretekoch. Prilby na 
hlavy a okruh bol náš. Poprehá-
ňali sme po ňom plechové táto-
še, až sa z nich dymilo. Potom 
príjemná večera a pekný deň za 
nami. Celkom iste to zopakujeme 
aj v tomto roku, radi privítame 
záujemcov z ostatných klubov. 

SPlAV MAlÉHO DuNAJA 

Počasie ako na objednávku, 
takmer dve desiatky člnov a ma-
lebné zákutia malého Dunaja. 
Kto nevidel, neuverí. Po vylodení 
posedenie pri dobrom jedle 
a pití, nové priateľstvá. Opäť 
Nové Zámky, Nitra a nový hosť 
z Rotary klubu Praha Internatio-
nal. Nadšenie a sľub – o rok opäť. 

kOMP 

Putovná výstava diel mladých 
výtvarníkov z maďarského a slo-
venského pohraničia v spolu-
práci s rotariánmi z Moson-
magyaróváru. 

MIkulÁŠSkE PODARÚNky

Zbierka ošatenia, hračiek a tr-
vanlivých potravín pre Domov 

sociálnej starostlivosti v Opatov-
skom Sokolci. Prekvapivo veľa 
darcov, darčekmi sme naplnili 
Fiat Ducato. Veľká radosť a vďač-
nosť, iste budeme opakovať.

ROTARy klObÁSy

 Dve prasiatka, zopár zruč-
ných takmer rotariánov, stose-
demdesiat kíl klobás, kopa zába-
vy. Klobásy sme vyrobili, pokúpili 
a nakoniec zjedli sami a podpo-
rili tým klubovú kasu. 

NOVOROČNÁ bENEFIČNÁ 

RETRO PARTy 

120 hostí, swingová kapela, 
kopa dobrého jedla a pitia, všet-
ko z rúk našich členov. Áno – 
varili, obsluhovali a aj spievali 
naši členovia. Výnos určený na 
pomoc Domovu sociálnych slu-
žieb v Opatovskom Sokolci. 

kOHO SME NAVŠTÍVIlI
Strelecký deň /RC Nové Zámky/
Výstup na Kriváň /RC B. Bystrica/
Let them see, what we see 
/RC Malacky/
Bowlingový turnaj /RC N. Zámky/

NAŠI HOSTIA
Rotariáni z Budapešti, Gyóru, 

Mosonmagyaróváru, Nových Zám-
kov, Nitry, Banskej Bystrice, Mala-
ciek. Žurnalista Štefan Hríb, dvojná-
sobný účastník Rallye Dakar Dušan 
Čipka, primátor mesta Dunajská 
Streda Zoltán Hájos a odborné 
prednášky psychológa, audítora, vr-
cholového futbalového trénera.

ČO ĎAlEJ
Postupne sme prijímali no-

vých členov. Dnes nás je osem-
násť, onedlho dvadsať. Rozhodli 
sme sa, že našu snahu zameria-
me na podporu talentovanej 
mládeže. Poverení členovia klu-
bu vypracúvajú program na 
podporu mládeže nášho mesta. 
Pripravujeme ustanovujúcu 
schôdzu, plánov a elánu máme 
na rozdávanie. Zvyšok ukáže čas.

NADŠENIE, 
PRÁCA 

A ZODPOVEDNOSŤ
Marec 2013. Po niekoľkých stretnutiach a povinnom 
počiatočnom oťukávaní sme sa desiati rozhodli. Áno, 
pokúsime sa založiť Rotary klub. Čo to ale vlastne je? 

Poradiť prišli rotariáni z Nitry, Nových Zámkov, 
Budapešti. Vysvetlili – poradili, ale hlavne vzbudili náš 

záujem. A potom sa to už rozbehlo, založili sme 
občianske združenie a začali sa schádzať. Na každé 

stretnutie prišli aj Gabo Katona a Ľudovít Lebo zo 
sponzorského novozámockého klubu. Robo Bečica 
z Nitry tiež prispel a činnosť klubu nabrala otáčky. 

Najprv PETS v Brne, prvé kontakty, kopa nových 
poznatkov a predsavzatí. Prvá nepísaná úloha – vytvoriť 

priateľskú, dobrú a hlavne fungujúcu spoločnosť – 
v podstate teambuilding – sa začala napĺňať.

R C  D u n a j s k á  S t r e d a  / v  z a k l . /

N

PRVÁ NEPÍSANÁ 
ÚlOHA: VyTVORIŤ 
PRIATEĽSkÚ 
A FuNGuJÚCu 
SPOlOČNOSŤ

Splav Malého 
Dunaja

T É M A
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ôvodným cieľom 
projektu Rotary 
klubu Malacky 
Golf bolo usporia-
dať zbierku pou-
žitých okuliarov 

a túto venovať humanitárnemu 
centru v rozvojovej krajine 
s cieľom priamej materiálnej 
pomoci. Myšlienka všetkých 
členov nadchla, a preto sa roz-
hodli už v začiatku projektu 
rozšíriť zámer a poskytnuť nie 
len zbierku okuliarov, ale zabez-
pečiť aj ich priame odovzdanie 
a odborné vyšetrenie. Realizá-
ciu projektu mala na starosti 
členka RC Malacky Golf–klub 
v zakladaní, MUDr. Tatiana Slá-
viková, do zbierky sa však zapo-
jili všetci členovia. Zbierka bola 
zahájená v októbri 2013, oslo-
vené boli všetky Rotary kluby 
v dištrikte 2240, optiky, lekári, 
školy, úrady. Veľkú časť zbierky 
zorganizovala doc. MUDr. Alena 
Furdová, PhD. MPH., ktorá sa 
stala hybnou silou celého pro-
jektu a podujala sa klub repre-
zentovať na humanitárnej misii. 
MUDr. Ďurkovič zo siete optík 
Siloe nám poskytol všetky svoje 
predajne, v ktorých mohli ľudia 
odovzdať nepotrebné okuliare. 
O výber krajiny a konkrétneho 
mesta, humanitárneho centra 
sme poprosili prof. MUDr.  
Vladimíra Krčméryho, DrSc., 
z Vysokej školy sv. Alžbety, 

ktorý je najpovolanejší na 
takéto rozhodnutie, kedže 
humanitárna pomoc je jednou 
z jeho hlavných aktivít. Kedže 
politická a bezpečnostná situá-
cia, najmä v rozvojových kraji-
nách, je premenlivá, cieľ cesty 
sa viackrát menil.

Zbierka sa rozrastala, prispeli 
viaceré Rotary kluby, známi, 
priatelia, kolegovia. Do konca 
decembra sa vyzbieralo viac 
ako 400 okuliarov, ktoré boli 
starostlivo opravené, ošetrené 
a vyhodnotené z hľadiska pou-
žiteľnosti. 6.1.2014 odcestovala 
doc. Furdová na 20dňovú misiu 
do Rwandy, kde bude pod zášti-
tou Rotary klubu Malacky Golf 
a Vysokej školy sv. Alžbety 
vykonávať odborné vyšetrenia 
a zabezpečí odovzdanie okulia-
rov priamo do rúk pacienta. 

Na realizáciu projektu pri-
spela Nadácia Orange, organi-
začne prispela sieť optík Siloe, 
ktorým touto cestou ďakujeme. 
Projekt by sa nepodarilo zreali-
zovať bez darcov, či už organi-
zácií, ale najmä jednotlivcov, 
ktorí dobrovoľne svoje staré 
okuliare venovali, a preto veľká 
vďaka patrí najmä im.

lET THEM SEE, 
WHAT WE SEE

Zrak je dar. Sotva si zdravý človek uvedomí jeho 
hodnotu. Na čas sa zamyslí, ako vekom pribudne 
zopár dioptrií, ale rýchlo si zvykne na dobrý pocit 

z jasného pohľadu na svet. Ťažko si predstaviť, aký by 
bol náš život bez zdravého zraku alebo bez možnosti 
jeho korekcie. Odpovedať by nám vedeli obyvatelia 

nejednej rozvojovej zeme, ktorú popri iných 
problémoch sužuje aj nedostatok kvalifikovanej 
zdravotníckej a oftalmologickej starostlivosti.

R C  M a l a c k y  G o l f - k l u b  / v  z a k l . / P

ZbIERkA bOlA ZAHÁJENÁ 
V OkTÓbRI 2013. DO kONCA 
DECEMbRA SA VyZbIERAlO 
VIAC AkO 400 OkulIAROV

6. 1. 2014 
odcestovala 
doc. Furdová na 
20 dňovú misiu 
do Rwandy

T É M A
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otary klub Trebi-
šov vznikol 
s podporou 
sponzorského 
RC Košice 
v novembri 2008. 

Od vzniku klubu k ustanovujú-
cej schôdzi a následnému char-
tru v máji 2013 viedla dlhá cesta. 
Nebola však tŕnistá, ale naopak 
veľmi príjemná, zaujímavá 
a plodná. Počas tohto obdobia 
klub zrealizoval mnoho zaujíma-
vých a prospešných projektov. 
Písali sme o nich v minulých čís-
lach nášho časopisu, preto spo-
meniem len tie najvýznamnejšie. 
V tomto období pred chartrom 
sme vydali štyri knihy, zaoberajú-

 ce sa históriou regiónu a vyda-
nie ďalšej sme finančne podpo-
rili. Pomohli sme viacerým 
sociálne slabým študentom 
a rodinám, prispeli sme na pro-
gram PolioPlus a zrealizovali sme 
viacero sociálnych a kultúrnych 
projektov. Nezabudli sme na utu-
žovanie priateľstva v klube a na 
spoločných akciách s rodinami. 

Najvýznamnejší projekt minu-
lého roka bol spojený s char-
trom klubu. Rozhodli sme sa, že 
pri preberaní chartrovej listiny 
odovzdáme mestu dar v podobe 
nočného osvetlenia mauzólea 
rodiny Andrássyovcov, ktorý sa 
nachádza v krásnom mestskom 
parku. Túto úlohu sme splnili 

a projekt sme zrealizovali po 
finančnej, projektovej aj reali-
začnej stránke. Večer 4. mája 
sme v sprievode hostí slávnost-
ného chartrového večera zažali 
nočné osvetlenie pamiatky. 
Tento príjemný májový večer 
v rozkvitnutom parku si určite 
naši hostia pamätajú. 

Náklady na realizáciu pro-
jektu dosiahli takmer 6000 Eur. 
Prostriedky na toto dielo sme 
získali z benefičných podujatí aj 
z vlastných prostriedkov klubu. 
Objekt osvetľuje niekoľko 
úsporných zdrojov svetla z bez-
prostrednej blízkosti aj z pro-
tiľahlého brehu jazierka, ktoré 
vykresľujú architektonické 
prvky fasády. Krásna neogotická 
pamiatka bude viditeľná aj 
v noci a park sa tak stane atrak-
tívnym pre večerné prechádzky 
a stretnutia pri osvetlenom 
mauzóleu. Osvetlenie je dielom 
skupiny odborníkov. Autormi 
návrhu osvetlenia je spoločnosť 
Bellatrix v spolupráci s architek-
tom Mariánom Pucim, členom 
RC Trebišov. Supervízorom 
bol Krajský pamiatkový úrad 
Košice. Mesto sa na projekte 
podieľalo výkopovými prácami.

O mesiac neskôr prebehla ďal-
šia slávnosť, pri ktorej sme pro-
jekt odovzdali mestu Trebišov. 
Na slávnostnom odovzdávaní 
sa zúčastnili okrem primátora 
mesta Trebišov pána Mariána 

Kolesára viacerí významní 
hostia. Hosťom najvzácnejším 
aj ozdobou podujatia bola 
pravnučka Júliusa Andrássyho, 
markíza Zita Borbela Pallavicini, 
ktorá v príhovore plynulou češ-
tinou poďakovala trebišovským 
rotariánom a spomenula rodinu 
Andrássyovcov, ako významný 
pilier regiónu na prelome 19. 
a 20. storočia. V tomto období 
patril trebišovský kaštieľ tejto 
dôležitej rodine. V mauzóleu, 
ktoré sa nachádza v rozsiahlom 
parku za kaštieľom, je pochovaný 
významný uhorský politik gróf 
Július Andrássy (1823–1890). Bol 
zemplínskym županom, poslan-
com uhorského snemu a neskôr 
jeho podpredsedom. V roku 
1867 sa stal uhorským minister-
ským predsedom a z pozície 
svojej funkcie korunoval cisára 
Františka Jozefa I. na uhorského 
kráľa a cisárovnú Alžbetu-Sissi na 
uhorskú kráľovnú. Neskôr sa stal 
ministrom zahraničia Rakúsko-
-uhorskej monarchie. Mauzó-
leum bolo postavené v roku 
1893 v neogotickom slohu 
podľa projektu nemeckého 
architekta Artúra Meiniga. 
Sochárska výzdoba je dielom 
Juraja Zalu. Interiér mauzólea 
pôvodne zdobil aj obraz sláv-
neho Michala Munkácsyho 
Plačky pod krížom. V mauzóleu 
je pochovaná aj Andrássyho 
manželka Katarína Kendeffyová 
a syn Teodor. 

Projekt nočného osvetlenia 
historickej budovy má viacero 
dimenzií. V prvom rade rotariáni 
naplnili svoje poslanie a prispeli 
k dobrej veci v rámci služby 
mestu a regiónu. Zároveň má 
tento projekt pozitívny vplyv na 
vnímanie klubu zo strany verej-
nosti v regióne. Osvetlenie his-
torickej pamiatky vytvára prí-
jemnú atmosféru v parku, 
a mauzóleum sa stalo cieľom 
nočných prechádzok Trebi-
šovčanov aj návštevníkov mesta. 

ROk NulA
Uplynulý rok bol pre Rotary klub Trebišov veľmi 

zaujímavý. V januári sme mali ustanovujúcu schôdzu 
a v novembri sme oslávili piate výročie od založenia 

klubu. Pýtate sa, že to akosi nesedí? V duchu 
rotariánskych pravidiel môžeme konštatovať, 

že je to skutočne pravda. 

R C  Tr e b i š o v

R

kRÁSNA 
NEOGOTICkÁ 
PAMIATkA JE 
TERAZ VIDITEĽNÁ 
AJ V NOCI

T É M A
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Cesta za 
pyramidami

����:  David Kubín, Mexiko

V Mexiku v Palenque, které je 
známé zejména díky Mayským 

pyramidám, proběhlo 13. až 
16. září první setkání celého 

distriktu 4200, zahrnujícího státy 
Tabasco, Yucatán, Oaxaca, 

Quintana Roo, Campeche a také 
můj, Chiapas.

o Palenque nás z Chiapas 
jelo 9 výměnných studentů 
včetně hostitelských rodin. 
Celkem je nás v distriktu 
68, a každý měl asi 5 minut, 
aby se mohl představit. 
Bylo to sice krásné, ale 

únavné, a když večer skončil, byl každý rád, 
že si mohl lehnout a trochu se prospat.

V sobotu jsme vyrazili za místní chloubou, 
mayskými pyramidami. Je neuvěřitelné, jak 
lidé před téměř 2000 lety dokázali postavit 
tak majestátní díla bez jakékoliv techniky. 
Skutečně jsem byl ohromen a celou dobu 
jsem si dokola pokládal jednu otázku: jak? 

Na druhou stranu bylo nehorázné horko 
a byli jsme rádi, když jsme se poté mohli osvě
žit. Zbytek dne jsme trávili v hotelovém bazé
nu a jaksepatří si to užívali. Večer pak byla dis
kotéka, která se zvrhla v pěveckou soutěž. 
Zúčastnil jsem se s českou písní a mohu říci, 
že jsem měl úspěch. Někteří mě zkoušeli na
podobit, ale vždy ztroskotali na souhlásce š. 

Neděle byla sportovní. Na pokoji jsem by
dlel s dvěma studenty z Německa a jedním 
Dánem. Zúčastnili jsme se fotbalového turna

je pod názvem Turbo Caracoles, což zname
ná v překladu turbo šneci. Turnaj jsme s pře
hledem vyhráli! Bodoval jsem i jinde: 
v závodech v pytlích jsem získal druhé místo 
a plavecké závody jsme jako tým Chiapas vy
hráli. Zvítězil jsem v závodě jednotlivců 
a dvojic. Večer byla na programu další mexic
ká tradice, tzv. Piňata. Jde o druh zábavy, kdy 
jedna osoba má zavázané oči a v ruce drží 
baseballo vou pálku. Před ni se pověsí napří
klad koule z papíru a jejím úkolem je kouli 
rozbít a dostat tak z ní sladkosti, které jsou 
uvnitř. Následovala grandiózní večeře s do
provodem tradičních mexických tanců. Osla
voval se totiž Den mexické nezávislosti ne
boli Grito de Independencia. Všichni 
sledovali řeč prezidenta a po ní začaly neří
zené oslavy. Snažili jsme si ten večer co nejví
ce užít, protože jsme věděli, že druhý den 
ráno budeme odjíždět. 

Ráno jsme se vydali na zpáteční cestu. 
Stavili jsme se ještě u jednoho velkého vo
dopádu, kde byl natáčen legendární film 
Terminátor, abychom si pod ním zaplavali.

Zažili jsme neuvěřitelné věci, vytvořili nová 
přátelství a odnášíme si obrovské zážitky. 

D
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distriktní 
rekord 

překonán!

����: Mirek Barák, RC Třebíč  
����: Martin Ježek, ROTEX

Roční výměnné pobyty středoškoláků mají v našem distriktu 
dlouholetou tradici, v jejich organizování patříme mezi 

nejúspěšnější distrikty na světě. Ve školním roce 2014/15 
vyšleme do zahraničí rekordní počet 80 studentů.

ájemci o studium však muse
li projít dlouhodobým a ná
ročným výběrovým proce
sem. Vše začalo již v září 
roku 2013 v jednotlivých Ro
tary klubech, kde rotariáni 
začali organizovat přednášky 

seznamující veřejnost a žáky na středních 
školách s rotariánským hnutím a zásadami 
ročního studia v zahraničí. Následně každý 
klub uspořádal první kolo výběrového říze
ní, na jehož základě z nejlepších zájemců 
o výměnu vybral kandidáty pro další kola.

Druhý listopadový víkend uspořádal dis
triktní výbor Výměny mládeže první orien
tační setkání pro nominované studenty 
a jejich rodiče, v sobotu 9. 11. v Třebíči pro 
zájemce z Česka, v neděli 10. 11. v Martině 
pak pro zájemce ze Slovenska. Účastníci, 
kterých na obou setkáních bylo více jak 
250, byli podrobně seznámeni s organizací 

Z

Studenti 
nehrají žádnou 
hazardní hru, 
ale učí se velice 
sofistikovaným 
způsobem 
přizpůsobovat 
se neznámému 
prostředí
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Rotary ve světě a v našem distriktu, s pra
vidly výměnného programu a zásadami po
bytu studentů v hostitelských rodinách.  
Významná pozornost byla věnována mož
nostem výběru zemí, ve kterých studenti 
mohou strávit příští školní rok. Velký ohlas 
měly přednášky bývalých výměnných stu
dentů, členů Rotexu, o jejich roce v zahrani
čí, a video rozhovory prostřednictvím inter
netu se studenty, kteří jsou na výměně letos.

Výběrové řízení vyvrcholilo o víkendu 
22. až 24. listopadu 2013 v Otrokovicích. 
Tam se sjelo všech 80 kandidátů na výmě
nu z celého distriktu, členové Distriktního 
výboru výměny mládeže, vedoucí Služby 
mládeži z mnoha klubů a rotexáci. Význam 
této akce zdůraznili svojí přítomností di
striktní guvernérka Irena Brichta a budoucí 
guvernér Peter Ferenc. Už při pátečních 
teambuildingových aktivitách studenti pro
kazovali svoje schopnosti a ochotu přizpů

sobit se nezvyklým situacím. Sobotních in
dividuálních pohovorů v několika komisích 
tvořených rotariány a rotexáky se studenti 
velmi obávali. I když někteří z nich museli 
absolvovat druhé kolo, ve kterém si komise 
ujasňovaly některé pochybnosti z kola prv
ního, nakonec byli všichni studenti shledá
ni schopnými a dostatečně odolnými pro 
náročný pobyt v zahraničí.

Letos už druhým rokem prošli distrikt
ním výběrem všichni studenti nominovaní 
jednotlivými kluby. Nepochybně to svědčí 
o tom, že kluby zapojené do programu se 
stávají velmi kvalifikovanými a výběru kan
didátů věnují velkou pozornost. Počet klu
bů účastnících se programu zůstává více
méně stabilní, 17 klubů českých (loni též 
17), slovenských 16 (loni 14). Tato čísla 
však též svědčí o tom, že se více jak dvě 
třetiny českých klubů do programu vůbec 
nezapojují.

Význam akCe 
zdůraznila 
sVojí přítomností 
i distriktní 
guVernérka irena 
BriChta

Při team
buildingových 
aktivitách si 
studenti užili 
spoustu legrace, 
ale občas se 
museli i velice 
soustředit
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zahraniční 
studenti 

V praze

����: Mirek Barák, RC Třebíč  
����: Martin Ježek, ROTEX

Distriktní výbor Výměny mládeže 
s Rotexem uspořádali již tradičně 

druhé setkání zahraničních 
studentů z českých klubů 

o prvním prosincovém víkendu 
v předvánoční Praze. 

N O V Á  G E N E R A C E

S tudenti si během víkendu prohlédli 
pražské památky, navštívili hokejové 
utkání, což bylo mimořádným zážit

kem zvláště pro studenty z Mexika a Brazí
lie, absolvovali předvánoční nákupy a za 
zpěvu českých koled si rozdali dárky při 
„tajném Ježíškovi“. Museli však též prokázat 
svoje znalosti češtiny při náročném testu.
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����: George J. Podzimek / RC Praha Staré Město

E N G L I S H 1  |  2 0 1 4

Supplement

he first two days see 
future Governors (our 
district represented by 
DGE Peter Ferenc from RC 
Spišská Nová Ves and DGN 
Vladimír Adámek from RC 

Ostrava) exchange experience to the 
clinks of glasses filled with excellent 
Israeli wine over a dinner of 
Mediterranean delicacies with other 
participants from Europe, the Middle 
East and Africa. The next two days see 
our presence augmented by the 
arrival of our District’s Governor Irena 
Brichta from RC Prague International 
and my small insignificant self, who 
arrived in the scene at four AM. 

In addition to being here I also have 
to travel to the coasts of the Dead Sea 
to settle the details of a project that 
will send kids from our District to a 
spa under a Matching Grant on the 
treatment of atopic dermatitis. I don’t 
cross the Jordan, I walk along the 
shore and in a little while we arrive in 
the place where lengthy negotiations 

will take place; and then it’s back past 
Fort Masada to Jerusalem to catch an 
opening concert given by the 
Jerusalem Radio Philharmonic. 

The one-hour time gap between 
Prague and Jerusalem is numbing. I’m 
drowsy and nearly miss the opening 
ceremony—better than fall asleep at 
the conference proper. There, one 
attractive speaker takes over from 
another, no time to sleep. A topic on 
the heels of an interesting topic… 
Polio, Foundation, youth programs, 
motivating ourselves and other 
Rotarians… 

It’s time to change for a formal 
dinner. Hundreds of local and foreign 
Rotarians dress up in their holiday 
best. The first candle is lit to celebrate 
the start of the Festival of Lights. An 
Israeli singer songwriter sings in 
harmony with a Jewish girls’ chorus 
from Africa. Two continents united by 
music in complete beauty…

The alarm clock rings. Two hours 
before the start, we still have time for 
the Old City. I and Irena try to catch a 
tram. Then we gallop from Damascus 
Gate to the Wailing Wall, to bow deep, 
take pictures and catch the conference. 
This time informal discussions are 
more interesting than the main 
program. Things are finalized while 
coffee is copiously imbibed. Get your 
Pilgrim to the Holy land certificate and 
steal three hours’ sleep before it’s time 
for the airport departure gates. What 
lingers on, is the images of Israel, a land 
ancient and modern at a time, a land of 
friendship, were it not for the 
ubiquitous signs of hostility.

Quick trip 
to the 

promised 
Land

One of the meetings of friends participating in the Rotary’s global projects took 
place in the Holy Land, in Jerusalem, the hub of three monotheist faiths. At the start 

of Hanukkah, or the Festival of Lights, our colleagues from District 2490 (Israel) 
staged a fantastic get-together, which could hardly be called simply a training session.

T
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What is Rotary? How can we describe an organization that is so 

many things to so many people? Yes its 1,220,115 members in 

34,558 clubs in 200 countries and regions worlwide. Impressive, 

but what numbers can‘t convey is the essence of Rotary – what 

makes this world organisation different and what inspires people 

to get involved in Clubs and their projects.

Being a member of a Rotary Club allows you to:

- Join leaders from all continents, cultures, 

occupations - and in our District 2240, 

from 2 countries: Czech Republic and Slovak Republic

- Exchange ideas, bringing expertise 

and diverse perspectives to help solve some of the 

world’s and the local communities‘ toughest problems

- Take action to bring lasting change to communities 

both local and around the world

Doing good whilst having fun being a member of a Rotary Club 

is also a key element, and many are Rotarians because through 

Rotary, they have a friend, partner, and adviser in communities 

here locally and around the world who are helping them to make 

a difference.

And don‘t forget about PR! The more that non-Rotarians know 

about Rotary‘s good work for others, the more good work Rotary 

will be able to do! Its very simple. Look at: www.rotary.org, or www.

rotary2240.org and see what Rotarians do as individuals and as 

a Rotary Club in helping other people. Whether the contribution is 

financial or giving of their time and expertise, it means something 

to those receiving and those giving always feel better as well!

So its all about Rotarians reaching out to their local and inter-

national communities, and working with others to make a diffe-

rence and create a better world. In this way, we also contribute to 

better world understanding!

The more we travel, the more we work together on community 

projects, the more we meet with other cultures, the more we 

understand each other, and hopefully then there is less conflict 

and a better life for everyone!

Active Rotary changes lives!
irena a. Brichta, dG

O n the proposal of the 
Prime Minister of 
Bavaria, Germany’s 

Federal President awarded five 
German citizens with the Order 
of Merit of the Federal Republic 
of Germany. This high state 
award, symbolized by a Golden 
Cross of Merit with a Procedure 
Ribbon, was bestowed to them 
by State Secretary Gerhard Eck 
and Bavarian Prime Minister 
Paul Beinhofer on 28 November 
2013 at the Prince Hall of the 

Wurzburg Residence. Among 
the awardees was Frau 
Margarete Strik, the wife of 
Dr Werner Strik of Wurzburg, 
a long-time member of the 
International Committee for 
Cooperation between Germany 
and the Czech and Slovak 
Republics. Madame Gretl 
marked her 80th birthday last 
year in full health and always 
alert to the latest activities.

����: Dobroslav Zeman, PDG

G Lo s a r Y

dear readers,

D uring the weekend the 
students visited Prague’s 
historic sites, an ice-

hockey match, which was a 
major attractions especially for 
students from Brazil and 
Mexico, did their Christmas 
shopping and exchanged 
Holiday Season’s gifts during a 
secretive “Baby Jesus Giveaway 

Party” to the strains of Czech 
carols. However, they were also 
required to demonstrate their 
Czech language skills in a 
difficult test. 

����: Mirek Barák, Head, 

District Youth Exchange Program 

(RC Třebíč)

�����: Martin Ježek (ROTEX)

During the first weekend in pre-Christmas Prague the 
District Youth Exchange Committee, in conjunction 
with Rotex, staged a second annual meet-together of 
foreign students hosted by Czech clubs. 

exchange students in prague

R O T A R Y  G O O D  N E W S

E N G L I S H  S U P P L E M E N T

E V E N T

heartfelt 
congratulations!
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T he program enables the 
teams to get to know the 
area and see how the 

given profession is treated 
elsewhere. Moreover, they are 
familiarized with local customs 
and Rotary ideas,” explains 
Dlabajová and she adds that 
Rotarian activities promote 
ethical and moral values in all 
walks of life: “Therefore the 
Rotary motto reads, Service 
above Self.” “It was a wonderful 
expe rience for me: Come, see, 
know and live. Feel the taste of 
America, spread the gospel of 
Rotary and see the big world,” 
Gregušová sums up her 
feelings. Our team visited 
several U.S. television stations 
and newspapers during their 
stay. In the editorial offices of 
the daily Orlando Sentinel our 
GSE team took part in a 
meeting of its staff and 
established closer contacts 
with the paper’s Editor. We 
also visited three TV stations, 

and inspected the biggest of 
them, WTFW, in regard of their 
offices, pro duction 
departments, studios and 
newsrooms.  Our GSE team 
also visited several schools 
teaching media courses. As a 
sur plus to the media program 
we visited courts, met with 
judges, and called on a prison 
as well as the Universal Film 
Studios and the pheno menal 
Disney World. Our greatest 
sensation, apart from the 
professional program, was a 
visit to the Kennedy Space 
Center: “We relived 1961, 
when President Kennedy 
declared Man on the Moon his 
national goal. We left the 
Center with the acute 
awareness of the fact that one 
should never abandon hope 
and trust that all things in life 
are possible if we try really 
hard,” said Olga Špátová about 
the team’s strong impres sions 
from Cape Canaveral. Another 

strong sensation was our 
encounter with writer Joanie 
Schirm, daughter of Baťa’s 
doctor, Oswald Holzer, a Czech 
who emigrated from his 
country in World War II. We 
owe Olga Špátová a future 
documentary on our travels 
to Florida. Postpro duc tion jobs 
are in full swing. The Rotary 
Clubs that sponsored the 
members of the GSE team 
have contributed to this film 
project. First-night showing 
is scheduled to coincide with 
a Rotary District Conference 
in May. 

R O T A R Y  G O O D  N E W S

E N G L I S H  S U P P L E M E N T

m Y  p o i n t  o F  V i e W

it’s on FaceBook
Recently I talked to a Rotarian 

friend about the latest GSM Team, 

which had just returned from 

Florida. He said: man, if I hadn’t 

met with one of them in the club, 

I wouldn’t have known there was 

a GSE. My GSM heart-cum-PR 

inklings nearly missed a beat: 

“How come, it was the most well 

publicized GSM in the District’s 

history? Every minute was on 

Facebook, at least three times 

over. Don’t you have Face book?” 

His reaction stunned me: “Well, 

I do, but have no time to sit it out.” 

One click over to Explana tory 

Mode: Read prompts doncha? 

Sure I do. Why don’t you have time 

to check FB once every day? It’s all 

news about folks you know. Just 

roll down, scan news and if you 

fancy it just click. You can even 

write a commentary or get in touch 

with those who are online. Your 

mom’s on FB, any one can make it. 

You’ll be up to date and it takes 

only a few minutes. Only teenagers 

sit on FB for hours because they 

chat, it’s the cheapest way of 

talking. Give it a try and you’ll see 

you are in the game.” He gives me 

a little bit unassured glance and 

says: “Alright, I’ll do.” He hates my 

sermonizing. Now, what about 

y’all? Are you in the game or you 

just figure what’s hap pening? 

Go for it and you can even brag 

about the successes of your own 

and your club. And don’t forget, 

IT’S ON FACEBOOK.

George J. podzimek
RGN EDITORIAL BOARD PRESIDENT
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the Gse team travels 
are presented 

on their website

www.gse2013.eu

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

dream team Forever
central Florida was a Group Study Exchange destination in the 
autumn last year. The team, representing Czech and Slovak media 
circles, was led by Zlín Rotarian Martina Dlabajová. The Slovak team 
comprised of TASR news agency reporter Adriána Antošková and 
Slovak Sport TV presenter Klaudia Gregušová, and the Czech squad 
was made up from documentary film director Olga Špátová and 
journalist Jan Bohdal.
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These four pages contain 
English-language 
highlights of the content 
of the Czech and Slovak 
magazine 
rotarY Good neWs 
1 | 2014 

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 
+420 776 540 656 
goodnews@rotary2240.org

T his year 66.000 CZK 
(2.500 EUR) was raised 
and has benefited 

children from two primary 
schools in rural villages. 15.000 
CZK was raised through the 
club‘s ‚Indian Food Helps!‘ 
action during which 261 Indian 
lunches were delivered to 
offices around Prague. 

The children at these schools 
received parcels containing 
uniforms, writing materials, 
exercise books, blankets, mats 

on which to sit and some 
personal hygiene products. The 
schools were provided with 
some musical instruments and 
sports equipment which is not 
provided by the state 
authorities. Teachers were also 
given a small amount of money 
to supplement the state text 
books with additional reading 
and study material. As well as 
taking part in the presentation 
ceremony, Gerry was able to 
revisit one of the schools 

helped last year to see how 
much progress had been made 
and listen to the children‘s 
performance of local music. 

Gerry and the club works 
with the Karnawat family and 
Jyoti and Dilip Kothari, a former 
club member in delivering this 
much needed help to children 
and schools in these rural tribal 
villages.

����: Gerry Tipple

R O T A R Y  G O O D  N E W S

E N G L I S H  S U P P L E M E N T

R C  P R A G U E  I N T E R N AT I O N A L

prague international supports 
indian schoolchildren
For the fourth year in succession, club president Gerry Tipple and 
members of Rotary Club Prague international have sent funds to support 
poor schoolchildren in rajsamand, India, a district of Rajasthan.

When I was leaving in spring 
last year to Florida, I didn’t 
even dream that my work for 
Intelligentsia International 
would furnish me with such 
fundamental life experiences. 

 

T he firm’s director, a 
Rotarian like me, asked 
me to share in building a 

school clinic in Afghanistan. My 
new task was to organize a 
Rotary Rail and Water Tour, a 
fundraising effort in the United 
States. In fifty days I traipsed the 
whole US of A and on my every 
stop I stayed in Rotary families, 
where I could learn about their 
projects and had opportunity to 
participate in the activities of 
many clubs. Thanks to such a 
big involve ment, my sharing in 
club activities and the zest and 
zeal I encountered on my trips, 
I came to fully appreciate the 
exceptionally splendid essence 
of the Rotary and the things we 
have achieved all over the 
world by pulling up as a team. 
My Rotary Rail and Water Tour 
was my experience for life. My 
sincerest wishes of success in 
expeditions for knowledge go 
to all readers, not only those of 
the Rotarian stock. 

����: Martina Fryčová, RC Plzeň

rotary 
rail and 
Water tour
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V roku 1985 sme dali sľub. Prisľúbili sme, že 
vyhubíme detskú obrnu bez ohľadu na to, koľko 
času nám táto činnosť zaberie. Nikdy sme sa ne-
snažili vycúvať z tohto sľubu, aj keď vynaložené 
úsilie bolo oveľa náročnejšie a zdĺhavejšie, než 
sme pôvodne predpokladali.

Rotary sa spolu s partnerskými organizáciami 
zaslúžilo o to, že svet eviduje 99% pokles vo vý-
skyte detskej obrny: každoročne zaznamenaný 
počet ochrnutých detí klesol z pôvodných 
350 000 až na 223 v roku 2012. Dosiahnutý stav 
predstavuje významný pokrok, ktorý je nesmier-
ne povzbudzujúci.

V súčasnosti čelíme prepuknutiu detskej obrny 
v oblasti Afrického rohu na severovýchode konti-
nentu. Prípady detskej obrny boli zistené aj v Sý-
rii. Všetci si uvedomujeme, že výskyt tohto ocho-
renia predstavuje nové a závažné ohrozenie 
procesu eradikácie vírusu detskej obrny. Politická 
a humanitná situácia v Sýrii je zložitá a rovnako 
náročné bude adekvátne zareagovať na toto oh-
nisko nákazy.

Neraz sme sa stretávali s názorom, že boj s det-
skou obrnou nikdy nevyhráme. My však sami naj-
lepšie vieme, čo je v našich silách. Zdoláme aj 

túto prekážku práve tak, ako sme zdolali už ne-
jednu predtým. Zastavíme vznik nových ohnísk 
nákazy. V boji proti detskej obrne nepoľavíme, až 
pokým nezaočkujeme posledné dieťa. Dosiahnu-
tie tohto predsavzatia si však vyžaduje obrovské 
prostriedky.

Momentálne však v rozpočte na nasledujúcich 
5 rokov máme schodok vo výške 1,5 miliardy 
USD. Túto sumu treba získať, aby sa misia vyhlade-
nia detskej obrny mohla realizovať. V boji na zís-
kavaní nových prostriedkov nebudeme sami. 
Musí to byť povinnosťou každej krajiny a každej 
vlády. Veď svet očistený od detskej obrny je na 
dosah.

Každý z nás musí byť vyslancom presadzujú-
cim odstránenie detskej obrny. Každý rotarián by 
mal ísť príkladom tým, že na tento účel poukáže 
finančné prostriedky. Chceme sa ubezpečiť, že 
každý rotarián v každom Rotary klube si uvedo-
muje, ako sme blízko k úplnému vyhladeniu det-
skej obrny – a že každý rotarián vníma toto naše 
spoločné úsilie ako šancu vstúpiť do histórie. 

Ak sa nám podarí skonsolidovať vôľu a pozbie-
rať odhodlanie v tejto finálnej fáze, navždy zapí-
šeme Rotary do dejín.

Január je mesiac povedomia o Rotary – obdobie 
predurčené na získavanie nových poznatkov 
o našej organizácii. Čím viac sa o nás a našej zá-
služnej práci vie, tým lepšie sa nám bude naša 
prospešná činnosť vykonávať.

Vďaka Nadácii Rotary ľudia na celom svete ve-
dia, že v čase núdze sa môžu na Rotary spoľahnúť. 
Povinnosťou nás, rotariánov, je podporovať a pro-
pagovať našu nadáciu a podieľať sa na budovaní 
jej sily. Naša najdôležitejšia zodpovednosť je záro-
veň tou najjednoduchšou: ísť príkladom. Nemôže-
me žiadať od rotariánov, aby sa naša nadácia stala 
pre nich prioritou, ak nie je prioritou pre nás sa-
motných, ak sme ju my osobne nepodporili. 
V tomto spočívalo posolstvo myšlienky preziden-
ta RI Rona Burtona, ktorý vyzval všetkých diš-
triktných guvernérov v tomto rotariánskom roku, 
aby vo vlastnom mene venovali príspevok na 
podporu Nadácie Rotary, a stali sa tak „prvou trie-
dou“, respektíve prvým ročníkom guvernérov, 
ktorí si túto povinnosť splnia. Som presvedčený 

o tom, že každý správny rotarián by mal urobiť to 
isté. Nemôžeme predsa žiadať ostatných, aby ro-
bili to, čo nie sme ochotní urobiť my sami. Naším 
cieľom v Nadácii Rotary vždy bolo vykonávanie 
dobra vo svete a na tento účel máme organizáciu 
združujúcu ľudí so správnymi schopnosťami 
a potrebnými kontaktmi. Získali sme si dôveru 
v rámci našich komunít a vo svete. Svoju zodpo-
vednosť berieme veľmi vážne. Tvrdo pracujeme 
na tom, aby sme zaručili, že každý dolár, ktorý je 
venovaný našej nadácii, sa vynaloží účelne a pri-
speje tak k zmene. To, koľko dobra budeme môcť 
vykonať, je obmedzené iba našou predstavivos-
ťou, našimi ambíciami a našou ochotou podporo-
vať silu Nadácie Rotary.

Viem, že máte ambície a predstavivosť. Takže 
apelujem na vás všetkých, aby ste sa nimi riadili: 
osobne podporte našu nadáciu a vyzývajte ostat-
ných, aby urobili to isté – aby sme spoločne do-
kázali vykonávať viac dobra vo svete, ktorý našu 
pomoc tak veľmi potrebuje.

P O S L E D N Á  P R E K Á Ž K A

M E S I A C  R O TA R Y

PŘEKLAD: Ivan Belan, PDG

Dong Kurn Lee,
PREDSEDA SPRÁVNEJ 

RADY NADÁCIE ROTARY

N A D A C E
R O TA R Y



a své sídlo si čty-
řiapadesátiletý 
vyslanec vybral 
švýcarský 
Curych, a není 
tedy divu, že 
právě zde 

pomohl na svět prvnímu švýcar-
skému klubu. Ještě v témže roce 
přijíždí do Prahy, oslovuje teh-
dejšího amerického generálního 
konzula v Praze Charlese E. 
Winanse, který mu zprostředko-
vává schůzku s pracovníky mini-
sterstva zahraničí, s JUDr. Antoní-
nem Sumem a s Janem 
Masarykem. (Sám se pan konzul 
později stává i zakládajícím čle-
nem RC Praha.) Také díky pod-
poře prezidenta T. G. Masaryka  
se mohla na Pražském hradě již 
14. září 1924 konat první ofici-
ální informační schůzka, na které 
Frederick Warren Teele informo-
val přítomné o smyslu a usilo-
vání rotariánského hnutí. JUDr. 
Antonín Sum pracoval v letech 
1920–1922 na československém 
velvyslanectví ve Washingtonu 
ve funkci sociálního atašé. Zde 
se mimo jiné seznámil s charis-
matickým Američanem českého 
původu Františkem Jaroslavem 
Vlčkem, který byl mimo jiné 
i členem RC v Clevelandu, kde 
úspěšně podnikal ve strojírenství. 
Z té doby se Vlček znal i s otcem 
a synem Masarykovými. Od té 

PRVNÍM 
ČESKÝM 
ROTARIÁNEM 
BYL VLASTNĚ 
KOVÁŘ 
Z BUDYNĚ

����: Petr Andrle ����: archiv

Je tomu již devadesát let. Počátkem roku 1924 byl ve Švýcarsku 
založen první rotariánský klub. Zakladatelem RC Zürich nebyl nikdo 
jiný než Frederick Warren Teele (special Commissioner for 
Continental Europe), jemuž ústředí Rotary svěřilo těžký a složitý 
úkol. Šíření rotariánských myšlenek na evropském kontinentu.

Z

František Vlček 
v době jeho 
vstupu do RC 
Cleveland v roce 
1914

H I S T O R I E
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doby se žádná přípravná 
schůzka vedoucí k založení prv-
ního československého RC neo-
bešla bez přítomnosti Františka J. 
Vlčka, který má lví podíl na 
vzniku rotariánského hnutí 
u nás. (Na snímku vlevo v době 
jeho vstupu do RC Cleveland 
v roce 1914.) Kdo byl tento muž? 

 Severozápadně od Českých 
Budějovic, asi tři kilometry na 
sever od Bavorova, leží malá 
obec Budyně. Je uváděna již 
počátkem 14. století jako sou-
část bavorovského panství. Vždy 
šlo o malou ves s několika statky 
a chalupami. V jedné z nich při-
šel na svět 4. ledna 1871 Franti-
šek Vlček jako poslední ze čtr-
nácti dětí. V té době byla v obci 
asi již dvacet let dodnes 
pověstná kovárna, v níž se Fran-
tišek u kovářského mistra Fran-
tiška Růžičky vyučil kovářem. 

Poté několik let cestoval jako 
kovářský tovaryš po jihu Čech 
a po Horních Rakousích, praco-
val i jako strojník ve Werndově 
továrně ve Štýru. A když napsala 
jeho sestra Anna z Clevelandu, 
že by i on mohl udělat v Ame-
rice štěstí, nezaváhal. Zejména 
když ve zdejší početné české 
kolonii žila rodina jeho další 
sestry Terezie. A tak se v roce 
1889 dostal František Jaroslav 
Vlček do Spojených států. 

Jeho prvním zaměstnáním 
byla nádenická práce v místní 
továrně na zkracování kolejnic. 
Později se vrátil ke kovářskému 
řemeslu a 18. února 1895 si 
s pomocí svých švagrů ve svých 
24 letech otevřel svoji první 
kovářskou dílnu. (Na horním 
snímku F. Vlček vpravo u okna, 
v popředí jeho děti Jindřich 
a Mařenka.) 

O dvacet let později vlastnil 
velkou továrnu, která dodávala 
součástky pro automobilový 
a letecký průmysl. Předtím pro-
šel obrovskou životní školou. 
Učil se prodávat, podnikat, dohá-
něl své chabé technické vzdělání, 
učil se jednat s lidmi, několikrát 

se ocitl na pokraji krachu. Avšak 
vždy se vzpamatoval a vstával 
z trosek zkušenější a schopnější. 

Dokázal oslovit potřebné spo-
lupracovníky a celý život se při 
svém podnikání řídil zděděným 
selským rozumem jihočeského 
rodáka. Chalupa, ve které se 
v Budyni narodil, patřila odjak-
živa rodu Vlčků. Nejméně čtyři 
sta let zpět. 

V červnu 1918 navštívil jeho 
továrnu budoucí prezident T. G. 
Masaryk, v roce 1920 se poznal 
i s jeho synem Janem, který mu 
pomohl připravit jeho první 
cestu do Čech. 

 V té době se již stýkal 
s mnoha Čechy, mezi něž patřil 
Vojta Beneš, Karel Pergler 
a mnoho jiných. Dlouhé večery 
trávil i s dr. Antonínem Sumem, 
kterému vyprávěl o svých začát-
cích. Dr. Sum, první prezident 
RC Praha, o tom v roce 1924 
vydal knihu „Americký dělník“. 
V té době byl František J. Vlček 
aktivním rotariánem, členem RC 
Cleveland (distrikt 6630). Klub 
zde byl založen již v roce 1910 
a František se jeho členem stal 
v roce 1914, tedy přesně před 
sto lety. O zkušenosti se nedělil 
jen s pražskými rotariány. 

O svém životě a práci v USA 
vydal poutavou knihu „Povídka 
mého života“, která je mimo jiné 
také citlivým vyznáním lásky 
k rodné zemi. Vyšla ve Spoje-
ných státech v roce 1928 a o rok 
později ji vydala Družstevní 
práce v Praze ve spolupráci s RC 
Praha v nákladu 3100 výtisků. 
Fotografii Františka Vlčka na 
titulní straně pořídil Josef Sudek. 
O svých zkušenostech píše 
Vlček i v dalších knihách Český 
vystěhovalec, Náš lid v Americe, 
Za lepším životem. V roce 1933 
vydal F. J. Vlček knihu „Práce 
a odplata“ a jejím vydavatelem 
byl československý Rotary dis-
trikt číslo 66, který byl vyhlášen 
v září 1927. Předmluvu k této 
knize napsal nám již známý rota-
rián, prof. dr. Václav Tille.

František 
Jaroslav Vlček 
a jeho choť 
Marie, za nimi 
jejich děti 
Jaroslav, Marie 
a Jindřich

Včkova první 
dílna

V roce 1933 
vydal česko- 
slovenský 
Rotary distrikt 
číslo 66 Vlčkovu 
knihu „Práce 
a odplata“ 

H I S T O R I E
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společnosti 
znovu oživit 
filantropii 
a dárcovství
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����: František Ryneš, PDG

jiŘí
Bárta

Kavárna pražského hotelu Paříž je pro schůzky jako 
stvořená. Klidné prostředí a nevtíravá obsluha 

vytvořily rámec příjemnému popovídání s jiřím 
Bártou. A nebyla to jen milá atmosféra, co přispělo 

ke vzácnému spříznění duší. Ale posuďte sami.

kovky. Tam jsou převážně nadšenci, kteří mají 
snahu měnit věci kolem sebe, a jsou organizo
váni. A pak jsme chtěli v české společnosti 
znovu oživit filantropii a dárcovství.
jak se vám to daří?

Každý rok podpoříme na 200 dobročin
ných projektů a iniciativ. V našich grantových 
kolech rozdělíme ročně zhruba dvanáct mili
onů korun. Našimi dárci jsou české firmy, vel
ké zahraniční nadace, ale také jednotlivci. 
Pořádáme školení, pro neziskovky připravuje
me rozvojové programy, dárcům – firmám 
i jednotlivcům – pomáháme uvádět do života 
jejich dárcovské strategie.
jak to probíhá v praxi?

Většina peněz, s kterými hospodaříme, má 
povahu „průtokových“ darů. Tyhle dary větši
nou využijeme k podpoře dobročinných inici
ativ po celém Česku ještě v tom roce, ve kte
rém dar získáme. Samozřejmě vždy v souladu 
s tím, co dárci chtějí podporovat.  Ale buduje
me i nadační jmění, to je nedotknutelný základ
ní kapitál každé nadace. Ten investujeme a mů
žeme využívat každoročně pouze jeho výnosy. 
Teď je to již přes 50 milionů korun. A pracuje
me na tom, abychom nadační jmění navýšili.
našli jste nějakého štědrého dárce?

Právě dokončujeme projekt s názvem Kam
paň 1:1. Zástupci americké nadace Charles Ste
wart Mott Foundation, kterou před lety zřídil 
zakladatel General Motors, nám dali zajímavou 
nabídku. Naše práce se jim líbí a rádi by nám 
pomohli, abychom se stali „opravdovou“ nada
cí. Navrhli nám „challenge“, to je výzva nebo 
také příslib, pokud se nám během jednoho 
roku podaří získat do nadačního jmění devět 
milionů korun, tak tuto částku zvýší o dalších 
devět milionů. To nás motivuje najít úplně nový 
přístup k donátorům. Častěji se s dárci osobně 
setkáváme a snažíme se více a hlouběji rozumět 
jejich motivaci k filantropii a jejich hodnotám.
podle jakého klíče rozdělujete peníze jednot-
livým projektům?

Vypisujeme grantová kola, ale také připra
vujeme tzv. asistenční rozvojové programy. 
Grantová kola připravujeme většinou ve spo
lupráci s dárcem. Jedním z důvodů, proč u nás 
není vše v pořádku, je naše neschopnost spo
lupracovat v komunitě – neumíme se „pot
kat“ s těmi, se kterými sdílíme svou obec či 
čtvrť, neumíme o věcech mluvit se sousedy 
a s lidmi v našem okolí. Jinými slovy, málo se 
staráme o náš společný veřejný prostor a kva
litu života v něm. Právě proto mj. pomáháme 
lidem z malých obcí a z městských čtvrtí,  

kdy a jak to začalo?
Naše nadace je pokračovatelkou americké 

The Foundation for a Civil Society (FCS). Tu 
v roce 1990 založila paní Wendy Luersová, 
žena amerického velvyslance v Českosloven
sku. Wendy a její muž William tu žili mezi roky 
1984 a 1986. Oba si zamilovali naši vlast i lidi. 
Když přišla sametová revoluce, Wendy přiletě
la do Prahy a začala pomáhat. Jenomže americ
ká pomoc v roce 1997 skončila. Lidé z české 
pobočky americké nadace se rozhodli v zapo
čaté práci pokračovat. Tak vznikla Nadace Via.
co vám američané dali do začátku?

Tři věci. Jednak 15 tisíc dolarů a ojetou ško
dovku (smích). Ale také důležité vazby na 
americké nadace a dárce, které nám byly ze
jména v prvních letech velmi užitečné. To 
nejcennější však byla metoda, knowhow.

 proč jste do toho šli?
Znali jsme množství aktivních lidí, kteří se 

snažili něco udělat se svým okolím. Zlepšit 
životní prostředí nebo obnovit památky, pe
čovat o seniory nebo malé děti. Jenže nevědě
li, jak na to. Chtěli jsme proto podpořit nezis

R O Z H O V O R
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kteří chtějí řešit nějaký místní problém či kau
zu a snaží se k nim přitáhnout pozornost dal
ších lidí. Hodnotící komise pak vybere nejpří
nosnější a nejkvalitnější žádosti o podporu 
a těm dáme finanční grant, ale často i přístup 
k dalšímu vzdělávání. Granty typicky vyplácí
me ve dvou splátkách. Druhou z nich vyplatí
me až po obdržení zprávy o průběhu projektu.
subjektů ochotných darovat u nás moc není…

To se dá těžko hodnotit. Sledujeme nárůst 
darů uvedených v daňových přiznáních lidí 
i firem. Od roku 2000 firemní dary vzrostly 
více než trojnásobně, dary jednotlivců jsou 
více než dvojnásobné. Naše společnost bohat
ne a neziskové organizace profesionalizují 
svou práci. Naučily se říkat si o dary. A pomá
há i to, že lidé stále častěji hledají „smysl“ své 
existence, a pomoc druhým či pomoc ve své 
komunitě má hluboký smysl. Pocit, že jsem 
udělal něco užitečného, je povznášející. Zají

mavé je, že relativně nejštědřeji se chovají 
chudší lidé, ti si ze svého příjmu odříkají nej
víc. Bohatí lidé nedávají ze svých příjmů tako
vé procento, ale zato jejich filantropie před
stavuje největší objem darů. 
jak si vede naše filantropie ve srovnání se 
světem?

Před námi mají vyspělé státy obrovský ná
skok. To se projevuje i ve filantropii. Třeba 
v USA dárcovství představuje více než dvě 
procenta HDP. Největší část darů tam přichází 
od individuálních dárců, ti darují zhruba 80 % 
všech darů poskytnutých na dobročinnost 
v USA, o zbylých 20 % se dělí firmy a nadace. 
Těším se, až budeme i my – lidé žijící v Česku 
– štědřejší než firemní dárci. Věřím, že se toho 
do deseti let dočkáme. Prostor pro růst indi
viduálního dárcovství je u nás totiž obrovský. 
A přidat se můžeme všichni – někdo menšími 
pravidelnými měsíčními či ročními dary, ti 
úspěšnější pak dary v řádech desítek, ale i sto
vek tisíc korun. 
a co nejbohatší češi?

 Nejbohatších Čechů, kteří se v dárcovství 
viditelně angažují, zatím není mnoho. Mnozí 
z nich se filantropii věnují, aniž by se to 
o nich vědělo, bojí se závisti. To se bude ča
sem zlepšovat. A je jenom dobře, že se o filan
tropii začíná více mluvit. Víme o lidech, kteří 
dlouhodobě a úspěšně budují své firmy, ale 
pak se ocitnou na životní křižovatce a rozhod
nou se zvolnit. Firmu prodají nebo přestanou 
řízení firmy věnovat tolik času a energie jako 
dřív. Ale nechtějí si život naplnit jen nákupem 
dalších domů, auta, jachet a věcí. Mnozí v této 
situaci pochopí, že pocit životního štěstí se 
mimo jiné odvíjí od nějaké smysluplné aktivi
ty. Proto mnozí v této situaci dojdou k pozná
ní, že přišel čas, aby začali pomáhat okolí. 
Často nemají jasno, kde začít a čemu se věno
vat. My se jim pak snažíme pomoci orientovat 
se a pomáháme jim uvědomit si, že radost 
a naplnění jim přinese takové dárcovství, kte
ré bude v souladu s jejich hodnotami.
cíle nadace via a rotary se v mnohém shodu-
jí. ale s nějakým rotariánem jste se nesetkal…

Ale ano. Myslím, že Petr Anderle je rotarián. 
Mnohokrát jsme podpořili občanské sdružení 
Vlastenecký poutník na Severní Moravě, kde 
je, myslím, Petr hnacím motorem. Možná se 
mezi našimi partnery a dárci najdou další ro
tariáni, o kterých nevím.

Děkuji vám za pěkné setkání i za ochotu 
věnovat se filantropii a dárcovství i na strán
kách vašeho časopisu.

R O Z H O V O R

j i Ř í  B á r ta   je výkonným ředitelem Nadace Via, která je největším soukromým podporo-

vatelem komunitního rozvoje v Česku. Při svém vzniku v roce 1997 si dala do vínku, že bude 

také pomáhat životaschopnosti českých neziskových organizací a obnově tradic českého dár-

covství. Podpořila již více než tři tisíce dobročinných projektů částkou přesahující 260 milionů 

korun, jen za rok 2012 to bylo 191 dobročinných projektů za téměř 12 milionů korun. Snaží se 

přinášet nové filantropické trendy a kultivovat dárcovské prostředí. Pořádá konference a semi-

náře a spolupracuje se světovými experty na CSR i individuální dárcovství. Hledá nové cesty, 

jak neziskovým organizacím pomoci v jejich práci a zároveň dárcům co nejvíce zjednodušit 

proces darování, a prosazuje myšlenku filantropie jako samozřejmé součásti zdravé společ-

nosti. Nadace též vydává čtvrtletník – Umění darovat/The Art of Giving. Cítíte tu podobnost 

s aktivitami Rotary? Vraťme se však k výkonnému řediteli. Jiří vystudoval ČVUT a dva roky stu-

doval na Texas Tech University a Carnegie Mellon University v Pittsburghu. Pracuje v Nadaci 

VIA od jejího vzniku. Začal na pozici projektového manažera a od roku 2000 je jejím výkonným 

ředitelem. Nejvíce se věnuje tématům rozvoje filantropie a komunitního života. Bárta je oprav-

dový nadšenec. Je aktivním členem mnoha domácích a zahraničních asociací, které vyznávají, 

že filantropie patří k dobrému životu. Už cítíte to spříznění duší s rotariány?

Hlavním 
cílem Okraš-
lovacího 
spolku pro 
Nadějkov 
a okolí je 
zvelebování 
regionu

Rekonstrukce 
parku před 
budovou 
Střední 
odborné 
školy 
v Plasích
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editel společnosti, který 
je též rotarián, mne 
oslovil s nabídkou, zda 
se nechci zapojit do 

projektu pomáhajícího vybudo-
vat sanitární zařízení pro školu 
a kliniku v Afghánistánu. Mým 
úkolem bylo organizovat Rotary 
Rail and Water Tour, fundraisingo-
vou cestu po Spojených státech. 
Díky této padesátidenní cestě 
jsem procestovala celé Spojené 
státy a na každé své zastávce 
jsem bydlela u rodin rotariánů, 
kde jsem měla možnost poznat 
jejich projekty i příležitost podí-
let se na aktivitách různých klu-
bů. Právě díky této angažovanosti, 
plnému zapojení do klubových 
aktivit a nadšení pro věc, které 

mne na cestách obklopovalo, 
jsem si plně uvědomila, jak moc 
výjimečnou a skvělou organizací 
Rotary je a co jsme společnými 
silami po celém světě dokázali! 
Samotný afghánský projekt byl 
u hostitelských klubů přijat se zá-
jmem a podařilo se mi získat ne-
malý obnos, který pomůže tam, 
kde je třeba. Co obdivuji nejvíce? 
Nezdolnou chuť rotariánů zapojit 
se do užitečného projektu, 
ohromnou vstřícnost a připrave-
nost kdykoliv pomoci. 

Mezi mými hostiteli byla kato-
lická rodina se sedmi dětmi, af-
ghánští muslimové, potomci těch, 
kdož přišli do Spojených států 
s prvními osadníky, či první gene-
race přistěhovalců. Setkala jsem 

se s lidmi všech národností, růz-
ného věku, politického či nábo-
ženského vyznání. Vzdor své 
různosti měli mnohé společné, 
především však to, že jsou úžas-
nými lidmi, rotariány, pro něž hes-
lo „Service Above Self“ není jen 
prázdnou frází…

 Ještě bych se ráda zmínila o ro-
dině původem z Afghánistánu, 
se kterou jsem prožila pár krás-
ných dní. Právě tito energičtí lidé 
totiž vybudovali onu školu a klini-
ku, pro kterou jsem se snažila zís-
kat potřebné finanční prostředky. 
Nikdy nezapomněli na své kořeny. 
Snaží se pomáhat zemi, ze které 
museli před více než čtvrt stole-
tím uprchnout. Aktivní jsou však 
i ve své nové, americké komunitě. 

Zažila jsem je při organizování 
kaž doročního muslimsko-židov-
sko-křesťanského setkání. V ten 
den každý uvařil něco typického 
pro svou kulturu (mou „špetkou 
do mlýna“ byly typické české 
bramboráky). Jídelnou, či spíše je-
vištěm našeho setkání se stala 
tamní synagoga. Z průběžných 
přednášek bylo zjevné, že nejen 
všichni stolující, ale i víra tří hlav-
ních monoteistických náboženství 
má k sobě navzdory viditelným 
rozdílům přece jen velice blízko. 

Cestu v rámci Rotary Rail and 
Water Tour považuji za svou ži-
votní zkušenost. Všem čtená-
řům, nejen rotariánům, přeji 
hodně zdaru při všech jejich vý-
pravách za poznáním.

Z Á P I S N Í K

����: Martina Fryčová, RC Plzeň

Ř

CESTA NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ
Když jsem na jaře loňského roku odlétala na Floridu s cílem věnovat se projektu 

zaměřenému na biopaliva, ani ve snu by mě nenapadlo, že má práce ve společnosti 
Intelligentsia International bude rozšířena o zásadní životní zkušenosti.

R o T A R y  R A I l  A N D  WA T e R  T o u R

L A S  V E g A S

S E AT T L E

g R A N D  C A N YO N

F I L A D E L F I E
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Z Á P I S N Í K

DREAM
TEAM

FOREVER

����: Jan Bohdal  ����: Martina Dlabajová

Destinací Group Study Exchange byla na podzim loňského 
roku střední Florida. Tým reprezentoval mediální sféru 

Česka a Slovenska a vedla ho zlínská rotariánka Martina 
Dlabajová. Slovenskou část zastupovala redaktorka TASR 

Adriána Antošková a moderátorka Slovak Sport TV 
Klaudia Gregušová, českou pak dokumentaristka Olga 

Špátová a novinář Jan Bohdal. 

íky programu má 
tým možnost poznat 
oblast a srovnat, jak 
profesi dělají jinde. 
Navíc se seznámí 
s tamními zvyky 
a myšlenkami 
Rotary,“ upřesňuje 

Dlabajová s tím, že Rotary svou 
činností podporuje etiku 
a morálku ve všech oblastech 
života: „I proto je heslem Rotary 
služba bez ohledu na sebe.“ 
„Bola to pre mňa skvelá skúse-
nosť. Prísť, vidieť, spoznať a zažiť. 
Na vlastnej koži pocítiť chuť  
Ameriky, posolstvo rotariánstva 
a vidieť veľký svet,“ shrnuje své 
pocity Gregušová.

Není však jednoduché krátce 
odpovídat na dotazy: Co vás nej-
víc překvapilo? Jaká je nejlepší 
událost z cesty? Kdo z lidí vás 
nejvíc oslovil? Američané se 
takto rádi ptají. Nelze odpovídat 
heslovitě a už vůbec ne jmeno-
vat jednu věc či osobu! Pocitů 

napojených na jednotlivé udá-
losti bylo tolik, že kdyby tým 
nevyužíval kameru a fotoaparát, 
možná by se ztratil. „Amerika 
nikdy nebola mojou vysnívanou 
krajinou, ale keď už som dostala 
možnosť zúčastniť sa GSE pro-
gramu, neváhala som ani minú - 
tu. Neľutujem toto rozhodnutie 
a ani minúta nebola pre mňa 
stratená vďaka ľuďom, ktorých 
som tam stretla. Prostredie 
robia ľudia a ja som sa predo-
všetkým vďaka rotariánom, ktorí 
ma sprevádzali Floridou, pre-
svedčila, že oni robia tento svet 
krajším a usmievavejším,“ shr-
nuje své pocity Antošková. 
„Když jsem uvažoval nad defi-
nicí toho, co jsem díky GSE 
poznal, přišel jsem na to, že  
nejvíce sám sebe. Za poslední 
dobu mě potkala řada nepříjem-
ných věcí. GSE jsem bral jako 
výzvu, šanci pro přemýšlení 
a pro čerpání nových zkuše-
ností a energie. Mám nyní velké 

přátele nejen za oceánem, ale 
také v několika koutech Česka 
a Slovenska,“ doplňuje Bohdal. 
„Rotariánskou myšlenku spojo-
vání a sbližování lidí“ vystihuje 
teamleaderka Martina Dlaba-
jová: „Život je, moji drazí přá-
telé, umění potkávat lidi. Děkuji 
svému týmu – GSE forever. Jsem 
hrdá, že jsem jako rotariánka 
a jako současná prezidentka RC 
Zlín mohla vést GSE tým do 
Států. A pokud v našich malých 
zemích máme takové mladé 
profesionály, jako byl můj tým, 
nemusí se náš Rotary distrikt 
obávat o budoucnost!“

V USA tým navštívil několik 
televizí a redakcí novin. Zajímavá 
byla návštěva redakce deníku 
Orlando Sentinel, kde se vyslanci 
GSE zúčastnili redakční porady 
a s šéfredaktorem navázali bližší 
kontakt. Tým navštívil i trojici 
televizí, největší WTFV, včetně 
zázemí, odbavovacích pracovišť, 
studií a newsroomů. 

Pozornosti GSE týmu neu-
niklo ani několik škol zaměře-
ných na mediální vzdělávání. 
Vedle střední školy v The 
Villages, která má vlastní tele-
vizní studio a centrum s redakcí 
školního časopisu a mediální 
laboratoří, je špičkou univerzita 
Full Sail, zaměřená na všechny 
druhy zpracování a vývoje 
mediálního obsahu. Druhá nej-
větší univerzita ve Spojených 
státech, University of Central 
Florida (UCF), je zase skvělou 
symbiózou vzdělání, kultury 
a sportu.

Nadstavbou k mediálnímu 
programu byly návštěvy soud-
ních dvorů, setkání se soudci či 
návštěva věznice, ale i Filmo-
vých studií Universal a fenome-
nálního Disney Worldu. Firma 
využívá slávy k maximalizaci 
komerčního výdělku, ale tímto 
nelze pohrdat při vědomí, že 
profit pomáhá oblasti Floridy. 
Disney dává lidem práci a pod-

D
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poruje například výstavbu infra-
struktury či sociálních a zdra-
votnických zařízení. 

Největším zážitkem mimo 
profesní program byla návštěva 
Kennedyho vesmírného střediska. 
„Vrátili jsme se do roku 1961, kdy 
prezident Kennedy vyhlásil za 
národní cíl přistání člověka na 
Měsíci. Fascinovala nás statečnost 
mužů, kteří se vydali na misi 
i přes vědomí, že první loď, která 
se vydala na Měsíc, shořela i se 
třemi astronauty. Opouštěli jsme 
středisko s vědomím, že nikdy 
nesmíme ztrácet naději a musíme 
věřit, že vše je v životě možné, 
pokud pro to uděláme maxi-
mum,“ přiblížila Olga Špátová 
silné okamžiky, které tým zažil na 
Mysu Canaveral. 

Tým na Floridě hostilo 8 rota-
riánských rodin. „Rotary nesie 
ušľachtilé ciele. Zažila som ich 
zmýšľanie, zúčastnila som sa ich 
stretnutí, vypočula som si roz-
hovory. Pre nich je byť členom 

Rotary česť. Angažujú sa, pomá-
hajú, podporujú. Je to ich 
životný štýl,“ přibližuje Klaudia 
Gregušová. V Rotary klubech 
přednesl GSE tým celkem 12 
prezentací. „Předávali jsme si 
slovo, vtipkovali, doplňovali se 
a vášnivě se handrkovali třeba 
o tom, jestli jsou krásnější české 
nebo slovenské ženy. Vysvětlili 
jsme, že po 40 letech komu-
nis mu je spousta lidí zatrpklých. 
Vyznali jsme americkým rotariá-
nům kompliment za povzbu-
divý přístup k životu,“ přibli-
žuje Olga Špátová.

Silným zážitkem bylo setkání 
se spisovatelkou Joanie Schirm, 
dcerou baťovského lékaře 
Oswalda Holzera, Čecha, který 
emigroval v období druhé svě-
tové války. Joanie po jeho smrti 
objevila několik stovek dopisů 
od lidí, kterým události v období 
války změnily život. Rozhodla se, 
že o příbězích napíše knihu, 
která v překladu nese název 

Dobrodruhy proti své vůli. 
Setkání s námi, s lidmi ze států, 
ve kterých má díky svému otci 
své kořeny, ji velmi dojal. 

Díky Olze Špátové vznikne 
dokumentární film o cestě na 
Floridu. „V rámci GSE jsem měla 
možnost strávit čas se čtyřmi 
úžasnými a výjimečnými Čechy 
a Slováky. Měli jsme možnost 
prezentovat naše státy a sezná-
mit se s myšlenkami Rotary. To 
mě ohromně posilnilo a ráda 
jsem natočila film, který by pod-
pořil myšlenku, která mi je 
blízká,“ přibližuje Olga Špátová. 
Materiál již prochází postpro-
dukčními pracemi. Rotary kluby, 
které sponzorovaly členy týmu 
GSE, realizaci filmu podpořily 
finančními příspěvky. Za to jim 
patří velké poděkování! I tak ale 
tato podpora nestačí a tým 
hledá pro dokončení díla další 
podporu. Premiéra je napláno-
vána na letošní květen na di - 
striktní konferenci Rotary.

Tým prezentuje svou cestu 
na vlastních webových stránkách 

www.gse2013.eu

J A K  T O  V I D Í M  J Á

JE TO NA 
„FEJSU“

Nedávno jsem se s jedním ro-

tariánským přítelem bavil o po-

sledním GSE týmu, který se vrátil 

z Floridy. On mi říká, člověče, kdy-

bych já se s jedním členem nepo-

tkal v klubu, tak ani nevím, že 

nějaké GSE bylo. Mé dží-es-í-ácké 

srdce křížené s pí-áristou málem 

zkolabovalo. „Jak to? Vždyť toto 

bylo nejpublikovanější GSE v his-

torii distriktu. Každá zmínka byla 

na Facebooku (FB) alespoň 3x. Ty 

nemáš FB?“ Odpověď mne zarazi-

la: „No mám, ale nemám na to 

čas u toho sedět.“ Přecházím do 

vysvětlovacího módu: „ Zprávy si 

čteš, že ano? Jasně. Takže proč 

bys neměl mít čas si proletět jed-

nou denně FB? To jsou přeci zprá-

vy, ale o lidech, které znáš. No tak 

prostě jenom roluj ten sloupec 

dolů, skenuj příspěvky, a když tě 

něco zaujme, tak klikni. A navíc 

můžeš napsat komentář nebo se 

rovnou s někým spojit, když je 

zrovna on-line. Prosím tě, když už 

FB používá i moje maminka, tak 

to zvládne každý. Budeš v obraze 

a trvá to pár minut. Jenom teen-

ageři sedí na FB hodiny, ale to 

proto, že ho používají jako chat, 

tedy nejlevnější způsob komuni-

kace. Tak to prosím zkus a budeš 

v obraze.“ Trochu nejistě se na 

mě dívá. „No dobře, tak já to tedy 

zkusím,“ odpoví nakonec, protože 

nechce další přednášku. No a co 

vy ostatní? Jste taky v obraze, 

nebo jen přemýšlíte, co se to sa-

kra děje? Takže jděte do toho, 

a můžete se pochlubit vlastními 

i klubovými úspěchy. Takže neza-

pomeňte: JE TO NA FEJSU.

George J. Podzimek
PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY RGN
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G O U R M E T  F E L L O W S H I P

ro milovníky dobrého 
jídla pak mám informaci, 
že v roce 2014 opět 
chystáme řadu společ
ných večeří a ochutná
vek. Pravděpodobně 21. 
ledna to bude jedna 
z nejlepších vegetarián

ských restaurací Lehká hlava či její 
sesterský podnik Maitrea. Na konci 
února či začátku března pak zřejmě 
navštívíme restauraci Amade v blíz
kosti Karlova mostu, kde nás přivítá 
mediálně známý šéfkuchař Radek 
Šubrt. Uvažuji o návštěvě a degusta
cích v restauraci exkluzivního ob

chodního domu s jídlem, kterou 
v prosinci u Václavského náměstí 
otevřel Julius Meinl. Nesmíme vyne
chat etnickou kuchyni a počítám, že 
v červnu vyrazíme do vietnamského 
městečka SAPA. Rovněž jsme disku
tovali návštěvu berounského pivo
varu a restaurace, kde se dělá nejlep
ší hamburger v ČR, s RC Beroun. 

Od posledního článku v září 
jsme stihli několik dalších akcí. De
gustační večeře v restauraci Al Mu
lino (www.pddp.cz) a v restauraci 
MOOD (www.restaurantmood.cz). 
Již jsme na našich akcích měli zá
stupce 8 Rotary klubů a v případě 

poslední akce se málem nevešli do 
restaurace, protože obvyklých 25 
účastníků se rozrostlo na 35. Ale 
z takového vývoje mám samozřej
mě radost. Skvělou akci udělal 
George Podzimek v rámci schůzky 
RC Praha Staré Město – ochutnávku 
whisky. Budu hrozně rád, když o ta
kových akcích dáte vědět, a pomo
hu je mezi milovníky jídla a inspira
tivních chutí rozšířit. I toto vnímám 
jako gourmet fellowship a jsem rád 
za každou podobnou akci, kterou 
někdo pro ostatní připraví. 

 Těším se s vámi v novém roce na 
viděnou a ještě jednou: ať chutná!

AŤ CHUTNÁ!
Těmito slovy můj strýc častoval své příbuzné a přátele místo tradičního „na zdraví“ 

a mně se to vždy moc líbilo, protože to svým způsobem vyjadřuje to samé.
����: Vojta Havránek

Nápadů je řada a rád 
se nechám inspirovat. 
Kontaktujte mě prosím 

na adrese 

havranek@titbit.cz

P
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A K C E

MÓDA V RYTMU SUSHI
27. listopadu to v reprezentačních prostorech pražského městského archivu v Clam-Gallasově 

paláci vypadalo jako těsně před finále Miss: koncentrace ženské krásy byla výbušně nebezpečná. 
Nezainteresovaný pozorovatel by řekl, že vládl organizovaný chaos.

����: Josef Laroh  ����: Jiří Kroupa

d brzkého 
poledne se 
módní návr
hářka Ivana 
Follová se 
svým 
týmem po
mocnic, 

šesti kosmetičkami a čtyřmi ka
deřníky činili, aby do večera stih
li ve vší parádě připravit první 
rotariánskou módní přehlídku. 
Módní přehlídku organizoval 
klub Praga Ekumena pod zášti
tou paní guvernérky Ireny Brich
ta a prezidentky IWAP, paní Sarky 
de Jong. Modelky byly členky, 
manželky nebo kamarádky členů 
všech pražských Rotary klubů 
i ze spolupořádajícího IWAP (In
ternational Women‘s Association 
of Prague). Bohužel mezi model
kami chyběla naše paní guver
nérka, která byla na setkání Nada
ce Rotary v zahraničí. Celou 
módní kolekcí se jako červená 
nit vinul motiv sushi, proto ji or
ganizátoři celou pojali v tomto 

rytmu: „Elegantní modely Ivanky 
Follové jsou známé tím, že je 
mohou nosit i normální ženy,“ 
chválila modely jedna z modelek, 
Irena Horalová. Proto taky nebyl 
problém s náborem modelek. 
Nakonec jich bylo 32 – každá ab
solvovala jednu až dvě zkoušky 
v módním ateliéru Ivanky Follo
vé, a taky proto všechny modely 
byly na „našich“ modelkách jako 
ulité. Zahájení módní přehlídky 
bylo velkolepé: úvodní originální 
báseň na oslavu sushi osobně 
přednesl japonský básník Seisu
ke Tsukahara, poté studenti ta
neční konzervatoře předvedli 
originální taneční kompozici. 
A pak to začalo: před zaplněným 
sálem se odehrávala skutečná 
módní show: všechny modely 
byly úžasné, dámy byly krásné. 
Po červeném koberci chodily tak 
suverénně, jako by předvádění 
modelů byla jejich každodenní 
práce. Každý předvedený model, 
každá modelka byla odměněna 
bouřlivým potleskem a při závě

rečném defilé modelek obecen
stvo spontánním „standing ova
tions“ ocenilo práci modelek 
i autorkyu všech kostýmů Ivan
ku Follovou. „Přátelé, toto je 
snad nejhezčí akce Rotary,“ 
směrem k členům klubu Praga 
Ekumena několikrát zdůraznila 
pastasistentka Martina Jankov
cová, „všechno funguje jak má, 
nikdo nešílí a pro mnohé z mo
delek je velmi příjemné splnit  
si dětský sen.“ Milým a nepláno
vaným překvapením přehlídky 
byla nejmladší modelka – dcera 
členky Rotary klubu Prague 
International Anička. „To není 
konec, půjdeme se ještě ales
poň jednou projít po červeném 
koberci?“ ptala se nejmladší  
modelka.

Na závěr několik čísel: módní 
přehlídky se zúčastnilo (aktivně 
i pasivně) zhruba 150 lidí, na wel
come drink se rozlilo 14 lahví 
sektu, k dispozici bylo 1100 ks 
originálního sushi, vypilo se 20 
litrů vína, 11 litrů džusu a 26 litrů 

minerálek. Australská kamarádka 
Ivanka napekla 500 kusů výbor
ných koláčků, na předvádění vý
roby sushi se spotřebovalo skoro 
5 kg rýže a spousta různých spe
cialit. Přímo na místě pak po  
přehlídce prezidentkaelect paní 
Terezka Tsukahara předváděla 
výrobu sushi. Materiálově po
mohly firmy:  Trilabit studio, 
ROMAX PRODUKCE, kadeřnictví 
BLOW, tým vizážistek MARY KAY, 
vinařství STOBI, Archiv hlavního 
města Prahy. Omlouvám se těm, 
na které jsme zapomněli, neboť 
se tací jistě najdou. Na klubový 
projekt Veselé třídy v Malawi 
a STOP POLIO NOW se vybralo 
více jak 20 tisíc korun. Organi
začně se podíleli všichni členové 
Rotary klubu Praga Ekumena, ne
zanedbatelný dík patří i mladým 
členům Rotaractu a samozřejmě 
všem úžasným modelkám.

Pokud najdeme sílu, tuto  
ro tariánskou módní přehlídku  
zopakujeme.

O
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R C  P R a g u e  I n t e R n at I o n a l

Prague International 
podporuje indické školáky
Již čtvrtým rokem v řadě odeslali prezident Gerry Tipple a členové Rotary 
klubu Prague International finanční prostředky na podporu chudých školáků 
v indickém Rajsamandu v okrese Rajasthan.

Více fotografií z uveřejněných 
akcí najdete v elektronické 

verzi časopisu na 

www.rotarygoodnews.cz

V letošním roce sebrali a předali dětem 
dvou základních škol na venkově  
66 000 Kč (2500 EUR). Z toho  

15 000 Kč bylo shromážděno prostřednic
tvím klubové akce „Indické jídlo pomáhá!“, 
během níž bylo poskytnuto 261 indických 
obědů kancelářím v Praze a okolí.

Děti v indických školách obdržely balíček 
obsahující školní uniformy, psací potřeby, seši
ty, přikrývky, podložky na sezení a některé 
prostředky osobní hygieny. Školy dostaly i ně
které hudebních nástroje a sportovní vybave
ní, které není poskytováno státními orgány. 
Učitelé také mají k dispozici menší částku pe

něz, aby doplnili státní učebnice o další četbu 
a studijní materiály. Gerry se zúčastnil nejen 
slavnostní prezentace, ale znovu navštívil 
i jednu ze škol, která dostala pomoc v minu
lém roce, aby se přesvědčil, jakého bylo dosa
ženo pokroku, a poslechl si místní hudbu, 
přednesenou dětským souborem.

Gerry a klub spolupracují s rodinou Karna
wat, s Jyoti a Dilipem Kothariho, bývalým čle
nem klubu, při poskytování tolik potřebné 
pomoci dětem a školám v těchto domoro
dých vesnicích.

����: Gerry Tipple

na základe podnetu Petra 
Rusňáka sme sa rozhodli 
podporiť rodinu malej emy 
so zdravotným hendikepom 
a stali sme sa emkiným 
anjelom. 

P rostredníctvom benefič
ného koncertu dňa sme 
rodinu malej Emky pod

porili finančným darom v hod
note 1000 EUR. Zúčastnili sa 
osobnosti z verejného života, 
ľudia, ktorí v sebe našli vôľu 
pomáhať, a generálnym spon
zorom sa stal Rotary klub Ma
lacky golf – klub v zakladaní.  
Finančná zbierka bola rozšíre
ná o vecné dary od miestnej 
umelkyne Veroniky Rusňákovej, 
ktorá svojimi umeleckými die
lami prispela na zväčšenie vý
ťažku z dražby. Ak prinesú tieto 
penia ze i len okamih spoločne 
prežitého šťastia, tak nás hreje 
dobrý pocit! 

R C  M a l a C K Y

Anjeli 
pre Emku

K L U B o V é

zprávy
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P rezident klubu Ján Bub
niak poďakoval všetkým 
členom Rotary klubu 

v Liptovskom Mikuláši za prá
cu, ktorú v službe mládeži, služ
be obci, na pomoc postihnu
tým deťom, v kultúre, školstve 
a zdravotníctve vykonali. Po
ukázal na to, že klub v rámci 
svojich projektov a darov roz
delil celkom 161 389 EUR, vy
slal  na ročný pobyt 39 študen

tov a 29 zahraničných 
študentov prijal. Pripomenul 
projekt financovaný z Nadácie 
RI Matching grant 5213 –Reha
bilitačný komplex pre Špeciál
nu základnú školu v Liptov
skom Jáne. Aj na slávnostnom 
večere bol odovzdaný symbo
lický šek vo výške 1000 EUR 
DFS Ďumbier pri jeho 45. výro
čí založenia. Na návrh predsta
venstva klubu a po schválení 

vedením dištriktu 2240 boli 
odovzdané ocenenia členom 
klubu Viere Kupcovej, Kataríne 
Uličnej a Milošovi Šlepeckému 
a Mariánovi Hlavnovi.

����: Milan Brtáň

t áto forma vianočnej a veľ
konočnej pomoci sa po
stupne stáva tradíciou. Ba

líčky, ktoré majú vylepšiť Vianoce, 
si prišli 19. decembra na mestský 
úrad prevziať osamelé matky 
s nezaopatrenými deťmi alebo ľu
dia z mnohodetných rodín, ktorí 
využívajú sociálne služby v zaria
dení Domum. Finančné prostried
ky na túto pomoc získali rotariáni 
na charitatívnych akciách, ktoré 

organizujú. „Cítime potrebu po
máhať týmto ľuďom,“ povedal 
prezident piešťanského Rotary 
klubu Peter Urban a dodal: „V ba
líčkoch sú hlavne potraviny – šo
šovica, cukor, ovocie, mäso a úde
niny.“ Najmenšie balíčky majú 
hodnotu asi 30 EUR, viacdetné 
rodiny však dostali aj väčšiu po
moc. Rotary klub Piešťany oslávil 
tento rok 20. výročie svojho vzni
ku. Jeho členovia pravidelne orga

nizujú charitatívne podujatia 
a snažia sa pomáhať najmä v na
šom regióne. V minulom roku na
príklad zabezpečili nové vybave
nie pre nemocnicu. „Rotary klub 
nie je nejaká elitná alebo elitárska 
organizácia. Sme normálni, bežní 
ľudia, ktorí to robia na úkor vlast
ného času, lebo cítia takúto po
trebu,“ konštatoval Peter Urban.

���� � ����: Martin Palkovič

Členovia RC liptovský Mikuláš 
si na slávnostnom večere 
18. 10. 2013 v Domu kultúry 
pripomenuli 15. výročie 
udelenia Charty Rotary 
International.

Balíčky plné ovocia, sladkostí 
aj údenín rozdali členovia 
Rotary klubu Piešťany 
rodinám, ktoré vybral referát 
sociálnych vecí mestského 
úradu.

Vánoční jarmark v opavě byl 
letos navýsost štědrý. na 
Horním náměstí stál stánek 
s nabídkou prodeje punče. 
S předstihem jsme ve 
čtvrtek vařili tento lahodný 
nápoj a vymýšleli, co 
nabídnout kolemjdoucím 
k zakousnutí zdarma. 

t o aby se zájemci o ad
ventních víkendech 
mohli u nás zastavit, dis

kutovat a užít si tak chvíli kli
du v předvánočním shonu. Po 
7 dnech prodeje se nám už rý
sovala zajímavá částka, a proto 
jsme se rozhodli poslední ne
děli 22. prosince během kon
certu Heidi Janků předat šek, 
na němž svítila neuvěřitelná 
částka 100 000 korun. Tyto fi
nance jsme věnovali na letní 
tábor pro handicapované děti 
z našeho okolí, který organi
zujeme již třetím rokem. 
V čase adventním se máme 
obdarovávat, a tak nás hřeje 
na srdci, že spousta lidiček 
i malou částkou přispěje, 
čímž společně vytváříme  
velké věci. Celkový výtěžek 
z akce se vyšplhal na neuvěři
telnou částku 147 698 korun. 

K L U B o V é  Z P R Á V Y

R C  l I P t o V S K Ý  M I K u l Á Š

15. výročie 
Charty RI

R C  P I e Š ťa n Y

Sviatočná
pomoc

R C  o PaVa

Vánoční 
jarmark
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Zadní synagoga v třebíči 
byla 3. prosince dějištěm 
devatenáctého 
benefičního koncertu 
místního Rotary klubu. 
a byl to na výsost 
příjemný zážitek.

 

n ejprve zazpívala 
skvělá sopranistka 
Michaela Jančaříko

vá, kterou na klavír dopro
vodil Maroš Klátik. Koncert 
si přišlo poslechnout přes 
osmdesát diváků a nenechal 
si ho ujít ani loňský guver
nér Alexandr Turkovič. Poz
ději proběhla dražba více 
než třiceti obrazů, umělec
kých fotografií, archivních 
vín a výrobků klientů Dět
ského rehabilitačního staci
onáře pro mentálně a těles
ně postižené děti a mládež 
v Třebíči. Místní umělci vě
novali díla bez nároku na 
honorář. Dražba vynesla 
více než 66 tisíc korun, ve 
prospěch stacionáře bude 
po odečtení nákladů připsá
no zhruba 50 tisíc korun.

����: František Ryneš

R C  t ř e B í Č

Benefiční 
večer

B enefičný koncert je jed
ným zo spôsobov, akým 
sa Rotary klub Žilina usi

luje získať finančné prostriedky 
na charitatívne projekty, ktoré sú 
zamerané predovšetkým na pod
poru hendikepovaných ľudí 
a mládeže. K hlavným projektom 
zameraným na túto znevýhodne
nú skupinu patria: Letný tábor 
Stružielka – spoločný projekt 
s RC ostrava, Medzinárodný festi

val tvorivosti a fantázie Jašidielňa 
a projekt podpory Regionálneho 
centra autistov. Na doterajších be
nefičných koncertoch sa zúčas
tňovali pravidelne predstavitelia 
samosprávy, vyššieho územného 
celku a tiež zástupcovia organizá
cií, ktoré Rotary klub Žilina pod
poruje. Vypredaný koncert mal 
pod dirigentskou taktovkou oli
ver Dohnányi. Spolu so Štátnym 
komorným orchestrom Žilina sa 

publiku predstavila sólistka opery 
SND v Bratislave mezzosopranist
ka Monika Fabiánová a 16ročný 
talentovaný huslista z Košíc Samu
el Hučko. Žilinčanov hojnou účas
ťou podporili aj rotariáni z Marti
na. RC Žilina existuje už 20 rokov.  
Bližšie informácie nájdete  
na www.rotary-zilina.sk.

����: Martin Barčík

����: Jozef Vanko

S chůzka mimořádně  
proběhla v prostorech 
agentury TRILABIT. Paní 

guvernérka se svým vrozeným 
šarmem a vtipem seznámila pří
tomné členky a členy klubu 
s aktuálním děním v našem di
striktu. Prezidentka klubu, paní 
Zuzana Potencová, pak refero
vala o našich akcích v minulém 
roce. Zuzana připomněla tři 
akce s účastí všech pražských 

Rotary klubů. „Nevím, co nám 
dalo zabrat více. Zda to byla 
‚procházka českou košer ku
chyní‘ zorganizovaná s lóží  
B'nai'Brith, nebo celopražský 
bowlingový turnaj nebo Módní 
přehlídka v rytmu sushi. Všech
ny naše akce byly hojně navští
veny mnoha rotariány. My i naši 
přátelé jsme společně pomohli 
projektu Veselé třídy a podpoři
li nadaci Rotary,“ zdůraznila 

prezidentka klubu Z. Potenco
vá. Na památku paní guvernér
ka obdržela kalendář z Rota
riánské módní přehlídky. 
ocenění práce klubu Praga 
Ekumena paní guvernérkou ur
čitě nebylo jen ze zdvořilosti, 
ale bylo to slovy paní Ireny 
„ukázkou chuti společně praco
vat pro ostatní rotariány“.

����: Jozef Horal

Rotary klub v Žiline zorganizoval 
29. novembra 2013 v poradí už 
10. benefičný koncert v Dome 
umenia Fatra v Žiline. Výťažok 
z koncertu je 2960 eur. 

na první schůzku klubu v roce 
2014 přišla na vizitu paní 
guvernérka Irena Brichta se 
svým pražským asistentem 
Iljou Chocholoušem.

R C  Ž I l I n a

Benefícia 
2960 eur

R C  P R a g a  e K u M e n a

Setkání
s guvernérkou
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K eďže Banská Bystrica 
leží na komunikácii SR 
I/66, ktorá prechádza te

mer celá Banskobystrickým kra
jom, rozhodli sa členovia Rotary 
klubu Banská Bystrica propago
vať a zviditeľniť nielen mesto, 
ale aj celý región na trase I/66, 
a podporiť tak turistický ruch. 
PASSPoRT SK RoUTE 66 priná

ša turistovi množstvo praktic
kých informácií, zaujímavostí 
a dôvodov k zastaveniu, ponúka 
aj 37 rôznych výhod a zliav 
v reštauračných, hotelových, 
servisných službách a bezplatný 
vstup do niektorých múzeí 
a ostáva majiteľovi ako exkluzív
ny suvenír. PASSPoRT SK RoU
TE 66 si možno kúpiť v Infor

mačnom centre v Banskej 
Bystrici, na čerpacích staniciach 
Slovnaftu na trase I/66, niekto
rých turistických zariadeniach, 
alebo objednať priamo v RC 
Banská Bystrica. 

����: Ivan Belan, PDG

Garant projektu za RC Banská 

Bystrica

Konečně i v třebíči připravili 
rotariáni prodej vánočního 
punče. 

P o tři dny vánočního jar
marku se přátelé střídali 
u stánku s pravým pun

čem a chlebem se škvarkovou po
mazánkou. Protože ingredience 
věnovali sponzoři a zázemí po
skytla vinárna Salsa, byl příjem 
z prodeje zároveň čistým výtěž
kem dobročinné akce. organiza
ce klapla na sto procent zejména 
díky sekretáři klubu Tiborovi Sza
bó. Získané prostředky, zhruba 
šest a půl tisíce korun, obdrží ob
čanské sdružení Míša a Míša, které 
se stará o mentálně handicapova
né klienty. Peníze se stanou zákla
dem pro nákup keramické pece.

����: František Ryneš

V trebišove začína plesová 
sezóna už tradične pod 
taktovkou rotariánov.   

V yvrcholením benefičné
ho plesu RC Trebišov, 
ktorý sa konal 10. januá

ra, bola benefičná zbierka, tento 
rok zameraná na pomoc na vy
danie knihy Zemplínske roz
právky – zbierky rozprávok, po
vestí, poviedok a ilustrácií, 
ktorých autormi sú deti vo 
veku 10–15 rokov zo základ
ných škôl v regióne južného 
Zemplína. Publikácia rozšíri do
terajšiu edíciu kníh, ktorých vy
danie podnietil a podporil Ro
tary klub Trebišov. Účastníci 
plesu vyzbierali čiastku 1470 
EUR. Veríme však, že prispeje 
hlavne k zvýšeniu záujmu detí 
o knihy, písanie a uchovávanie 
historických povestí.

Pod gesciou Rotary klubu 
Banská Bystrica bol v edícii 
PaSSPoRtY rotariánskych 
miest vydaný už desiaty titul: 
PaSSPoRt SK Route 66. 

Žilinskí rotariáni podávali 
horúcu čokoládu a vyzbierali 
tak 2300 euR na projekt Polio. 

K úpou čokolády Žilinčania 
prispeli na približne  
1 400 000 očkovacích dá

vok proti detskej obrne. V projek
te Polio rotariáni spolupracujú 
s ďalšími medzinárodnými part
nermi. Na boj proti detskej obrne 
prispeli čiastkou presahujúcou 
jednu miliardu dolárov, čo z Rota
ry International robí najväčšieho 
nevládneho prispievateľa. Toto 
úsilie podporuje tiež nadácia Billa 
a Melindy Gatesovcov, ktorá spolu 
s Rotary International prisľúbila, 
že do roku 2018 prispeje dvojná
sobkom toho, čo členovia Rotary 
klubov (až do čiastky 35 miliónov 
dolárov vložených Rotary). 

����: Martin Barčík

Vo februári odovzdajú zá-
stupcovia Rotary klubov 
Spišská nová Ves a Poprad 
primárke Detského oddele-
nia onkológie v Detskej Fn 
v Košiciach notebook pre 
deti, aby si mohli spríjemniť 
chvíle liečby a prišli na iné 
myšlienky.

B enefičná zbierka na 
tento účel bola usku
točnená počas posled

ného týždňa v roku v Starom 
Smokovci pod názvom Vianoč
ný punč priateľstva. Myšlienka 
je výnimočná tým, že spája 
ľudí, a v tomto prípade aj Rota
ry kluby v záujme pomôcť 
tým, ktorí to potrebujú. Vysoké 
Tatry boli odjakživa miestom, 
kde sa stretávali generácie na
šich rodičov nielen z celého 
dištriktu 2240, a túto myšlien
ku iniciátori akcie František 
Kornaj a Pavol Bobovský veria, 
že pretavia do širokej spolu
práce čoraz väčšieho množ
stva klubov. Počas prvého roč
níka to boli Rotary kluby dva, 
budúci rok to bude určite viac, 
tešia sa.

R C  B a n S K Á  BYS t R I C a

PASSPORT 
ROUTE 66

R C  t ř e B í Č

Punč zahřál
třikrát

R C  t R e B I Š o V

Benefičný
ples

R C  Ž I l I n a

Make History 
Today

R C  S P I Š S K Á  n .  V e S

Notebook 
pre detskú 
onkológiu
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RC nitra Harmony a Rotaract 
klub nitra si pripomenuli  
95. výročie vzniku Česko -
slo venska zorganizovaním 
spomien kového stretnutia 
na t. g. Masaryka.

 

P rezident RC Nitra Har
mony Ladislav Maďar 
sa rozhodol zorganizo

vať podujatie, ktorým oživí 
spomienku na prvého čestné
ho guvernéra Rotary T. G. Ma
saryka. Miesto akcie nebolo 
náhodné. Zámok v Topoľčian
kach si Masaryk obľúbil a stal 
sa jeho letným prezidentským 
sídlom. Prezident RC Nitra 
Harmony Ladislav Maďar by 
bol rád, keby prvý ročník po  
d ujatia odštartoval tradíciu. 
Akciu ocenila aj guvernérka 
dištriktu Irena Brichta. Pouká
zala na to, že nitriansky klub 
RC Nitra Harmony popri reali
zovaných projektoch neza
budol na odkaz ušľachtilých 
myšlienok, ktorými sa riadil  
T. G. Masaryk. okrem nej po
zvanie nitrianskych rotariá
nov prijali aj bývalý guvernér 
Tomáš Lang a budúci guver
nér Peter Ferenc.
����: Janka Schlarmannová

R C  n I t R a  H a R M o n Y

Spomienka 
na T.G.M.

t ento druhý cieľ sa vrcho
vato podarilo splniť dvom 
Američankám – Lili Wurf

lovej a Maddelyn Bryanovej – 
ktorých hostíme v RC Martin. 
Dievčatá chceli priniesť posled
ný novembrový týždeň na mee
ting Rotary klubu koláč podáva
ný v USA na Thanksgiving Day 
(Deň vďakyvzdania). Členovia 
klubu zareagovali veľmi ústreto
vo – prečo len koláč, urobte 
celú večeru ! Nakúpilo sa všetko 

potrebné vrátane dvoch moria
kov, každý vážil vyše 17 kg . Spo
lu so šéfkuchárom motorestu 
celý deň varili vo veľkom. V mo
toreste čakali 50 hostí dva upe
čené plnené moriaky a prílohy 
ako v USA: hustá mäsová omáč
ka gravy, zemiakové pyré, kaša 
zo sladkých zemiakov s marsh
mallow, pečené plnené zemiaky, 
dusená zelená fazuľka s mandľa
mi, dusená korenená mrkva, šalá
ty Waldorf a Ceasar s príslušný

mi dressingami, brusnicová 
omáčka a ako zákusok tekvicový 
koláč. Vďaka našim študentkám 
sme mali možnosť prežiť jeden 
tradičný večer ako v USA. Teraz 
už vieme, čo znamená Thanksgi
ving Day pre Američanov. Všetci 
sa už tešíme na budúci rok. Dú
fame, že nám zas pošlú z USA 
rovnako šikovné študentky, kto
ré sa dokážu podeliť s nami o ty
pické zvyky z ich kultúry.
����: Ivan Lamoš

P rojekt je financován 
z grantu Nadace Rotary 
International, do kterého 

přispěli kromě českých a sloven
ských rotariánů i naši přátelé 
z Rotary klubů Rakouska, Švýcar
ska, Brazílie a Spojených států. 24 
dětí z České a Slovenské republi
ky odcestuje pod vedením dvou 
dermatologů, učitele a vychovate
le, doplněných o čtyři dobrovolní

ky z řad rodičů, k Mrtvému moři 
na čtyřtýdenní léčebnou kúru. 
Každý dětský pacient zůstane 
i po návratu z léčení minimálně 
další dva roky sledován dermato
logy z týmu profesora Arenberge
ra. Atopický ekzém oslabuje imu
nitní systém, a nedostaneli se 
pod kontrolu v dětství, zůstává 
postižení na celý život. Účinky te
rapie u Mrtvého moře jsou však 

blahodárné. Hladina moře je tam 
nejnižší na Zemi, působí tady uni
verzální spektrum UV záření. 
Vzduch obsahuje minerální soli, 
síru a je bohatší na kyslík. Léčba 
probíhá v Německém léčebném 
centru (DMZ) – léčebné lázně 
u Mrtvého moře v Izraeli. Lázně 
vznikly v roce 1988 a ročně se 
zde léčí na 2500 pacientů trpí
cích kožními onemocněními.

Rotary Youth exchange je 
program zameraný hlavne na 
to, aby mladí ľudia spoznali 
inú kultúru a život v zahraničí. 
obohatiť by mal všetkých: 
stredoškoláka aj ľudí v jeho 
hosťovskej krajine. 

RC Poděbrady podpořil 
terapeutický pobyt u Mrtvého 
moře pod vedením prof. MuDr. 
Petra arenbergera, MBa, 
přednosty Dermatovene-
rologické kliniky 3. lékařské 
fakulty univerzity Karlovy.

R C  M a R t I n

Výmena 
stredoškolákov

R C  P o D Ě B R a DY

Léčebný
pobyt
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 18. 2.   Zvolen   XIII. Maškarní ples – benefice   Zvolen  

 17.–19. 2.   RGN   Pracovní seminář regionálních časopisů Rotary   Evanston/USA  

 25. 2.    D-2240   Fellowship Gourmet – večeře s ochutnávkou   Praha  

 27. 2.   RC B. Bystrica Classic   Radniční koncert – benefice   B. Bystrica  

 28. 2.   D-2240   Uzávěrka přihlášek pro seminář RYLA 2014   Všeobecná aktivita  

 28. 2.   RGN   Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/2 (vychází 10. 4.)   Všeobecná aktivita  

 14. 3.   RC Praha   Reprezentační ples s beneficí   Praha  

 16.–22. 3.   D-2240  SM-YSE Lyžování pro zahraniční studenty   Jasná  

 18. 3.   RC Spišská N. Ves   Prezentace GSE týmu po návštěvě Floridy   Spišská N. Ves  

 22. 3.   D-2240   PETS – workshop nových prezidentů a sekretářů klubů   Piešťany  

 23. 3.   D-2240   SČK – seminář činovníků klubů (dříve distrikt. shrom.)   Piešťany  

 29. 3.   D-2240  Založení nového Fellowship distriktu – IYFR (jachtaři)   Ostrava  

 2.–9. 4.   RI   2. mezinárodní mírová konference   Izrael  

 19. 4.–3. 5.   D-2240  SM-YSE  EVROPATOUR – poznávací zájezd

   zahraničních studentů po Evropě   Evropa  

 30. 4.–1. 5.   D-2240   RYLA 2014 – seminář „Slasti a strasti technologií“   Kopřivnice  

 30. 4.   RGN   Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/3 (vychází 10. 6.)   Všeobecná aktivita  

 16.–18. 5.   D-2240   Distriktní konference 2014 – hotel Pyramida   Praha   

 24. 5.   RC Prague Inter.   Závody dračích lodí na Vltavě   Praha  

 30.–31. 5.   D-2240  SM-YSE Orientation meeting ve Slovenském ráji   Spišská N. Ves  

 1.–4. 6.   RI   Světový kongres RI 2014   Sydney, Australie  

 30. 6.   RGN   Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/4 (vychází 10. 8.)   Všeobecná aktivita  

Sledujte a aktualizujte kalendář klubových a distriktních aktivit na

www.rotary2240.org

R O T A R I Á N S K É

U D Á L O S T

kalendárium

SRDEČNĚ GRATULUJEME!

N a návrh ministerského předsedy Bavorska udělil německý spol-
kový prezident pěti německým občanům Řád za zásluhy SRN. 
Toto vysoké státní vyznamenání v podobě Záslužného kříže na 

stuze jim předal dne 28. listopadu 2013 v knížecím sálu Rezidence ve 
Würzburgu státní sekretář Gerhard Eck společně s bavorským minister-
ským předsedou Dr. Paulem Beinhoferem. Mezi oceněnými byla i paní 
Margarete Striková, manželka Dr. med. Wernera Strika z Würzburgu, čle-
na Rotary klubu Würzburg a dlouholetého člena mezinárodního výboru 
pro spolupráci Německa s Českem a Slovenskem. Paní Gretl, členka 
Innerwheel clubu, v uplynulém roce oslavila v plné aktivitě osmdesátiny. 

TEXT: Dobroslav Zeman, PDG
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inzerce

Beroun
Brandýs – Boleslav 
Brno 
Brno City 
České Budějovice 
Český Krumlov 
Cheb/Eger 
Frýdek–Místek 
Hluboká n.Vltavou – Golf 
Hradec Králové 
Jičín 
Jihlava 
Jindřichův Hradec 
Karlovy Vary 
Karlovy Vary Spa (v zakl.)
Klatovy 
Kroměříž 
Liberec, Jablonec 
Most 
Olomouc 
Olomouc City 
Opava International  
Ostrava 
Ostrava International 
Pardubice 
Písek 
Plzeň 
Plzeň Beseda 
Poděbrady 
Prag Bohemia 
Praga Caput Regni 

Praga Ekumena 
Prague International 
Prague Platinum 
Praha 
Praha City 
Praha – Staré Město 
Přerov 
Prostějov 
Tábor 
Telč 
Třebíč 
Trutnov 
Uherský Brod 
Valtice – Břeclav 
Vrchlabí 
Zlín 
Znojmo

R O TA R A C T
Brno
Ostrava City
Ostrava International
Poděbrady
Praha
Plzeň
Říčany

K L U BY K L U BY
Banská Bystrica 
Banská Bystrica Classic  
Bardejov (v zakl.)
Bratislava 
Bratislava Danube 
Bratislava International 
Dunajská Streda (v zakl.)
Humenné 
Košice 
Košice – Country 
Košice Classic 
Levice 
Liptovský Mikuláš 
Lučenec (v zakl.)
Malacky Golf (v zakl.)
Martin 
Nitra 
Nitra Harmony 
Nové Zámky 
Piešťany 
Poprad 

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

R O TA R A C T
Bratislava – Danube
Košice
Nitra

I N T E R A C T  Č E S K O  A  S LO V E N S K O
Praha
Rožňava

R O T E X
Společně pro ČR a SR

R O T A R Y  Č R

A R C H I V

R O T A R Y  S R

Všechna čísla našeho časopisu od prvního vydání (1999) si můžete přečíst na

www.rotarygoodnews.cz



STAVBA ZAHRADA INTERIÉRwww.mujdum.cz

CENA 89,90 Kč
  4,12 €

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU 

objednávejte na tel. čísle

+420 840 306 090 

nebo e-mailem:

Mujdum@predplatne.cz 

U 
JEDINÝ

ČASOPISna českém trhu,který nabízítak širokou inspiraci tou nejkvalitnější architekturourodinných domů.

VYDÁVÁ BUSINESS MEDIA CZ, s. r. o.
Nádražní 32, 150 00 Praha 5
tel.: 225 351 103
e-mail: md@bmczech.cz
www.bmczech .cz

PRESTIŽNÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ 
V RODINNÝCH DOMECH

Přináší množství návštěv 
a fotografií zajímavých 
domů, zahraniční inspiraci, 
cenné rady ohledně stavby 
domu, zařizování interiérů, 
tvorby a údržby zahrad.

Nechybí srozumitelný 
a praktický právní servis 
a informace o moderních 
technologiích, které šetří 
peníze za provoz domu.
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