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GLOSÁR

M i l í č i ta t e l i a ,
začal sa nový rotariánsky rok a prichádzajú k nemu gratulácie, želania dobrého zdravia,
energie, dobrého vetra do plachiet. Po gratuláciách nastane čas očakávania – kam sa podarí
posunúť náš spoločný dištrikt Čechov a Slovákov v tomto roku? Za 15 rokov sme nahromadili množstvo vedomostí a máme dlhú históriu úspešných projektov. Podarilo sa nám veľa
pekného, prospešného, užitočného. Postavili sme nezničiteľné základy priateľstva a nadviazali množstvo medzinárodných kontaktov, ktoré sme premenili v realizované granty. Mojim
cieľom je na týchto úspechoch stavať.
Prichádzajúci RI prezident Gary C. K. Huang z Taiwanu vyzýva nás všetkých rotariánov
Light up Rotary – Nech Rotary žiari. Jeho výzva sa dotýka všetkých rotariánskych služieb –
služby svojej profesii, služby svojmu klubu, služby komunite v ktorej žijeme, služby mladej
generácii a služby medzinárodnej. Žijeme v dobe veľmi napätých situácií blízko nás, ale aj vo
vzdialenejších krajinách a slovo mier je želanie mnohých ľudí na svete. Ako jednotlivci môžeme urobiť len málo. Ako členovia veľkej rotariánskej rodiny môžeme pomôcť zredukovať
nevedomosť, biedu, utrpenie a napätie.

Jozefa Poláková, DG
���������� ���������

Rotary rozžiarime navonok, keď bude žiariť v našich srdciach, keď skutočný rotariánsky
život bude kolovať v našich kluboch. Každý z nás sme zodpovedný za aktivity dnes, ale aj
v budúcnosti, za skutočné rotariánske priateľstvo, ktoré je základom toho, aby sme mohli
slúžiť iným bez ohľadu na seba. Rotariánske priateľstvo je to, čo nás spája. V každom klube
sa pestuje iným spôsobom a to je to úžasné, že každý jeden klub je unikátny a pritom
bez uniformity oddaný krásnym spoločným rotariánskym myšlienkam a cieľom. Myslím, že
najkrajšie to vyjadril držiteľ Nobelovej ceny, objaviteľ vitamínu C, rotarián Szent Gyorgyi
Albert: „Rotary je klub sŕdc a dobrej vôle“.
V týchto dňoch uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil výnimočný človek, náš priateľ DG Viktor Príkazský. Bol mojim učiteľom a čas ukáže, či som bola aspoň trochu jeho
dobrou žiačkou. Mojim mottom pred piatimi rokmi bolo: „Rozdávaj dobro“, ktoré zostáva
v platnosti aj naďalej, snáď až do konca môjho života. Na začiatok nového rotariánskeho
roka si dovolím toto motto rozšíriť a požiadať všetkých priateľov rotariánov: Poskytnime
všetko dobro, ktorého sme schopní, akýmikoľvek prostriedkami, akýmkoľvek spôsobom,
kdekoľvek, pokiaľ budeme môcť, aby sme rozžiarili Rotary.

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

D R A H Í P r i at e l i a ,

Gary C. K. Huang,
��������� ������
�������������
Více o aktivitách
prezidenta RI Gary C. K.
Huanga naleznete na:
www.rotary.org
/office-president

Júl 2014

podľa môjho názoru možno v princípoch Rotary
nájsť mnoho tradičných čínskych hodnôt, akými sú
ochota slúžiť, prebratie zodpovednosti, prejav úcty
k rodine a k ostatným ľuďom. Niekedy sa o Konfu
ciovi zmieňujem ako o prvom rotariánovi na svete,
pretože aj keď zomrel 2500 rokov pred založením
Rotary, jeho myšlienky sú v podstate veľmi rota
riánske. Jeden z jeho výrokov znie: 與其抱怨, 不
如改變.V preklade to znamená: „Je lepšie zapáliť čo
i jedinú sviečku, než sedieť a preklínať temnotu.“
Myslím si, že tento výrok výstižne vyjadruje
spôsob, akým v Rotary pristupujeme k riešeniu
problémov sveta. Vo svete existuje veľmi veľa trá
penia. Ľudí, ktorí potrebujú pomoc, je nesmierne
množstvo. Mnohí však lakonicky konštatujú: „Nič
s tým nezmôžeme.“ Neurobia teda nič – a v koneč
nom dôsledku sa nič nezmení.
V Rotary však k veciam pristupujeme inak. Cieľom
Rotary je zapáliť sviečku. Ja zapálim jednu sviečku, vy
zapálite jednu sviečku – a rovnako tak aj ďalších 1,2
milióna rotariánov. Spoločne tak zmôžeme omnoho
viac, ako keby sme sa o niečo pokúšali individuálne.
Spoločne môžeme rozsvietiť svet.V roku 2014–15 žia
dam každého z vás, aby rozsvietil vlastnú rotariánsku

sviečku – a spoločne Rozžiarme Rotary. Existuje
mnoho spôsobov, ako Rozžiariť Rotary. Dúfam, že
mnohí z vás sa rozhodnete usporiadať Deň Rotary, aby
ste svojej komunite prezentovali poslanie, ciele a akti
vity Rotary. Dúfam, že do vašej činnosti zaangažujete
aj Rotaract a Interact kluby, aby sa nová generácia rota
riánskej rodiny lepšie zžila s členstvom v Rotary.
Dúfam tiež, že budete neustále posilňovať Rotary pri
zývaním nových členov – vrátane vlastných manžel
ských partnerov a ostatných rodinných príslušníkov.
Snáď jednou z najdôležitejších vecí, ktorou
môžeme Rozžiariť Rotary, je dokončiť prácu, na kto
rej robíme viac ako štvrťstoročie – odstrániť detskú
obrnu. Sme tak blízko k cieľu. Ale dosiahnuť ho
môžeme jedine vtedy, ak nepoľavíme v našom úsilí,
udržíme si dynamiku a doplníme chýbajúcu finančnú
čiastku na podporu ukončenia výskytu detskej obrny.
Našou témou pre tento rok je výzva Rozžiarme
Rotary. Vlastne je to viac než len téma.Vyjadruje to,
ako v rámci Rotary vnímame svet a našu rolu
v ňom. Sme presvedčení o tom, že nikto by nemal
zostať v temnote. Namiesto toho môžeme my, všet
kých 1,2 milióna rotariánov, spojiť svoje sily a Rozžiariť Rotary. To je náš cieľ – a moja výzva pre vás.

V Rotary je august venovaný členstvu a rozširova
niu členskej základne. Je to dobrý dôvod pripomí
nať si význam členstva na začiatku každého rota
riánskeho roka. Nikdy nie je tak málo času, aby sme
sa nezaoberali rozširovaním členskej základne. Ide
o úlohu, na ktorej nikdy nemožno prestať pracovať.
V záujme zachovania úrovne služby sa Rotary neus
tále musí rozrastať.
Už dlhú dobu v Rotary diskutujeme o dôležitosti
našej veľkej rotariánskej rodiny.V tomto rotariánskom
roku chcem na piedestál priorít posunúť okrem rota
riánskej rodiny aj vlastné rodiny rotariánov. Po tom,
ako ma moja manželka Corinna nasledovala a sprevá
dzala v Rotary dlhých 37 rokov, sa napokon minulý
rok sama stala rotariánkou. Spoločne sme sa zúčastnili
na slávnostnom udeľovaní charty novému klubu na
Taiwane, pričom vyhlásila: „Nastal čas, aby som sa aj
ja stala rotariánkou!“ A vstúpila do spomínaného
klubu. Následne sa pre rovnaký krok rozhodlo mnoho
ďalších ľudí.V súčasnosti má klub 102 členov a je dru
hým najväčším klubom na Taiwane.
Ponúknutie členstva v Rotary kluboch našim
manželkám nie je len o zvyšovaní počtu členov. Je
to tiež reakcia na skutočnosť, že Rotary má
v radoch svojich členov stále ďaleko viac mužov

ako žien a to je niečo, na čom treba popracovať.
Keď do Rotary klubov získame viac žien, stane sa
členstvo v klube príťažlivejšie pre potenciálne
členky – a kluby razom zvýšia svoju produktivitu.
Tento rok zavádzame v Rotary jednu novinku:
odznak pre členov tímu podporujúcich rozvoj
členstva. Takýto špeciálny odznak dostanete
a budete ho môcť nosiť spolu s rotariánskym ozu
beným kolesom, ak do klubu privediete nového
člena. Ako všetci vieme, práca pre rozvoj členstva
sa s príchodom nového člena nekončí.Túto prácu
možno považovať za ukončenú až vtedy, keď nový
člen si členstvo v Rotary užíva a nikdy nechce
z klubu odísť. Kľúčovou oblasťou práce na rozvoji
členstva je práve zabezpečenie toho, aby v našich
kluboch panovala príjemná a motivačná atmosféra.
Ľudia do Rotary vstupujú z rôznych dôvodov, ale
členmi ostávajú, pretože ich Rotary osloví a člen
stvo si užívajú.Takže vám všetkým chcem pripome
núť, aby ste si čo najviac spríjemnili pôsobenie vo
svojich kluboch a dištriktoch. Rotary je založené na
myšlienke, že služba je oveľa efektívnejšia, keď sa
angažujeme spolu s našimi priateľmi. Takže uží
vajme si službu v rámci Rotary, zdieľajme ju s ostat
nými a spoločne Rozžiarme Rotary!

August 2014

������� � ����������:
Ivan Belan, PDG
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KONGRES RI 2015

SÃO PAULO
V ČÍSLACH
Obyvatelia brazílskeho Sa�o Paulo
sú známi ako paulistanos, ktorí svoje
mesto volajú „Sampa“. Uvádzame
niekoľko číselných údajov
charakterizujúcich mesto, kam
zamieria rotariáni na Svetový kongres RI
v dňoch 7.–10. júna 2015.
�������: Ivan Belan, PDG

1554
Rok, kedy Jezuiti založili osadu, z ktorej
neskôr vzniklo Sa�o Paulo

11 miliónov
Počet obyvateľov Sa�o Paulo

1976
Rok, kedy bolo otvorené metro
v Sa�o Paulo

3
Počet futbalových klubov v Sa�o Paulo, ktoré
hrajú v prvej divízii brazílskej národnej ligy:
Portuguesa, Sa�o Paulo a Corinthians

1947
Rok, v ktorom bolo založené múzeum
umenia Sa�o Paulo Art Museum

6
Priečka v top 10 rebríčku miest s najvyšším
počtom miliardárov zostavenom magazínom
Forbes, na ktorej sa umiestnilo Sa�o Paulo
v roku 2013

1,5 milióna
Počet etnických Japoncov žijúcich
v Sa�o Paulo

21,1
Priemerná teplota v stupňoch Celzia
pripadajúca na 7. jún v Sa�o Paulo

72,4
S V e TOV Ý
KO N G R E S R I
São Paulo,
�.–��. �. ����

Zaregistrujte sa na
Svetový kongres RI
v r. 2015 v São Paulo
na stránke
www.riconvention.org

Vzdialenosť v kilometroch k najbližšej
pláži v Santos

819,91
Nadmorská výška náhornej plošiny
Sa�o Paulo v metroch
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WORLD
GOOD NEWS

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

LETEM
SVĚTEM
Novinky o Rotary
z celého světa

Rigshospitalet
v Kodani každý
rok poskytne
zdravotnú
starostlivosť

20
000
ťažko chorým
deťom

6

Honduras
Viac ako desaťročie spolupracujú rotariáni
z dištriktu 6760 (Tennessee) s Rotary klu
bom v Choluteca na výstavbe vodovod
ných systémov a dodávke ďalších služieb
do vzdialených osídiel v regióne. Rotary
klub Lawrenceburg ( Tennessee) viedol
v roku 2013 projekt zameraný na pripoje
nie vzdialených vidieckych oblastí do elek
trickej siete, na ktorom participovali via
ceré kluby.Tím 14 dobrovoľníkov vo
februári vycestoval do regiónu, aby pripojil
viac než 70 usadlostí a tri školy v oblasti
neďaleko Choluteca. Projekt podporilo
dvadsať klubov prostredníctvom finan
čných príspevkov a vecných darov.

Dánsko

Mauricius

Rotary klub Kastrup má novoročnú
tradíciu: každoročný maratón, ktoré
ho 41 km dlhá trasa vedie cez celú
Kodaň. Výťažok z podujatia sa použí
va na zdravotnú starostlivosť poskyto
vanú deťom. Štrnásty ročník tohto
behu prilákal 263 bežcov. Vyzbieraná
suma – viac ako 11 000 USD – je
určená na podporu programu pre
deti a mládež v lokálnej nemocnici
Rigshospitalet, ktorá každoročne
zabezpečí zdravotnú starostlivosť
20 000 ťažko chorým deťom. Organi
zátori očakávajú, že podujatie
v r. 2015 pritiahne až 400 bežcov.

V březnu odstartoval Rotary klub Beau
Bassin-Rose Hill třetí ročník svých kurzů
pro vzdělávání dospělých za účasti 38
místních obyvatel z oblasti Mont Roches.
Tento program byl zahájen v roce 2009
za pomoci účelové dotace Nadace Rotary
a australského Rotary klubu Ryde. Účast
níci, zejména ženy v domácnosti, se kaž
dou sobotu setkávají na přednáškách
v klubovně Domova Paula Harrise, který
je v ostatních dnech týdne využíván jako
zařízení pro celodenní péči o handicapo
vané děti.
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WORLD GOOD NEWS

Kdo by si
dovedl
představit, že
oheň využívaný
v uzavřených
místnostech
si v roce 2012
vyžádal

Nigéria

Ne p á l

Nigérijská filmová herečka a ambasádorka
vyhladenia detskej obrny Funke Akindele
sa v apríli pripojila k predsedovi správnej
rady Nadácie Rotary 2013-14 Dong Kurn
Lee, aby pomohla so zavádzaním nových
postupov v boji proti detskej obrne. Obaja
sa zúčastnili na slávnostnom otvorení Polio
Domu v stredisku Rotary v mestskej časti
Ikeja, v sídle dištriktu 9110. Predstavili 15
mobilných veľkoplošných tabúľ, venova
ných spoločnosťou Funsho Logistics ako
súčasť novej iniciatívy na verejnú propagá
ciu úsilia o odstránenie detskej obrny
v Nigérii. Nigérijský výbor PolioPlus udelil
herečke Akindele certifikát o uznaní.

V boji proti zdravotním rizikům, způsobeným
vařením nad otevřeným ohněm v uzavřených
místnostech, založil jeden americký rotarián
v roce 2010 projekt nazvaný „Himalayan
Stove 2010“. Rotary klub Taos Milagro (Nové
Mexiko) spolupracuje s místními partnery
a výrobcem Envirofit International a rozděluje
mezi lidmi v Nepálu zdarma kamna s chráně
ným ohněm. Nezisková organizace Commu
nity Action Nepal (Velká Británie) pomáhala
při zavádění kamen v rámci programu zdra
votního vzdělávání. Asi 1500 těchto kamen
bylo v únoru 2014 dopraveno do Nepálu
a členové Rotary klubu Tripureswor v Káth
mándú pomáhali při rozvozu.

Šalamounovy
ostrovy

USA

Mongolsko

Po mestečku Lake Placid v štáte New York
sa dá pohodlne prepravovať na bicykli bez
toho, aby si človek robil starosti s „parkova
ním“. Minulý rok v lete zabezpečili rota
riáni inštaláciu piatich stojanov na bicykle
v lokalite centra mesta. Finančné pro
striedky získal Rotary klub Lake Placid
v rámci každoročnej charitatívnej akcie
Preteky kačíc a z dištriktného grantu.
V minulosti klub podporil zveľadenie
rekreačného areálu v Adirondack poskytnu
tím piknikových stolov a vybavenia ihrísk
v miestnom parku. Dnes projekt zastrešuje
Rotary klub Lake Placid Noon.

Potíže se sluchem mohou zůstat po léta
nezjištěny u dětí, u nichž nebyl proveden
screening hned po jejich narození. Členům
mongolského Rotary klubu Ulaanbaatar
Peace Avenue se v rámci jejich prvního
projektu velkého rozsahu, zaměřeného
na pomoc obci, podařilo soustředit na
4000 USD pro koupi přístroje na zkoušení
sluchu dětí.Takovýto funkční screening má
v jejich zemi pouze jedna nemocnice, ale
klub doufá, že se mu podaří zajistit dost
finančních prostředků k tomu, aby mohl
takovýmto zařízením vybavit všechna
porodnická oddělení a vyškolit potřebný
personál.

Australské Rotary kluby nedávno dokon
čily v odlehlých oblastech vrchoviny na
ostrově Malaita svůj dlouhodobý projekt,
zaměřený na vybavení obce lékařskou
ordinací, zásobovanou solární energií. Čle
nové Rotary klubu Traralgon zaměřili své
úsilí na vesnici Taba, kde již předtím vybu
dovali školu. Rotary klub Croydon zase
napomáhal k získání finančních pro
středků pro koupi solárního zařízení
a místní Rotary klub Honiara zase nabídl
logistickou podporu. Rotariáni se tam vrá
tili v říjnu, aby za účasti místních předsta
vitelů uvedli zařízení do provozu.

3,3
milionů
životů?
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NADACE
R O TA RY
�������: Petr J. Pajas, PDG

Cíle do dalšího roku

John Kenny,
�������� �������
���� ������ ������

Je velkou ctí a vyznamenáním mít možnost sloužit v nadcházejícím rotariánském roce jako
předseda správní rady Nadace Rotary. Měli bychom být hrdi na to, že ji můžeme nazývat
naší nadací, protože každý den se jejím prostřednictvím dotkne magická síla Rotary milionů lidí – a to jen díky službě a odhodlání rotariánů na celém světě.
Naše Nadace je tím motorem, který pohání Rotary. Poskytuje nám možnost nacházet
a naplňovat příležitosti k nezištné službě jak v rámci našich komunit, tak mezinárodně.
Správní rada naší Nadace určila pět cílů pro další rotariánský rok.
Prvním cílem je vymýcení polioviru z povrchu Země. Určitě můžeme být hrdi na toto
naše úsilí směřující k tomu, aby se svět zbavil té hrozné nemoci, ale to dílo ještě čeká na
dokončení. Nemůžeme ve svém úsilí polevit. Nemůžeme nechat zmařit všechnu tu v minulosti vykonanou dobrou práci.
Naším druhým cílem je pokračovat v podpoře charitativní činnosti samotného Rotary
prostřednictvím našich příspěvků Nadaci Rotary. To dobro, které tak můžeme vykonat,
omezuje jen objem toho, co Nadaci poskytneme. Snažme se o to, aby kluby, které dosud
nepřispěly, poslaly své příspěvky Nadaci v nadcházejícím rotariánském roce.
Naším třetím cílem je zajistit další rozvoj našeho nového programu poskytování grantů
účastí na vzdělávacích a humanitárních projektech s perspektivou dlouhodobé udržitelnosti.
Náš čtvrtý cíl je šířit dobrou vůli a mír podporou a publicitou Center mírových studií
Rotary, na nichž se připravují osobnosti odhodlané věnovat se úsilí o nastolení míru a řešení konfliktních situací na světě.
Konečně naším pátým cílem je zdůrazňovat, že za budoucnost naší Nadace odpovídáme
všichni společně. Abychom i nadále mohli pomáhat dobru kdekoli na světě, budeme se
řídit heslem Ať září Rotary!

V nadcházejícím roce musíme dokončit
započaté dílo
Je tomu už téměř třicet let, co jsme se my, rotariáni, rozhodli nabídnout něco mnohem
podstatnějšího, než přispívat penězi. Dali jsme své slovo, že pomůžeme zbavit svět viru
polia, a tím přispět k budoucnosti bez dětské obrny.
Jenomže tomu danému slovu jsme ještě nedostáli. Ještě nemáme ten svět bez dětské
obrny! Neměli bychom zapomínat na slova Henryho Forda: „Respekt si nezískáš tím, co se
chystáš udělat!“
V Rotary už řadu let mluvíme o tom, že hodláme zbavit svět dětské obrny. Moc bych si
přál, aby už brzo nastal čas, kdy budeme moci říkat, že jsme to skutečně dokázali.
Rotariáni na celém světě šli tou cestou po mnoho let. Eradikace polia byla součástí Rotary po celá desetiletí. Mluvili jsme o tom, pracovali jsme na tom, sbírali jsme na to peníze
– celkem dost peněz, a to v nejedné kampani. A teď zase žádáme naše rotariánské přátele,
aby dali více – a totéž se žádá také od nás.
Jsme si vědomi toho, že se najdou tací, kdo se budou domnívat, že na eradikaci polia už
dali dost – tací, kdo si myslí, že jsme toho už udělali dost a že je čas začít zase něco jiného.
Těm říkám: Pokud přestaneme, pokud polevíme, jakmile začneme říkat „téměř“ a chápat
to jako „hotovo“, riskujeme ztrátu všeho toho, co jsme už dali nebo udělali. Navíc riskujeme
své dobré jméno a pověst všech těch rotariánů, kteří se do toho pustili před námi.
To je něco, co jako rotariáni nemůžeme přijmout a jistě nepřijmeme! Musíme pokračovat,
dokud svoji úlohu nedokončíme!
Těším se na vaši podporu.

8
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ZANG!
Gary C. K. Huang,
nový prezident
Rotary International
Když byl Gary Huang mladší, věnoval se řadě
sportů, ovšem nejoblíbenější byla košíková. Byl
kapitánem a „point guardem“ svého mužstva na
střední škole. „Nejsem moc vysoký, ale jsem
rychlý,“ říká s úsměvem, „věděl jsem, jak zacházet
s míčem a jak naše mužstvo přivést k výhře.“
����: Susie Ma
�������: Dobroslav Zeman, PDG
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Je tomu už dvacet let, co Huang hraje svou hru s míčem, ať je
to v košíkové, v obchodních vztazích či v Rotary. Má rád akci a pokrok,
těší ho nové výzvy. Když mu v Rotary klubu Taipei řekli, že je ještě příliš
mladý, než aby se stal jejich členem, trval na svém: po devět měsíců se
účastnil pravidelných setkání tohoto klubu, až ho pozvali za člena, když
dosáhl 30 let. Od té doby se nezastavil a stále pokračoval vpřed. Po pěti
letech, co se stal rotariánem, byl zvolen za prezidenta svého klubu. Pak
se stal nejmladším guvernérem svého distriktu na Tchaj-wanu, prvním
ředitelem RI a prvním pověřencem Nadace Rotary. V tomto měsíci se
stává také prvním čínským prezidentem Rotary International.
Huang se narodil v provincii Fujian na jihu Číny jako třetí ze sedmi
dětí. Stejně jako mnoho dalších uprchla během občanské války z Číny,
kde převzali moc komunisté, i jeho rodina. Usadila se na Tchaj-wanu
v roce 1947, když byl Huangovi jeden rok.
Rodiče jej vedli k tomu, aby ve škole vynikal, ale také věděli, že
známky nejsou to nejdůležitější. „Otec mi často říkal, že je v pořádku
dosáhnout titulu bakaláře, ale vedl mě k tomu, abych se zapojil do
aktivit různých klubů. Říkal mi, že mi to může pomoci v budoucnosti,“
vzpomíná si Huang.
I když jeho otec nebyl rotariánem, vštěpoval svému synovi ideál služby a pomoci. Říkal mu, že pomáhat jiným ho naučí, jak se stát vůdčí
osobností.Výsledkem toho bylo, že se Huang stal na střední škole předsedou třídy.Vedle košíkové hrál i kopanou, věnoval se běžeckým disciplínám a na přání své matky se zúčastňoval i soutěží v přednesu (které
také často vyhrával). Na škole vedl po dobu šesti let každodenní ranní
rozcvičky. „Táta měl vždy radost z toho, co jsem dělal.A když byla nějaká školní oslava, vždy se jí zúčastnil, bez ohledu na to, co měl na práci.“
Po střední škole a dvouleté vojenské službě se Huang přestěhoval do
Michiganu, aby v městě Ypsilanti navštěvoval Univerzitu východního Michiganu. Moc rád si na ta léta vzpomíná a připomíná si, jak se městskému
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Prezident RI Gary C. K. Huang
v grandhotelu v Taipei ve své
tradiční čínské bundě Tangzhuang
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1 Huang a Yao ve svém domově v Taipei
se svými dětmi a vnoučaty. V přední řadě
Yao, Huang a jejich dcera Linda se svým
manželem Eddiem Lucerem Jr. a jejich
synové Eddie Lucero III (4 roky) a Evan
(1 rok); zadní řada: syn Billy se svou
ženou Vestou a sestrou Nancy. Yao jako
výtvarnice pojednala stěnu za svou
rodinou spirálami.
2 Huang a Yao se dívají do zahrady domu,
kde Huang v mládí vyrůstal. Dům stojí
na hoře Yangmin Mountain, která se
proslavila svými rozkvetlými třešněmi,
vodopády a horkými prameny.
3 Huang a Grace Chang, členka sboru
sestaveného z těch, kteří na Tchaj-wanu
přežili dětskou obrnu. Huang přivedl tuto
skupinu nesoucí název Kwang Ching do
Filadelfie, aby se tam v roce 1988
zúčastnila Světového kongresu RI.

1

klukovi z Taipei zdál americký Středozápad čistý a široce otevřený. Žil
u jedné americké rodiny, která mu dala jméno Gary, protože měla ráda
herce Garyho Coopera. Po dobu svých studií pracoval u jedné firmy pro
opravy plynovodů, kde si vydělával zpočátku 1,25 $ za hodinu a o několik
let později skončil na 4,75 $. Když svá studia v roce 1971 úspěšně dokončil, byl tak šťastný, že si koupil promoční prsten. „Byla to první drahá věc,
kterou jsem si koupil za své peníze, a proto ho pořád nosím,“ říká.
Jeho vzdělání však ještě zdaleka nebylo ukončeno. Huangův otec
byl prezidentem pojišťovací společnosti na Tchaj-wanu a přál si, aby
syn byl dobře připraven na stejnou kariéru. Proto ve svém studiu
pokračoval na Univerzitě v New Yorku a mnoho času strávil v Anglii,
Švýcarsku, Německu a v Japonsku, kde studoval pojišťovnictví a kde
navázal řadu mezinárodních vztahů. O několik let později může nyní
v mezinárodních vztazích pokračovat jako prezident RI.
Huang se vrátil na Tchaj-wan, aby pracoval pro jednu malou pojišťovací společnost.V dalších 15 letech z ní vybudoval jeden z největších průmyslových podniků. Se svým ředitelem uzavřel jednu dohodu: že bude
moci zařadit si do svého velmi nabitého programu i Rotary. „Chtěl jsem
pokračovat ve své práci pro Rotary bez ohledu na cokoliv jiného,“ říká.
Když Huang začal dosahovat úspěchů jak v Rotary, tak i ve své profesi, držela ho jeho matka při zemi: to dělá pořád, i ve svém věku 95
let. „Vím, že je na mne pyšná,“ říká Huang, „ale ať jsem byl jakkoliv
úspěšný, nikdy mě nepochválila.”
12

V témže roce, kdy se Huang stal rotariánem, poznal také svou ženu
Corinnu Yao při studiu bible v kostele. „Stále mi pak volal,“ říká Yao.
Ovšem Huang si to pamatuje jinak: „To ona mě sbalila!“ říká.
On byl otevřený a společenský člověk, ona byla introvert. „Divím
se, jak jsme to mohli spolu vydržet,“ říká ona, „ale už je tomu 38 let
a pořád si rozumíme.“ Vychovali tři děti – dvě dcery a jednoho syna.
Dnes mají dvě vnoučata – Eddieho a Evana. Evan se narodil v týž den,
kdy se Huang dozvěděl, že byl zvolen za prezidenta RI. Jméno vnuka
je tedy zkratkou názvu města „Evanston“.
Huang a Yao vychovávali svou rodinu v duchu Rotary, což hraje
svou roli i ve vzpomínkách jejich dětí. „Vždycky jsem si přála mít
takové vztahy, jaké ty máš se svými přáteli. Když jsem vyrůstala, byli
všichni mými strýčky a tetičkami,“ říká svému tátovi nejstarší dcera
Linda. Jeho druhá dcera Nancy si zase vzpomíná, jak jednou, když byla
malá, navštívila s tátou sirotčinec. „Bylo to poprvé, co jsem se dozvěděla, co vlastně Rotary dělá. Můj táta tím byl tak nadšený!“
Péče o sirotčinec byla také prvním rotariánským projektem, který
před více než 30 lety Huanga inspiroval. Když sirotčincem procházel,
zarazilo ho, když viděl, jak jsou děti namačkané na noc do jedné
místnosti a jak se živí rýží z jednoho hrnce. Mnozí ze sirotků byli
stejně staří, jako tehdy jeho vlastní děti.A sirotčinec toho tolik potřeboval – novou střechu, ledničku, klimatizaci, pleny a řadu dalších věcí.
Tyto věci jeho klub v Taipei obstaral, ale Huang toho chtěl dokázat

rotary good news ��������–����� ����

TÉMA
NOVÝ ROTARIÁNSKÝ ROK

3

2

víc. S jedním dalším rotariánem se rozhodl, že budou sponzorovat dvě
holčičky. Vybrali si dvě čtyřleté s týmž čínským znamením zvěrokruhu, v němž se narodil Huang a jeho přítel: kohout. Každý druhý měsíc
zvali holčičky na večeři. Každoročně jim platili školné a pak je vyslali ke studiu na univerzitě. K oslavě jejich promoce jim zaplatili cestu
do Hongkongu. Když se pak děvčata vrátila domů, pomohli jim najít
zaměstnání. Po 30 letech se Huang a jeho přítel s nimi pravidelně
setkává někde na večeři, dnes už i s jejich vlastními rodinami.
Huang je přesvědčen, že Rotary má přispívat k povznášení lidí.
V heslu, které si pro svůj rok zvolil – Light up Rotary (Rozsviťme
Rotary) – se odráží jeho touha povzbuzovat rotariány, aby přinášeli
světlo tam, kde je stále tma. Huang také doufá, že jeho heslo Rozsviťme Rotary bude rotariány inspirovat k tonu, aby objasňovali smysl
a poslání Rotary na veřejnosti. Přeje si, aby se ze setkávání v Rotary
těšili, ale nejen pro samotnou radost z takového setkání, ale proto, že
přinášejí vzájemné vazby přátelství, udržení členů v klubech i přijímání členů nových.
Péče o rozvoj členské základny je typickým znakem Huangovy rotariánské kariéry. V roce, kdy vykonával funkci prezidenta, vzrostl
počet členů jeho klubu ze 102 na 138. Když byl guvernérem distriktu pro Tchaj-wan, Hongkng a Macao, přibylo v něm 19 nových Rotary
klubů. „Chcete-li získat nové členy, musíte jim nabídnut něco zajímavého,“ říká, „to se jim zalíbí a přijdou zas.“

Huangova přítelkyně Celia Elena Cruz de Giay, ředitelka RI, jeho
přístup podporuje. „Rotary je seriózním, nikoliv však vážným a slavnostním společenstvím. Náš prezident Gary klade důraz na to, aby
Rotary přinášelo lidem radost, protože vidí, jak je výhodné, mají-li
radost z toho, že někomu druhému poskytnou službu a pomoc.“
Prosazuje také myšlenku otevírat dveře Rotary mladším lidem a získávat za členy ženy. „Někteří rotariáni jsou příliš konzervativní. Jsou
proti tomu, aby se členy klubů staly ženy či osoby mladší. Vždyť
v mladších lidech je i naše budoucnost! Za několik let budou větší,
lepší, a snad i bohatší, než jsme my,“ žertuje Huang. „Je to tak dobré
pro ně, pro Rotary, dobré pro celou naši společnost.“
I když Huang žertuje, zvážní, když začne hovořit o tom, že získal pro
Rotary i svou rodinu. Jeho manželka se stala členkou jako první, pak ji
následovaly jejich tři už dospělé děti, každý z nich v jiném klubu. Jeho
syn Billy je přesvědčen, že Rotary jejich rodinu jen sblížilo. „Na našich
aktivitách se podílíme společně a svému tátovi tak lépe rozumím.“
Huang nadšeně shrnuje nejdůležitější etapy svého života a dává
nový význam ideálu rodiny Rotary. Doufá, že jeho příkladu budou
následovat i jiní. „Proč svou rodinu opouštět, dělám-li něco pro Rotary? Můžete to vykonat všichni společně,“ navrhuje, „pak je to pozitivní, co jste společně vykonali, událostí i ve vaší rodině“.
V současnosti hraje Huang namísto košíkové golf, ale při hře se
stále stará o svůj tým – nyní tedy o tým rotariánů – aby zvítězil.
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ROTOVÁNÍ
����: František Ryneš, PDG

Od slova „rotovat“ je odvozen název nevládní neziskové organizace
Rotary International. Každým rokem se 1. července ujímají svých
úřadů noví prezidenti klubů, guvernéři distriktů i světový prezident RI.
Někde říkají slavnostnímu předávání insignií jednoduše „rotování“,
jinde je zažité označení „rotariánský Silvestr“.
Slavnostní předávání postů je příležitostí k zamyšlení, co se „starému“
vedení podařilo, a k deklaraci vize nových činovníků pro příští
rotariánský rok. Měřítkem úspěšnosti je vždy srovnání stavu na
začátku se stavem na konci rotariánského roku.
Předávání guvernérského řetězu v našem distriktu probíhá tradičně
v místě sídla klubu nového guvernéra. Letos to byly Košice. Irenu
Brichta vystřídala Jozefa Poláková. Proč, když zvoleným guvernérem
byl Peter Ferenc z Rotary klubu Spišská Nová Ves?
Na jaře nás šokovala zpráva o Petrově náhlé vážné nemoci. Nyní již je
mimo akutní nebezpečí. Léčení a rehabilitace si však vyžádají delší
čas. Proto Peter požádal Radu ředitelů RI o odložení nástupu do
vedení distriktu a jeho žádosti bylo vyhověno. Rada poté potvrdila
viceguvernérku Jozefu Polákovou na pozici guvernérky distriktu.
Těšíme se, až zdravotní stav Petrovi umožní převzít plně odpovědnost
za distrikt 2240, Česká republika a Slovenská republika. Držíme palce!

14
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Slávnostné
rokovanie
����: Elena Gregová, RC Košice

K

lavírne tóny Polonézy Fryderyka Chopina otvorili v pondelok 30. júna 2014 významnú udalosť
rotariánskeho života nášho dištriktu – odovzdanie insígnií guvernéra Dištriktu 2240 RI a prezidenta RC Košice. Celú akciu moderovala veľmi
dôstojne Elena Gregová, PP a nová sekretárka RC
Košice, ktorá privítala prítomných rotariánov
a čestných hostí.
Slávnostného rokovania klubu sa okrem členov RC Košice zúčastnili vzácni hostia na čele
s guvernérkou dištriktu pani Irena Brichta, past guvernéri Ivan Belan,
Tomáš Lang, ako aj zástupcovia partnerských RC východoslovenského
regiónu. Čestným hosťom podujatia bola viceprimátorka mesta Košice,
pani Renáta Lenártová, ktorá v krátkom príhovore poďakovala členom
RC Košice, vyzdvihla aktivity klubu a ich prínos mestu Košice, najmä
pri práci s mládežou a uistila prítomných, že magistrát mesta Košice
a jeho primátor budú i naďalej klubu fandiť a jeho činnosť podporovať.
Na úvod rokovania predniesol prezident RC Košice za rotariánsky
rok 2013/14 Peter Jesenský Správu o činnosti s prezentáciou fotografií.
Najvýznamnejším projektom bol Mládežnícky letný kemp, zameraný
na poznávanie Košíc ako Európského hlavného mesta kultúry roku 2013.
Ako výraz poďakovania za spoluprácu a aktivitu udelil prezident
P. Jesenský Ďakovné listy rotariánom, ako aj primátorovi mesta Košíc
Richardovi Rašimu, riaditeľovi Strednej odbornej školy technickej
v Košiciach J. Pituchovi a riaditeľovi Gymnázia Poštová Košice M. Ružičkovi. Poďakovanie za vzorné chovanie počas pobytu v našom meste
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a klube odovzdal prezident aj naším výmenným študentom Madu,
Chris a Gabi, ktorí sa rozlúčili s rotariánmi krátkym hudobným vystúpením.Významná cena PHF bola udelená členovi klubu Martinovi
Pitorákovi, ktorú mu odovzdala guvernérka dištriktu Irena Brichta.
Pri tejto príležitosti bol, tak ako každoročne, odovzdaný šek v hodnote 1000 EUR pre p. Beregzhaziovú, matku košických štvorčiat, nad
ktorými má RC Košice patronát.
Na záver prvej časti programu bol slávnostne vykonaný akt výmeny
prezidentskej funkcie spojený s odovzdaním prezidentskej reťaze nastupujúcemu prezidentovi J. Širotňákovi. Ten v krátkom príhovore
naznačil úlohy a problémy, s ktorými bude nutné sa popasovať v jeho
prezidentskom roku. „Za hlavnú úlohu budúcej činnosti pokladám
skvalitňovanie členskej základne a jej rozšírenie, kde sú značné rezervy a na ich využitie nepotrebujeme finančné prostriedky, predpisy ani
pomoc zvonku. Na to stačí dobrá vôľa, tolerantnosť a ochota spolupracovať. V tomto smere by som chcel zamerať svoju pozornosť, lebo si
myslím, že to, čo sme doteraz urobili a nebolo toho málo, nás k tomu
zaväzuje. Cesty ako to dosiahnuť budeme hľadať spolu a verím, že sa
nám to podarí.“
Tóny hymny RI otvorili druhú časť slávnostného preberania funkcie
guvernéra Dištriktu 2240. PDG Ivan Belan vysvetlil situáciu, ktorú vyvolalo onemocnenie zvoleného guvernéra Petera Ferenca a prijaté
riešenia vedenia dištriktu. V mene Rady guvernérov potom vystúpil
PDG Tomáš Lang, poďakoval za prácu DG Irene Brichta, ktorá vo svojom roku dosiahla mnoho pozitívnych výsledkov a posunula činnosť
Rotary dopredu. Záver patril odovzdaniu insígnií – guvernérskej reťaze novej DG Jozefe Polákovej, členke RC Košice.
Nová DG vo svojom príhovore poďakovala za dôveru, ktorá jej bola
rotariánmi v Česku a na Slovensku daná a vyzdvihla historickú spätosť
s miestom konania:
„Zišli sme sa v sále, v ktorej prezident Beneš vymenoval prvú československú vládu 4. apríla 1945 a vláda schválila tzv. Košický vládny
program v spoločnej Československej republike. A nie je náhoda, že
práve v tejto sále sa dnes koná naša malá slávnosť v spoločnom českom
a slovenskom dištrikte a guvernérska reťaz putuje z Prahy – do Košíc.“
Na záver slávnosti zahral na klavíri Uhorskú rapsódiu Franza Liszta
Matúš Ferko – vnuk J. Širotňáka a čerstvý absolvent VŠMU v Bratislave.
Nasledovala už iba fotografia na pamiatku a večer pokračoval v sviatočnej nálade.
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Tradice konce
rotariánského
roku v RC Praha
Staré Město
����: T. Petřík, prezident RC Praha Staré Město

K

onec června je pro nás rotariány čas, kdy nejenom končí rok, ale v každém klubu dochází
k jednomu z nejvýznamnějších ceremoniálů –
výměně prezidenta klubu a s tím spojenému
bilancování končícího a představení vizí nastupujícího prezidenta. Rád bych se s vámi podělil
o atmosféru, kterou již tradičně máme v našem
klubu RC Praha Staré město, a možná některým
začínajícím klubům poskytl inspiraci. Snahou
našeho klubu je, aby každá schůzka během
roku byla zajímavá jak pro členy, tak i pro pozvané hosty, takže uspořádat takto významnou akci nebývá jednoduché. Je již tradicí, že na
tento ceremoniál zveme rodinné příslušníky a své známé a snahou je
program přizpůsobit významu akce. Vlastní organizování večera je
v režii odstupujícího prezidenta, v našem případě M. Halašky.
Letošní předání se uskutečnilo v sídle klubu, hotelu Paříž v Praze,
a bylo pro nás velkou poctou, že nás navštívila guvernérka distriktu
I. Brichta a asistent pro Prahu a okolí I. Chocholouš.
K již tradiční části programu patří hudební vystoupení žáků Konzervatoře Jana Deyla a školy pro zrakově postižené, jež bylo zakončeno
zahráním klubové hymny, kterou složil náš člen J. M. Dobrodinský.
Vlastní předání funkce provádí nejstarší člen klubu, který je přítomen na ceremoniálu, a to symbolickým předáním prezidentského
řetězu. V letošním roce se této funkce zhostil M. Lášek. Novým prezidentem se stal T. Petřík. Ten ve svém krátkém představení svých vizí
uvedl svoje priority, a to úspěšné pokračování v programu službě mládeži a snahu o větší integritu pražských klubů, jak na úrovni klubové,
tak i více osobních kontaktů mezi členy klubů. Po vlastním aktu předání funkce nás potěšila slova guvernérky, která k nám pronesla, a domnívám se, že se vzhledem k atmosféře cítila jako doma.
Nedílnou součástí večera bylo rozloučení se dvěma zahraničními
studenty, Morgen Brimacombe z Kanady a Yabin Alejandro Lagunes
Cuevasa z Mexika, kteří nám za rok, kdy pravidelně docházeli do klubu a prezentovali své zážitky v českém jazyce, přirostli k srdci.
Večer byl zakončen rautem, kde všichni měli jedinečnou možnost si
vzájemně popovídat a naši přátelé nasát rotariánský duch a přátelství.
Tolik v krátkosti o slavnostním zakončení rotariánského roku, které je
nejenom vyvrcholením roku a jistým startem do nového, ale i možností
se prezentovat před potenciálními členy Rotary z řad našich přátel.
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N O VÁ
GENERACE

Orientation
meeting III
v Křižanově
Ve dnech 29. 5. až 1. 6. 2014 se sešli
v moravském Křižanově výměnní
studenti ze zahraničí z české části
distriktu spolu se studenty, kteří
o prázdninách vyjíždějí na svůj
roční zahraniční pobyt, již na svém
třetím orientation meetingu.
Akci organizoval distriktní výbor
Výměny mládeže (DVVM) ve
spolupráci s českými rotexáky.
����: Adéla Trsková, prezidentka ROTEXu,
Mirek Barák (RC Třebíč), předseda distriktního
výboru Výměny mládeže
����: Mirka Žižková (RC Písek), členka
distriktního výboru Výměny mládeže

18
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N O VÁ G E N E R A C E

1 Vítězný brazilsko-český tým „Tabu Brasil“
při náročném pochodu
lesem se zavázanýma
očima
2 Mexicko-český tým
„Wačiturro“ měl
nejkrásnější dresy
v národních barvách

L

3 Americko-český tým
„Čertíci“ měl občas
potíže s orientací
v terénu
4 Zahraniční studenti
připravují týmová trička
na sobotní aktivity

1

2

3

4

rotary good news ��������–����� ����

etošní inboundi přijeli do střediska Křižanov již ve čtvrteční
podvečer, aby spolu s rotexáky
připravili týmová trička pro
sobotní outdoorové aktivity.
V pátek jsme potom navštívili
hrad Pernštejn, kde studenti
měli možnost seznámit se blíže s českou
historií. V odpoledních hodinách jsme se
vypravili do Punkevních jeskyní a na propast Macochu. Studenty nejvíce oslovila
pověst o vzniku názvu propasti Macocha
a jízda po říčce v jeskyních.
Ve večerních hodinách, po návratu
z výletu, jsme se ve středisku Křižanov
potkali s budoucími výměnnými studenty
vyjíždějícími z České republiky. Večer se
potom nesl v oficiálním duchu, kdy jsme
měli možnost vyslechnout prezentace jednotlivých outboundů, které si již nyní chystají pro své hostující kluby v zahraničí.Ti
také obdrželi svá saka, jmenovky a další
nezbytnosti pro svůj budoucí pobyt v zahraničí. Večer byl zakončen rozdělením do
týmů pro sobotní teambuilding, kdy byli
všichni, včetně členů distriktního výboru
Výměny mládeže a Rotexu, rozdělení do
týmů právě podle země, ze které pocházejí,
kterou navštívili, nebo v ní teprve svůj
výměnný pobyt stráví.
Sobotní den se potom nesl celý v teambuildingovém duchu. Po snídani se celkem
osm mezinárodních týmů vypravilo na celodenní soutěžní aktivity do nádherné přírody
Vysočiny v okolí rekreačního střediska. Po
večeři byla celá akce zakončena typicky
českým táborákem.
Nedělní ráno se potom neslo ve smutnějším duchu z rozloučení, ale i přesto věříme,
že si všichni zúčastnění odvezli mnoho
zajímavých zážitků a nových přátel a naši
budoucí outboundi již teď nalezli přátelé
ve svých budoucích domovech.
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ROTEX

Zahraniční
studenti
už zase
odjíždějí
Další rotariánský rok je skoro
za námi a s ním svůj
jedenáctiměsíční pobyt v našem
distriktu končí i 59 zahraničních
studentů. V moravských Valticích
se 18.–22. června měli možnost
naposledy všichni sejít a rozloučit
se před tím, než odcestují zpátky
do své rodné země.
���� � ����: Gabriela Moravcová, Rotex
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T

radiční akci uspořádal distriktní výbor
Výměny mládeže pod vedením svého
předsedy Mirka Baráka s nedocenitelnou pomocí členů ROTEXu organizovaných
Martinem Ježkem a s podporou místního RC
Valtice – Břeclav. Se studenty se přijela rozloučit i distriktní guvernérka Irena Brichta.
Hned první večer jsme vzali studenty na
prohlídku historického centra Valtic a mohli
si tak volně projít celou městskou památkovou zónu a prohlídnout si dominantu města
– zámek Valtice. Večer byly studentům slavnostně předány certifikáty o úspěšném
absolvování roční výměny z rukou Mirka
Baráka a distriktní guvernérky Ireny Brichta.
Druhý den ráno jsme autobusem přejeli
pod kopce Pálavy, kde nás čekala celodenní
pěší túra. Když jsme se vyškrábali na první
vrch, naskytl se nám pohled do údolí na
vodní nádrž Nové Mlýny. Studenti si hned
uvědomili, že námaha při stoupání stojí za
ten nádherný pohled do dálky. Zbytek dne
jsme procházeli po hřebenech, stráních
a kopcích, až jsme se dostali do historického města Mikulova, kde naše první dobrodružství končilo.
Následující den jsme na kolech projeli
větší část Lednicko-valtického areálu. Pro
mnoho studentů to byla velká výzva, ale
přesto všechno zvládli bez větších komplirotary good news ��������–����� ����

kací. Měli možnost vidět krásný lednický
zámek, překvapující monumenty jako Kapli
Sv. Huberta, Rendez-vous, Apollónův chrám,
umělou zříceninu Janův hrad a v neposlední řadě také konečnou zastávku u Tří
Grácií.
V sobotu nám už počasí tolik nepřálo, ale
ani mraky nezabránily studentům, aby se
v řece Moravě, kterou jsme ten den sjížděli
na raftech, nevykoupali. Užili si tak meandry
řeky v jejich celé kráse a ještě se přitom
náramně bavili. Jako odměna za pádlování
nás v půli cesty přijela vyzvednout motorová loď, která nás dovezla až do Hodonína.
Poslední večer patřil už jen studentům,
objednali jsme jim pizzu, aby doplnili sílu
po náročném víkendu, a pak už měli možnost zatančit si na jejich oblíbené písničky,
podepsat si vlajky a užít si tak svoje
poslední okamžiky spolu.
V neděli ráno už je čekalo jen smutné
loučení a všichni se rozjeli do svých hostitelských rodin, u kterých jim zbývají už jen
poslední týdny, než se vrátí zpátky domů,
odkud na konci léta přijeli. Celý rok přinesl
nespočet nových zážitků, navázaných přátelství a zkušeností, a ty jim nikdo nikdy
nevezme. My se už jen těšíme na další
výměnné studenty, které budeme mít možnost potkat v září v Otrokovicích.
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����: František Ryneš, PDG

ROTATED
The name of the not-for-profit NGO, Rotary International,
means just that. Every 1 July, new presidents of clubs,
governors of districts, and RI World President assume their
rotating duties.
The Governor’s Chain is traditionally passed over, in our
District, at the seat of the club of the new Governor. It was
Košice this year. Irena Brichta was succeeded by Jozefa
Poláková. Why was it, if the governor elect was Peter Ferenc
from RC Spišská Nová Ves?
In spring we were shocked to hear about Peter’s grave
illness. Now he is past the worst, but treatment and
rehabilitation will take time. Therefore Peter asked the RI
Board of Directors to postpone his term, and the request was
accepted. The Board duly confirmed Vice Governor Jozefa
Poláková as governor of the district.
We hope Peter will recover early and assume responsibility
for District 2240, Czech Republic and Slovak Republic.
Holding thumbs!
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TEXAS

FELLOWSHIP

Rotary
Yachting

We all remember the devastating
explosion in West, Texas on April 17,
2013 that killed fifteen people, injured
200 and destroyed much of the city,
and caused millions of dollars in
property and infrastructure damage.

I

mmediately after the explosion Rotarians
from around the world began to call to ask
what they could do to help. Many Rotarians
in the local area began to assist with the
immediate need, and others donated money to
organizations dedicated to help with the initial
emergency response, and the long term recovery
of the city. The Rotary District 5870 (501(C)3)
Keyway established an account specifically for
the West Recovery effort and the response from
Rotarians around the world was tremendous.
Donations from Rotarians in Mexico, Australia,
The Czech Republic, and throughout the United
States were received into the Keyway account
On the evening of June 26, 2014 Mr, Ray
Snokhous a citizen of West and the Consul
General of the Czech Republic for the State of
Texas, and his wife Clarice, hosted a reception
and Texas BBQ dinner honoring the Czech
Republic Ambassador to the United States, the
Honorable Petr Gandalovic. Also in attendance
were five members of the Czech Republic
Senate, the Mayor of West, the Honorable Tommy
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The Association of Friends
of Rotary Yachting in
District 2240 organized a
meeting on 29 March in
the Hotel Prachárna in
Olomouc.

Muska and Mr. Richard Kaye the Governor of
Rotary District 5870. During recognitions and
presentations, District Governor Rich Kaye,
presented a check to Mayor Muska in the
amount of $94,000 to assist with the completion
of a new clean water well and water supply
system for the City of West. All of us in District
5870 would like to sincerely thank our dear
friends in District 2240 (Czech Republic) for
their very generous $10,000 contribution, and
Rotarians in District 4130 (Mexico) and District
9455 (Western Australia) for their very generous
support. Would also like to thank all Rotary
Districts in the state of Texas for their help in
raising the funds for this very worthy project.
The citizens of West will have our continued
support, and we truly admire their steadfast
commitment and determination to rebuild their
beautiful and historic city. We wish them, and all
of you God's Blessing.
����: Ricky E. Price, Past District Governor
District 5870
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I

n harmony with the
new Czech legislation,
the club, Czech and
Slovak Rotary Fleet, was
established. It endeavours
to become an integral part
of the IFYR (International
Yachting Fellowship of
Rotarians – see more on
www.iyfr.net). At present,
the Czech and Slovak
Rotary Fleet has 22
registered members from
among the Rotarians of our
District; the minimal
number of members,
required for chartering and
including the fleet in the
IFYR international
structure is 26.

����: Honza Chalupa
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Czech-German
Understanding Trail
Extended
When the first slabs were laid down to the
Trail fifteen years ago (1990), we did not know
that we’d become members of the European
community in 2004. But we knew that this
Trail would take us to Europe.

E

arlier this year we extended the Trail in
the company of our colleagues from
Poland’s Rotary Club Wroclaw and
members of the association of Vítkov
compatriots from Göppingen, who laid
commemorative plaques for all the 26
municipalities of the former Judicial Circuit of
Vítkov. Delegates from Nový Jičín dedicated
a plaque on the Trail to the prominent Neusser

family of entrepreneurs, who made their native
town famous for organ building, and we said
we’d continue to meet always at the end of June.
Please ask around if anyone wants to state his
views by installing a plaque on the Trail of CzechGerman Understanding, which will receive its
twenty-first extension on 20 June 2015.
����: Petr Andrle

New Bells
The belfry of Plzeň’s gothic
St. Bartholomew’s
Cathedral will soon
resound with the thunder
of four new bells.

T

Exhibition
of Rescued
Heritage
The chief attraction of the medieval Bavarian
town of Kronach in the gently rolling, afforested
landscape of Oberfranken, is the mighty
Rosenberg citadel, towering above the town.

I

R C pl z e ň

t came as a pleasant surprise to the three of
us – me, Josef Jiřička from the Šumava
National Park, and Ivan Slavík from the Český
Krumlov Regional Museum – as we arrived in
Kronach for the official opening of a theme
exhibition.The heritage consists of small
examples of sacral architecture, gracing the
lovely face of Šumava.To save them from the
ravages of time, German Rotarians led by the
then Governor of Rotary District 1950
(Thuringia/Franken), Frits Zeeuw,
magnanimously donated 30,000 euros to the
project. Messrs. Jiřička and Slavík in 2006
undertook to create 30 large theme panels with

colour photographs and tri-lingual (Czech,
German and English) narrations that sum up the
outcome of restoration works on the edifices
saved. Kronach was the fifteenth station of the
exhibit highlighting exquisite sacral monuments
and the role of Rotarians in saving the priceless
legacy. Brief speeches were made by Kronach
Mayor Wolfgang Beiergrösslein, Governor of
District 1950 Bernd Koob, Future President of RC
Kronach in 2014/15 Hans Walter Wittig, and both
authors of the exhibition Josef Jiřička and Ivan
Slavík.

wo of them were
named for Virgin Mary
and John of Nepomuk.
The third bell – Hroznata –
was greeted to Plzeň by a
procession led by Bishop
František Radkovský and
Mayor Martin Baxa on Friday
23 May 2014.The mantle of
the Hroznata is graced by a
13-ring relief with the names
of 140 sponsors, each of
whom has donated at least
10,000 crowns towards its
acquisition. One of them,
Rotary Club Plzeň, donated
12,000 CZK.The biggest bell,
Bartholomew, will be cast in
October and all four bells will
be hoisted to the church
tower, so they can start ringing
the praises, from January 2015,
of the people of Plzeň and all
those who will visit here to
celebrate Plzeň – European
Culture Capital 2015.

���� � �����: D. Zeman, PDG
���� � �����: Dobroslav Zeman, PDG
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Fifth Time!
RC Žilina/RC Ostrava

Saturday 24 May 2014 witnessed another
in the series of fundraising Dragon Boat races
organized by RC Praha International – the
Fifth Annual Rotary Dragon Boat Charity
Challenge 2014.

T

he turnout left something to be desired
this year, but the race itself produced some
very good results and surprising moments.
This year’s winner was not the RC Prague-Old
City crew, as custom had dictated in the previous
few years, but the boat of Prague’s Fifth Borough.
However, cup holders Prague-Old City finished in
a beautiful third place anyway. It was a wonder
ful afternoon, full of fighting spirit and racing
thrill, and in the event we were happy to see our
involvement and performance in the field help
the Our Child and Life 90 foundations in the
commendable work they do. Our Rotarian boat

Looking for
the Land of
Happy People
race was part of Bohemia’s oldest Dragon Boat
series, and we could imbibe the atmosphere of a
top race in the Bohemia Cup, which brought
together the best Czech crews. We would like to
thank the organizers from RC Prague Inter
national for establishing a wonderful tradition
that brings back the sporting spirit and disproves
the conventional wisdom that Rotary and sport
don’t go together.Thanks a lot, dear friends!

����: Rudolf Školník

Orientation Meeting III
in Křižanov
A third Orientation Meeting in the Moravian town
of Křižanov brought together students from the
Czech part of the District with students who
start their year-long foreign stays this summer
vacation.

T

he event was organized by the District
Committee for Youth Exchange in
conjunction with Czech Rotex members.
This year’s inbounds arrived in the Křižanov
Centre in the early evening of Thursday; on
Friday we visited Pernštejn Castle, the Punkva
Grottos, and the Macocha Gorge. In the evening
after the trip, we met in Křižanov with future
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F

or 21 years now, the
Rotary Clubs of Žilina
and Ostrava have
cofinanced the Stružielka
Rotary Summer Camp for
handicapped children and
teenagers.This year’s camp
was pitched on 8-14 June on
the Slovak side of the border,
in Makov.There were 21
children from Slovakia and
21 from the Czech Republic
present, escorted by their
teachers.The chief organizers
were Janko Ďurica z from the
Kysuca Cultural Centre and
Miloslava Soukupová from
The Ostrava School of Music.
The camp’s motto was,
“Looking for the land of
happy people”.
����: Karol Herian
�����: Juraj Sabaka

exchange students from the Czech Republic.
Saturday was devoted to teambuilding
programmes, and Sunday morning was time to
say goodbye. We hope all those present left the
scene with interesting new impressions and
friendships established.
����: Adéla Trsková, Mirek Barák
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Rotary Jachting
Společenství příznivců námořního jachtingu z řad rotariánů
Distriktu 2240 uskutečnilo setkání dne 29. 3. 2014 v Olomouci
v hotelu Prachárna. V souladu s novou českou legislativou
byl založen spolek Czech and Slovak Rotary Fleet.

J

eho ambicí je stát se platnou
součástí IYFR (International
Yachting Fellowship of Rotarians – více na www.iyfr.net).
Tato „flotila v zakládání“ dle
mezinárodních pravidel IYFR
usiluje o charter a začlenění do
struktury IYFR. Cílem je rozvíjet vztahy
s ostatními Rotary Mariners, to je rotariány,
které spojuje obliba plavby na moři
a i jiných vodních plochách a tocích.
V této chvíli má Czech and Slovak Rotary
Fleet 22 registrovaných členů z řad rotariánů našeho distriktu a pro udělení charteru
a začlenění flotily do mezinárodní struktury IYFR je minimální počet 26.
Druhou úspěšnou akcí bylo uskutečnění
čtvrtého ročníku RSW 2014 – Rotary Sailing Week ve dnech 31. 5. až 7. 6. 2014
v Chorvatsku na Jadranu. Letošního ročníku se zúčastnilo 7 lodí.Tedy statisticky
přesněji: 7 charterových plachetnic, celkově 43 příznivců námořního jachtingu,
z toho 24 rotariánů, ze dvou distriktů (2240
a 1920), z 10 Rotary klubů (5 českých, 4
slovenské a jeden rakouský: Ostrava, Ostrava Intl., Opava, Prostějov, Valtice-Břeclav,
Banská Bystrica Classic, Banská Bystrica,
Zvolen, Nitra Harmony a Bad Ischl). Během
týdenní plavby v oblasti středního Jadranu
docházelo k neformálním setkáváním
všech lodí, nejprve na ostrově Svatý Klement, následně ke společné plavbě zpestřené kreativní hrou ve stylu populárního
geocachingu. Pevným bodem programu
RSW 2014 bylo plánované setkání v marína

Více informací včetně fotografií
o RSW 2014 na:

http://www.facebook.com/
rotarysailingweek

Martinis-Marchi na ostrově Šolta. Vedle sebe
u mola vyvázané lodě umožnily naprosto
originální rotariánský intercity meeting,
který vyvrcholil povedenou party, společným zpěvem za doprovodu dvou kytar
a akordeonu. Další den ráno při oficiálním
shromáždění RSW 2014 vedle informace
k flotile v zakládání Czech and Slovak
Rotary Fleet byla také vyhodnocena „kreativní soutěž společné plavby“. Proběhla
loterie artefaktů jednotlivých posádek. Výtěžek 7000 Kč bude vložen do Nadace Vladimíra Kaše ve správě RC Ostrava a bude
v souladu s pravidly použit na podporu mladých a nadějných jednotlivců.
Lze konstatovat, že RSW 2014 splnil očekávání všech zúčastněných, a to nejen díky
dobrému počasí, překrásnému prostředí
pro jachting, ale hlavně díky možnosti sdílení prožitků a navazování přátelských
vztahů s ostatními rotariány a jejich partnery a přáteli.
Proto již teď plánujeme další ročník RSW
2015, který již bude v programu a oficiální
akcí flotily Czech and Slovak Rotary Fleet.
O tom, kdy a kde to přesně bude, se rozhodne 7. 11. 2014 v Bořeticích, kdy RC
Valtice-Břeclav pořádá tradiční a mezi rotariány oblíbenou akci Svatomartinská husa.
Naše flotila v zakládání využije nabídky
organizátora a uspořádá v tomto termínu
„setkání ve vnitrozemí – ale ne na suchu“.
Věříme, že přilákáme do našich řad další
příznivce a naplníme potřebný minimální
počet 26 Rotary Mariners pro ustavující
charter.
rotary good news ��������–����� ����
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POPÁTÉ

V sobotu 24. května 2014 se za příjemného předletního počasí uskutečnil
již pátý ročník dračích charitativních závodů, pořádaných RC Praha
International – 5. ročník Rotary Dragon Boat Charity Challenge 2014 – a je
třeba říci, že i tento ročník se náramně vydařil.
����: Rudolf Školník
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N

ebylo přihlášeno tolik
lodí, na kolik jsme
byli zvyklí z minulosti, přesto závod přinesl velmi hodnotné
výsledky a řadu překvapení. Hlavním překvapením bylo, že
tentokrát nezvítězila
posádka RC Praha – Staré Město tak, jak tomu
bylo poslední roky již zvykem, ale loď Prahy 5.
A dokonce i banda hlučných námořníků
v pruhovaných trikotech byla o 0,1 vteřiny
rychlejší než minulí vítězové. RC Praha – Staré
Město jako obhajovatelé poháru skončil nakonec na krásném třetím místě a bronzová
medaile mu slušela také. Všichni zúčastnění
prožili krásné odpoledne plné bojové nálady
a závodního napětí a nakonec jsme se mohli
radovat i z toho, že naše účast a výkony na poli
sportovním ještě pomohly nadacím „Naše
dítě“ a „Život 90“ v jejich bohulibé činnosti.

Náš rotariánský závod se konal v rámci
nejstaršího závodu dračích lodí pořádaného
v Čechách – byl to již 17. ročník Pražského
festivalu dračích lodí – a tím pádem jsme
mohli nasát atmosféru vrcholného závodu
Českého poháru, kde soupeřily proti sobě
nejlepší české posádky, a bojovalo se o reprezentační trička.To se ukázalo hlavně na dosahovaných časech na 200 metrů, které jsme
mohli porovnávat. Rotariáni závodí na nejkratší trati 200 metrů, ale tentokrát bylo zajímavé, že jsme mohli sledovat i závod nejlepších na 2 km a také na 500 metrů a všichni
jsme se shodli, že „drakování“ je opravdu
sportem s velkým „S“.
Rádi bychom poděkovali pořadatelům RC
Praha International, že založili báječnou akci,
která nám vrací sportovního ducha a vyvrací
tradiční pohled, že rotariáni a sport nejdou
dohromady.
Díky, přátelé!

rotary good news ��������–����� ����
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EXAS
Všichni si pamatujeme na zničující explozi ve Westu v Texasu dne 17. dubna roku 2013,
kdy zahynulo patnáct lidí, zraněno bylo dalších dvě stě, a kdy byla zničena velká část
města, způsobená škoda dosahovala miliónů dolarů na majetku a infrastruktuře. Ihned po
výbuchu rotariáni z celého světa začali volat a zjišťovat, co by mohli udělat, aby pomohli.
Mnozí rotariáni v této oblasti začali pomáhat s věcmi okamžité potřeby, jiní darovali
peníze organizacím zaměřených na rychlou pomoc i na dlouhodobou obnovu města.

R

����: Ricky E. Cena, Past District Governor, District 5870
�������: František Ryneš, PDG
����: Larry Knapek

otary distrikt 5870 (501 (C) 3) Keyway založil účet speciálně pro obnovu města West.
Odezva od rotariánů po celém světě byla
obrovská. Na účet distriktu Keyway byly připsány dary rotariánů z Mexika, Austrálie,
České republiky a z celých Spojených států.
Večer 26. června 2014 uspořádal občan
Westu a generální konzul České republiky
pro stát Texas, pan Ray Snokhous, s manželkou Clarice recepci a texaskou grilovací
večeři na počest velvyslance České republiky ve Spojených státech,
Jeho Excelence Petra Gandaloviče. Zúčastnilo se jí také pět senátorů
Parlamentu České republiky, starosta města West, pan Tommy Muska,
a pan Richard Kaye, guvernér distriktu 5870. Během projevů díků
a prezentací předal guvernér Rich Kaye šek s obnosem 94 tisíc dolarů
starostovi Muskovi jako pomoc při dokončení nové čističky vody
a vodovodního systému města West.
Každý z nás v distriktu 5870 upřímně děkuje našim váženým
a milým přátelům v distriktu 2240 (Česká republika) za váš velmi
štědrý příspěvek deset tisíc dolarů a rotariánům v distriktu 4130
(Mexiko) a distriktu 9455 (Západní Austrálie) za jejich velmi štědrou
podporu. Rád bych také poděkoval všem distriktům v Texasu za
pomoc při získávání finančních prostředků pro tento velmi záslužný
projekt.
Občané Westu budou mít naši trvalou podporu, obdivujeme jejich
vytrvalost a odhodlání obnovit své krásné a historické město. Přejeme
jim i vám všem Boží požehnání.
rotary good news ��������–����� ����

Zleva: Tomáš
Grulich, Markéta
Fajmonová, Jaroslav
Kubera, Jiří Krbec,
Hassan Mezian, Petr
Gandalovič, Parnell
McNamara,
Ray Snokhous

Rich Kaye, guvernér
distriktu 5870,
starosta Westu Tom
Muska, velvyslanec
ČR v USA Petr
Gandalovič

Senátor Tomáš
Grulich a Ray
Snokhous
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����: František Ryneš, PDG
����: archiv Martina Šugara

pŘíbĚhY
sE šťastným
koncEm
Na tomto místě představujeme
zajímavé osobnosti našeho
distriktu a jejich profese.
Tentokrát padla volba na
Mgr. Martina Šugara, PhD.,
mladého slovenského
historika umění, který je
znalcem zapsaným v Seznamu
znalců umění SR pod číslem
914292 a od roku 2011
členem Rotary klubu Nitra
Harmony. Navíc od roku
2013 slouží klubu ve funkci
činovníka výměny mládeže,
je tedy Rotary Youth
Exchange Officer (YEO).
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M

artine, řekněte nám
něco o tom, jak vaše
znalectví začalo.

Štúdium dejín ume
nia som absolvoval na
Filozofickej fakulte v Bratislave v rokoch
1993–2000. Titul PhD. som obhájil na pôde
Ústavu pro dějiny umění na FF UK v Prahe
v roku 2011.Témou mojej dizertačnej prá
ce bolo neskorogotické tabuľové maliarstvo
v oblasti stredoslovenských banských
miest. Podstatnú časť svojich výsledkov
som publikoval ešte počas štúdia. Za naj
dôležitejšiu považujem kapitolu s názvom
Neskorogotická tabuľová maľba v oblasti
stredoslovenských banských miest, ktorá je
súčasťou reprezentačnej publikácie Gotika
– Dejiny slovenského výtvarného umenia,
ktorú vydala Slovenská národná galéria
v Bratislave v roku 2003.
Ale jasno o budoucnosti znalce už jste
měl v době studií, že?

Svoju profesnú kariéru som začal ako
študent dejín umenia v roku 1995 ako
dobrovoľník, ktorý nanovo rozbehol čin
nosť galerijnej pedagogiky na pôde našej
vrcholnej galerijnej inštitúcie v Bratislave.
V rokoch 2001 až 2006 som na pôde tej
to inštitúcie pracoval ako kurátor zbierky
starej grafiky a kresby.
Studium a praxe – to jsou jen nutné předpoklady. Jak se z historika stane znalec?

V roku 2007 som úspešne zložil skúšky
znalca pre umelecké diela a starožitnosti
a bol som zapísaný do zoznamu znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie
Ministerstvo spravodlivosti SR. Odvtedy
sa predmetom môjho znaleckého posu
dzovania stali stovky umeleckých diel.
Kdo si u vás může objednat znalecký
posudek?

Tradičnými zadávateľmi na vypracova
nie znaleckých posudkov sú polícia a súdy.
Vo väčšine prípadov ide o diela, ktoré sú
predmetom bezpodielového vysporiada
nia majetku manželov v rozvodovom ko
naní, diela odcudzené alebo poškodené.
Meritom znaleckého dokazovania je zvy
čajne určenie finančnej protihodnoty po
sudzovaných artefaktov.
Říkal jste, že spolupracujete s policií.
Zřejmě jde o padělky.

Ak ide o obchodovanie s falzifikátmi,
vtedy sa ako znalec vyjadrujem k pravosti
predmetných artefaktov. Že ide o falzifi
kát, pre znalca častokrát nie je problém
dokázať. Ťažšie je usvedčiť páchateľa do
kázaním viny. Jednoducho, naše právne
normy dostatočne nereflektujú známe
postupy, ktorými falzifikáty vznikajú
a akými sa dostávajú do obchodu s ume
leckými originálmi.
Opusťme půdu zločinu. Příjemnější je asi
civilní část vaší práce.

Vrcholom práce znalca je kontakt a spo
lupráca so zberateľmi, resp. s vlastníkmi
výtvarných diel. Majitelia žiadajú znalca
o zhodnotenie zbierky vrátane požiada
viek na potvrdenie originality malieb, kre
sieb, grafických listov, sôch, ale aj kameni
nových váz, strieborných svietnikov,
príborov a pod., čo všetko patrí do môjho
znaleckého odboru „umelecké diela“.
To zavání dobrodružstvím. Jistě jste se
setkal i s kuriozitami.

Jedným z posledných výsledkov takejto
spolupráce so zberateľom je zaujímavý
objav. Pomerne veľké plátno v kritickom
stave už bolo odsúdené na zánik, pretože
vraj išlo o historizujúcu maľbu z 19. sto
ročia, s takmer nulovým zberateľským
potenciálom. Obhliadka diela a fotodoku

mentácia, ktorá pri obhliadke vznikla, ma
presvedčili, že by malo ísť o dielo z polo
vice 17. storočia. Chemicko-technologic
ká expertíza tento predpoklad potvrdila.
Jaký bude další osud vašeho objevu?
A jakou má vlastně hodnotu?

Momentálne sa obraz na moje odporúča
nie reštauruje. Ide o scénu stretnutia Dio
gena a Alexandra Veľkého, ktorá mohla
vzniknúť v dielni jedného zo žiakov Rem
brandta van Rijna (doterajšie komparácie
ukazujú, že by mohlo ísť o Jana Victorsa,
Ferdinanda Bola alebo dokonca o Corneli
sa de Vosa – o čom rozhodne dalšie báda
nie po dokončení reštaurovania). Plátno
zakúpené za pár eur sa investíciou do ex
pertízy a reštaurovania podarilo zachrániť.
Jeho aktuálnu hodnotu na trhu s umením
odhadujem sumou niekoľko desiatok tisíc
eur.
Ale to je jistě výjimka. Určitě zažíváte
i zklamání.

Nie každé dielo môže skrývať takýto
takmer dobrodružný príbeh so šťastným
koncom. Práca znalca môže priniesť aj
výsledky, ktoré sú opakom našich očaká
vaní.
Ke znalecké práci je potřeba velká dávka
nadšení. Ale jen z nadšení nemůže člověk
žít.

Služby znalca sú platené. Mali by zabez
pečiť majiteľom umeleckých diel nielen
odbornú informáciu o artefaktoch zbier
ky, ale tiež dokument, ktorého obsah zvy
čajne má dôkazovú hodnotu v právnom
konaní.
Díky za příjemný rozhovor. Doufám, že
stejně úspěšná kariéra jako na poli umění vás čeká i v rotariánské službě, službě
nad vlastní zájem.
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Jak chápali
Rotary
ti před námi?

JUDr. Josef
Michálek,
opavský okresní
hejtman, při
svěcení nové
hasičské
stříkačky
v Kobeřicích,
1937

Opavští rotariáni letos slaví. Před osmdesáti lety, v roce 1934, byl v Opavě
založen RC, po válce znovu obnoven a posléze před pěti lety obnoven
podruhé. Opavští k těmto dvěma jubileím vydali poměrně reprezentativní
publikaci s názvem RC Opava 1934–2014. Kniha formátu B5 má celkem
208 stran a z toho je více než jedna třetina věnována historii prvního založení
klubu. Nejen jeho založení, ale autoři publikace si také všímají osobností,
z nichž se opavský klub rekrutoval.
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e to zajímavé čtení. Byť historické, přece jen nám nějaký signál vysílá.
V době založení měl RC Opava celkem
22 členů. Podívejme se, jakými pracovními
profesemi, a tím i společenským postavením se tehdejší opavští členové vyznačovali. Členem klubu byl například okresní
hejtman, nebo prezident krajského soudu,
či policejní ředitel. Dále měli členové tyto
profese: ředitel banky, ředitel školy, ředitel
cukrovaru, ředitel továrny, dva velkostatkáři,
lékárník, dva advokáti, dva prokuristé, lékař,
stavitel, mlynář, obchodník, tajemník hospodářské společnosti, tajemník obchodní
komory, vrchní veterinární komisař
a vrchní zemědělský rada.
Tímto seznamem rozhodně nehodlám
vyvolávat nějaké třídní napětí a zpochybňovat jakékoli jiné složení našich klubů. Je
vždy takové, jakým si ho uděláme, a také
takové, s jakými lidmi se domluvíme na
společných aktivitách. Jejich společenské
postavení není sice zanedbatelné, avšak
rozhodně není podstatné, jak by se někomu
mohlo zdát, když uvádím profese členů
z roku 1934.
Mám zkušenost takovou, že hodně lidí se
domnívá, že angažmá například v rotariánském klubu se neslučuje s určitým postavením člověka v politice nebo ve státních či
politických funkcích. Jeden z našich členů
například zrušil své členství s odůvodněním, že nastoupil do vysoké veřejné funkce,
což se prý neslučuje s jeho novým postavením. A znám více takových příkladů, kdy
se lidé domnívají, že členství v RC není
vhodné pro ty, kdož zastávají vysoké

veřejné či politické, nebo hospodářské
funkce. Je to pochopitelně nesmysl, kdyby
to byla pravda, tak by hnutí Rotary u nás
nezapustilo žádné kořeny, když v počátcích
jeho zrodu stál prezident T. G. Masaryk, dále
tehdejší osobní tajemník ministra zahraničí
Jan Masaryk a současně vysoký československý diplomat JUDr. Antonín Sum st.
a další.
Jak vidíte, v roce 1934 nikomu nevadilo,
že členem Rotary je policejní ředitel, nebo
předseda krajského soudu, případně okresní
hejtman. Podobnou situaci si dnes dovedu
jen těžko představit.
A přitom je to docela jednoduché. Myšlenka a podpora rotariánství nemůže být
přeci překážkou k tomu, aby člověk zastával jakoukoli funkci. Naopak – u rotariánů
se předpokládá vysoký morální kredit,
poctivost a vysoká společenská i osobní
angažovanost v zájmu všeobecně prospěšných aktivit.
Proč to píši? Protože k onomu systému
poněkud zcestného uvažování, které popisuji výše, si tak trochu přispíváme sami.
Málo vysvětlujeme veřejnosti, co to vlastně
Rotary je. Neumíme vysvětlit, že když bude
primátor, ministr, hejtman, policejní prezident či prezident země členem našeho
klubu, že nepůjde o střet zájmů, ale že to je
vlastně naopak.
Takže prvorepublikoví rotariáni (alespoň
ti opavští) nám vzkazují: nebuďte pokrytci
a více se snažte. I to je jeden z odkazů
minulosti Rotary.
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JUDr. František
Reinelt (1872–1959),
prezident Krajského
soudu v Opavě
Titulní strana
publikace RC Opava
1934–2014
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ZACHRÁNĚNÉ
DĚDICTVÍ
A bylo to tentokrát opět v zahraničí – ve
velmi pěkném středověkém Kronachu,
ležícím v Bavorsku, v půvabně zvlněné
a lesnaté oblasti Oberfranken. Kdo tam
přijede poprvé, jeho pozornost upoutá
mohutná pevnost nesoucí jméno
Rosenberg, jejíž dvojité kamenné hradby
s bastiony se tyčí přímo nad městem.
���� � ����: Dobroslav Zeman, PDG
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V

elmi mile jsme jím byli překvapeni i my tři (Josef
Jiřička z Národního parku
Š u m a v a a I va n S l a v í k
z Region áln ího muzea
v Českém Krumlově, kteří
mě vzali do auta s sebou), když jsme do
Kronachu přijeli v pátek 5. června odpoledne, abychom se téhož dne zúčastnili
oficiální vernisáže tematické výstavy.
Vždyť už její název je velice lákavý: tím
dědictvím jsou objekty drobné sakrální
architektury (křížky, boží muka, nápisy na
skalách), roztroušené po mnoha místech
Šumavy a její tvář krásně dotvářející (je
jich více než tři sta!). A aby je zub času
nerozhlodal, přispěli k jejich záchraně už
v roce 2003 z iniciativy tehdejšího guvernéra Rotary distriktu 1950 (Thüringen/
/Franken) Fritse Zeeuwa němečtí rotariáni velkorysou částkou 30 000 Eur.
Je jen dobře, že se pánové Jiřička a Slavík ujali už v roce 2006 vytvoření 30 velkoformátových tematických panelů,
které především hodnotnými barevnými
fotografiemi shrnují výsledky velmi
záslužných restaurátorských prací na
zachráněných objektech. Tyto výtvarně
působivé snímky doplnili trojjazyčnými texty (Č, N, A). S touto výstavou se
tak mohli seznámit nejen obyvatelé
a návštěvníci českých měst a obcí (Čes-
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kého Krumlova, v Horní Plané již dvakrát, Plzně, Prachatic, Kašperských Hor
a Dobré Vody u Hartmanic), ovšem i ve
vzdáleném Bruselu, a pak i v městech
sousedního Bavorska a Duryňska, mezi
něž patří Mnichov, Neustadt an der Aisch,
Bamberg, Kitzingen, Eichstätt, Bad Wörishofen, Gera a naposledy Kronach.
Kronach se tedy stal na tři červnové
týdny 2014 v pořadí již patnáctým místem, která touto výstavou, tam instalovanou v pečlivě restaurované synagoze,
připomněla návštěvníkům jak půvabné,
již opravené drobné sakrální památky
na pozadí úchvatné šumavské přírody,
tak i významný přínos rotariánů, kteří
k jejich záchraně přispěli nejen finančně,
ale i svým podílem na koordinaci potřebných prací (zejména Rotary klub Praha).
Na vernisáži výstavy krátce pohovořil
starosta města Kronach Wolfgang Beiergrösslein i současný guvernér Rotary
distriktu 1950 Bernd Koob, po něm pak
budoucí prezident RC Kronach pro
2014/15 Hans Walter Wittig i oba autoři
výstavy Josef Jiřička a Ivan Slavík. Právě
oni ve spolupráci s PDG Fritsem Zeeuwem mají největší zásluhu na tom, že je
tento výstavní celek, snadno transportovatelný ve speciální bedně k jeho přepravě zřízené, stále a účinně využíván
v tuzemsku i v zahraničí.

AKCE

CESTA ČESKO-NĚMECKÉHO
POROZUMĚNÍ
PRODLOUŽENA
Letos jsme Cestu prodlužovali společně
s kolegy z polského Rotary klubu Wroclaw
a se zástupci krajanského sdružení
vítkovských rodáků z Göppingenu,
kteří svými deskami připomněli všech
26 obcí bývalého soudního okresu
Vítkov (Wigstadtl).
����: Petr Andrle

Z

ástupci Nového Jičína na
Cestě potvrdili desku věnovanou významné novojičínské podnikatelské
rodině Neusser, která své
rodné město proslavila
výrobou varhan.
Historie vzniku Cesty česko-německého porozumění je přímo spojena
s existencí sjednocené Evropy. Když
jsme před patnácti lety kladli na Cestu
první desky (1999), nevěděli jsme, že se
již v roce 2004 staneme členy evropského společenství. Již tehdy jsme říkali,
že tato Cesta je naší cestou do Evropy.
V prvních letech vzniku Cesty jsme
čelili mnoha nedorozuměním. Přitom
jejím smyslem nebylo nikdy nic jiného
než veřejné znamení toho, že jsme
zastánci myšlenky, pochopení, vzájemného dialogu a setkávání. S občany všech
zemí, především pak s občany Česka
a Německa. Však těch setkání bylo
mnoho a všechna měla nějaký smysl.
A bude.
Již několikrát jsme uvažovali o tom,
zda tento jinak úspěšný mezinárodní
projekt neukončit. Nikoli proto, že by
o něj nebyl zájem, či že by nám snad
scházely síly, či že bychom postrádali
potřebný zápal a pokoru současně.
Vycházeli jsme z toho, že mnoho našich
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Slavnostní položení
dvacáté desky

občanů pochopilo, o co jde nejen nám,
ale také tvůrcům stovek podobných projektů, které se již řadu let uskutečňují se
značnou podporou a pochopením i na
české straně.
Navíc zde hraje svoji roli i to, že naši
občané čím dál tím více poznávají každodenní realitu našeho největšího souseda. Německo dneška je bytostný
a veskrze demokratický stát, kter ý
dokáže demokracii plně využívat i pro
svůj společenský a ekonomický rozvoj.
Pár kroků ode mě stál prezident
Rotary klubu Wroclav, profesor Marian
Noga, ředitel Vyšší bankovní školy ve
Wroclawi. Souhlasně pokyvoval hlavou.
I v Polsku se projevy xenofobie schovávají za útoky na zdánlivě anonymní Brusel. Byť jsou Poláci daleko evropštější než
my. Inu, přátelé, takže se budeme každoročně koncem června setkávat i nadále.
Nikdy jsme k tomu nějak veřejně nevyzývali – ale zkuste se zeptat ve svém
okolí, jestli by náhodou někdo nechtěl
projevit veřejně své mínění položením
desky na Cestu česko-německého porozumění, která se bude po jedenadvacáté
prodlužovat 20. června 2015.
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zprávy
KLUBové

Více fotografií z uveřejněných
akcí najdete v elektronické
verzi časopisu na

www.rotarygoodnews.cz

RC PLZEŇ

Zvony pro
plzeňskou
katedrálu

R C o p ava

Antonie, Itzel
a Poliana na
Základní škole
v Kravařích

Věž plzeňské gotické
katedrály svatého
Bartoloměje, se svými
103 metry nejvyšší
v naší zemi, se už brzy
rozezní čtyřmi novými
zvony: první dva,
nesoucí jména Marie
a Jan Nepomucký,
zatím visí na masivní
konstrukci před
vstupem do katedrály
již od konce září 2013.

T

řetí zvon – Hroznatu –
o průměru 1680 mm
a celkové hmotnosti
3352 kg přivítali v Plzni plzeňští občané na čele s plzeňským biskupem Mons.
Františkem Radkovským
a s primátorem Plzně Martinem Baxou v pátek 23. května 2014. Po vnějším plášti
zvonu Hroznata jsou v reliéfu
ve 13 prstencích nad sebou
natrvalo uvedena jména 140
sponzorů, kteří se podíleli na

Naše výměnné studentky
navštívily Základní školu
v Kravařích. Žáčkům 1. třídy
přiblížily tradice a kulturu
svých zemí.

P
jeho pořízení částkou alespoň 10 tisíc korun. Je mezi
nimi uveden i Rotary klub
Plzeň, který přispěl částkou
12 000 Kč. Čtvrtý zvon – ten
největší – jménem Bartoloměj bude odlit a dopraven do
Plzně v říjnu t.r. Brzy poté budou všechny čtyři zvony vyzdviženy do věže, aby již od
ledna 2015 mohly ve svém
vyladěném kvintakordu s přidanou sextou g0 – h0 – d1 –
e1 slavnostně vyzvánět nejen

obyvatelům města, ale i všem
hostům, kteří v průběhu příštího roku přijedou navštívit
Plzeň jako Hlavní město kultury Evropy 2015.
Celková hmotnost všech
čtyř zvonů bude činit více
než 9 tun, na jejich pořízení
je zapotřebí více než 10 milionů Kč.

rvňáčci ještě nemají
představu o velkých
vzdálenostech, o počtu
obyvatel různých zemí; někteří
ani netuší, zda mají letadla
a podobně. Ale bylo povzbudivé
sledovat obdiv a zájem dětí,
které nejvíce zaujalo sako plné
odznaků a zpěv děvčat v jejich
rodné řeči, kterou asi slyšeli
poprvé.Také žáčci pod vedením
paní třídní učitelky Jaromíry
Bubové nám na závěr zazpívali
a při odchodu přiběhla malá
dívka k Itzel a podala jí s úsměvem obrázek. Protože bydlím
v Kravařích a znám zde spoustu
lidí, je milé ještě i dnes slyšet
zprávy od babiček těchto dětí,
jaké krásné chvíle jejich vnuci
a vnučky ten jeden den zažili.

���� � ����: Dobroslav Zeman,
����: Mirka Melecká, RC Opava
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RC třebíč

Sportovní den
v třebíčském
stacionáři
Prezident Rotary klubu Třebíč
František Ryneš předal
stacionáři do užívání několik
venkovních zařízení, která
klub zakoupil za 52 tisíc
korun z výtěžku loňského
vánočního koncertu.

R

oli rotariánů ocenila
i místostarostka města
Marie Černá. „Vím
o tom, že třebíčský Rotary klub
stacionář dlouhodobě podporuje a že díky tomu mají postižené děti k dispozici dopravní
hřiště, mikrobus a řadu dalších
vymožeností, na které by jinak
nebyly peníze,“ ocenila pomoc

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

Western
Round Up
rotariánů. Zahrada Denního rehabilitačního stacionáře v Družstevní ulici v Třebíči pak ve
středu 4. června ožila Sportovním dnem. Po celý den byl pro
návštěvníky připravený nabitý
program. Soutěžilo se, fandilo,
tančila se zumba, hrálo se divadlo, opékaly se vuřty. Odvážní
návštěvníci si mohli nechat po-

malovat obličej. Ke zhlédnutí
byly také ukázky první pomoci.
A i díky krásnému počasí a svítícímu sluníčku se všichni velice dobře bavili a přišli si na své
jak malí, tak velcí.

����: Jana Vaníčková,Tibor Szabó

D

R C o s tr a va

Malawi
Naše Základní škola
a mateřská škola OstravaZábřeh, Kosmonautů 15 se po
oslovení paní Hanou Fialovou
a panem Romanem
Mikulínem, členy Rotary klubu
Ostrava International,
rozhodla spustit projekt
s názvem Malawi.

H

lavním cílem tohoto
projektu bylo podpořit
sbírku starých dioptrických a slunečních brýlí, obalů
na brýle a propisek a zkvalitnit
tak tímto život lidem v africkém
státě Malawi. Projekt probíhal
od března 2014 a trval téměř 3
měsíce. Na počátku byli pedagogové a zástupci jednotlivých
tříd seznámeni s životem a aktuální situací v této zemi.Tyto in-

Dne 5. 4. 2014 pořádali
v Malostranské besedě
v nádherných podkrov
ních prostorách noví
členové našeho
Rotary klubu Prague
International Western
Round Up – příjemný
večer ve stylu western
a country.

formace byly dále prezentovány i ostatním žákům naší školy.
Na základě toho začali žáci vyhledávat veškeré informace
o Malawi a sdílet je se svými
spolužáky a učiteli. Postupně
začala vznikat výtvarná díla
žáků, která byla použita na výstavu. Tato výstava se konala ve
vestibulu školy a byla doplněna
o fotografie pořízené H. Fialovou přímo v Malawi. Společně

s touto výstavou odstartoval
sběr propisek a starých brýlí.
Samotný sběr probíhal 2 měsíce a za tuto dobu se k dnešnímu dni podařilo nasbírat 616
brýlí a 631 propisek.  Věříme, že
i toto množství dokáže pomoci
a některým lidem umožní se radovat ze života.
����: Mgr. Petra Slivková, ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh
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íky skupině Notabene jsme si užili
písně amerického
Středozápadu a naučili se
tančit ve stylu country.
Bohatá tombola vynesla
zisk 40 000 Kč, který
byl věnován panu Janu
Dohnálkovi, úžasnému
muži, který po vlastní
mozkové příhodě věnuje
celou svou aktivitu lidem
s podobným osudem, aby
jim pomáhal v návratu do
života. Velmi si jeho práce
vážíme. Celá akce se velmi
líbila a na podzim připravujeme opakování – tak to
nezmeškejte!

���� � ����: Marie Jehličková,
RC Prague International
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Obnova
pamětních
desek
R C o p a va

Bylo co slavit
Dne 20. června 2014 se
v kostele sv. Václava
v Opavě začali scházet
členové, příznivci a hosté
Rotary klubu Opava, aby si
připomenuli 80. výročí
založení RC Opava v roce
1934 a 5. výročí „druhého
znovuobnovení“ téhož
v roce 2009.

N

áhodní kolemjdoucí
by se mohli domnívat, že se zde natáčí
nějaký historický film. Nebo
že Kalousek prodal Česko
nějaké postarší monarchii.
Nic takového se nedělo.To
byl jen takový nápad, že bychom mohli ona dvě výročí
(dnes vlastně již pouze jedno) oslavit v nějakých dobových kostýmech. I stalo se.
Celkově se dá říci, že ona
úžasná myšlenka kostýmová
měla velice pozitivní efekt.
Nemohu vám říci, kdo to
byl, ale jeden přítel mi při
pohledu na jeho ženu v dobovém kostýmu řekl: nikdy
jsem si tak silně neuvědomil,
až teď, jak je ta moje krásná.
Tedy: pokud jde o dámy,
jsem ochoten jeho jméno za
určitý obolus prozradit.

����: Petr Andrle, RC Opava
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Už podruhé se karlovarští
rotariáni rozhodli napravit
škody, které byly na některých
památkách spáchány v bouřli
vých poválečných dnech.

Z

atímco předloni dali vy
robit a znovu osadit dva
zničené boční reliéfy na
Beethovenově pomníku, letos
jejich zájem směřuje k obnově
ztracených pamětních desek, připomínajících pobyty jednoho
z nejslavnějších návštěvníků
města – Johanna Wolfganga Goetha. Jedná se o tři lokality, které
se, podobně jako mnoho dalších,
staly cílem pobytů velkého básníka a obdivovatele přírody. Jedno

z těchto míst už novou pamětní
desku má. Slavnostně byla odhalena 21.června v obci Andělská
Hora. Bohatě navštívená celodenní slavnost začala v kostele Nejsvětější trojice, zvaném též Trojboká kaple. Zde si návštěvníci
prohlédli výstavu výtvarných
prací na téma Kresli jako Goethe,
jejichž autory jsou žáci základních škol v Bochově a Nejdku
a studenti gymnázia a keramické
školy v Karlových Varech. Na ná-

tu na podporu onkologicky nemocných dětí. Členové RC Znojmo se znepokojením sledovali
zprávy z povodněmi zasaženého
Srbska, Bosny a dalších. S pomocí našich partnerů, společnosti
HAASMETAL a zejména našeho
přítele Ilji Petričiče, člena RC
Karlovy Vary, jsme poslali srbskému RC Dunav–Novi Sad zhruba
1650 EUR na pomoc těm, které
velká voda postihla nejvíce.

vrší před kostelem Archanděla
Michaela v obci se o slavnostní
náladu postaralo vystoupení Souboru písní a tanců Dyleň, jehož
součástí byl příjezd J.W. Goetha
v kočáře. Po projevech hostů
a představení autora desek,
nejdeckého výtvarníka Heřmana
Kouby, došlo na chvíli nejdůležitější. Prezident Rotary klubu
Karlovy Vary Jiří Prokop spolu
s předsedou Občanského sdružení Andělská Hora Jaroslavem Hermanem za zvuku fanfár desku
odhalili. Hejtman Karlovarského
kraje Josef Novotný spolu s hosty
z Bavorska a Saska Petrou Platzgammer-Martin a Godehardem
Kampsem společně zasadili lípu
a dub jako „stromy porozumění“.
V kostele pak program pokračoval přednáškou historika Milana
Augustina na téma Náš milý Goethe a hudbou v podání houslového mistra a rotariána Vladimíra
Liněckého, Jarmily Štruncové
a souboru Rosa Coeli. Závěrem
se karlovarští rotariáni spolu
s členy partnerských klubů
z Chebu, Mostu, Plzně a Annabergu sešli znovu v Trojboké kapli,
aby slavnostně zakončili rotariánský rok a předali prezidentské
funkce. Naplánovaný náročný
projekt jim ale nedovolí dlouho
odpočívat. Další goethovská deska bude ve spolupráci s Občanským sdružením JoN (Jde o Nejdek) odhalena 30. 8. v Nejdku
a 27. 9. ve Svatošských skalách.

����: Vojtěch Jaroš, RC Znojmo

����: Jiří Prokeš, RC Karlovy Vary

RC ZNOJMO

Beseda
Dne 14. 5. se ve znojemském
vysokoškolském klubu Harvart
uskutečnila Rotary klubem
Znojmo organizovaná beseda
se skvělým českým sports
manem Josefem Zimovčákem,
jezdcem na vysokém kole.

S 

nad vinou špatné propagace si jeho skvělé vyprávění mohla poslechnout jen zhruba dvacítka
posluchačů. Na poutavost vyprávění to však nemělo vliv a všichni se smáli i divili jeho neuvěřitelným historkám. Protože
výtěžek dobrovolného vstupného nebyl nijak závratný, náš klub
přispěl alespoň 5000 Kč na podporu jím zřízeného nadačního
fondu „Na kole dětem“ – projek-
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R C b a n s k á b y s tric a

Tradície
odolajú času
Príslušníci malých národov
(ako napr. Slovensko) niekedy
trpia pocitom krivdy nad tým,
že im chýba more, dažďové
pralesy a pod. Pritom by často
stačilo zamyslenie.

N

emáme síce more, ale
máme najväčšie zásoby
kvalitnej podzemnej
pitnej vody v Európe. Nemáme
dažďový prales, ale patríme medzi
štyri najlesnatejšie krajiny Európy.
Plačeme nad našim školstvom, ale
u nás – v Banskej Štiavnici –
vznikla prvá vysoká škola technického smeru na svete!
Viem, že nemožno naveky žiť
z tradícií, ale vlastné zvýšenie
povedomia sa môže opierať
aj o to, čo tu bolo a na čo táto
malá krajina mala a iste i má
nezvyčajný potenciál. Stačí
niekedy účelová exkurzia do
nášho blízkeho okolia a dôvody
skepsy sa vytratia.
Nebolo to ináč ani v pôvodnom úmysle pred návštevou
členov Rotary klubu Banská
Bystrica v malom mestečku pri
Zlatých Moravciach v Topoľčiankach, známeho najmä z obdobia prvej Československej
republiky ako letné sídlo prezidenta T. G. Masaryka. Okrem
nášho klubu sa pridali i nie
ktorí členovia partnerského
Rotary klubu Nitra. Hlavným
bodom nášho programu bola
exkurzia v Národnom žrebčíne
Topoľčianky, v dedinke, ktorej
prvé začiatky siahajú do r.
1293.Tunajší kaštieľ patril
Habsburgovcom, počas tureckých nájazdov mal obranný
charakter a po vzniku Československej republiky sa stal letným sídlom prezidenta, dnes

JAK TO VIDÍM JÁ

Tento způsob léta
zdá se mi poněkud
nešťastným
slúži ako múzeum a hotel. Štátny
žrebčín bol zriadený 15. októbra
1921 osobitným rozhodnutím
vtedajšej vlády a Ministerstva
poľnohospodárstva v Prahe,
ako špecializované pracovisko
pre chov teplokrvných koní
Arab, Lipican, Hucul a Nonius
a nadviazal na tradície vyspelého
chovu koní v Rakúsko-Uhorsku.
K žrebčínu boli postupne
dobudované ďalšie chovateľské
zariadenia (objekty Rybník,
Hostie a Breziny, ktoré podľa
tradície rád navštevoval prvý
československý prezident počas svojich vychádzok na koni)
a ich dispozičné riešenie dodnes spĺňajú požiadavky komplexného riešenia zootechnických, biologických a sociálnych
potrieb reprodukčného procesu v chove koní. O tom všetkom nám porozprával pán riaditeľ Ing. Michal Horný, PhD.
Vďaka tomu, že žrebčín si zachoval štatút štátneho podniku,
tak i dnes vynikajúcim spôsobom nadväzuje na dobré tradície chovu koní a so svojimi
štyrmi plemenami a 600kusovým stádom sú ojedinelým centrom chovu koní v Európe.
I naši zahraniční študenti z USA,
Brazílie a Mexika vysoko ocenili
tento chovateľský klenot.
V rámci pokrytia našich ľudských potrieb sme navštívili aj
reštauračné zariadenie patriace
tamojšiemu vinárskemu závodu, ktorý je najväčším na Slo-

so svojimi
štyrmi plemenami
a 600kusovým
stádom JE ŽREBČÍN
ojedinelým
centrom chovu
koní v Európe

vensku a vlastnými vinohradmi
nadväzuje na starú tradíciu,
keď v historických priestoroch
novou najmodernejšou vinárskou technológiou ponúka vysokú kvalitu svojich produktov.
Ak sme znepokojení určitými
negatívnymi zmenami v našom
poľnohospodárstve, prejavujúcimi sa hlavne znižovaním podielu domácich potravín na
trhu, znížením záujmu o prácu
na roli dedičnej s následným
úpadkom a zhoršovaním životného prostredia a stratou pracovných príležitostí a užitočných, osvedčených postupov,
tak príklad Národného žrebčína Topoľčianky a vinárskeho
závodu dávajú nádej, že vynikajúce poľnohospodárske tradície sa zachovajú a odolajú času
a mamone.

����: Norbert M. Beňuška, PP,
RC Banská Bystrica
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Na těchto místech jste zvyklí sledovat mé postřehy z rotariánského života. Nyní udělám trochu
výjimku, protože tento postřeh je
od přítele z RC v jednom lázeňském městě. A jelikož je to přítel
aktivní v cestovním ruchu a hrdý
na svou příslušnost, tak díky
odznáčku na klopě se k němu hlásí
mnoho rotariánů z domova i ze
zahraničí, kteří do nejmenovaného
lázeňského města jezdí za zdravím
i pohodou. To je přeci super, máte
spoustu kontaktů, říkám já. No,
není, oni totiž na klubovou schůzku
skoro nikdy nepřijdou. Hm, to je
trochu zvláštní. Pominu to, že rotarián by si měl svou schůzku, kterou
zmešká, nahradit jinou. Ale ta neochota přijít jinam do klubu je trochu strašidelná. Šátrám ve svém
svědomí, jestli jsem já využil všech
příležitostí. Asi určitě ne. Je to ale
veliká škoda. Nejenom že se neobohatím novým přátelstvím, ale
ani neporovnám vlastní klubové
aktivity s jinými, a už vůbec si neudělám kontakty pro případnou
spolupráci na projektech. Takže
mám letní výzvu pro sebe i pro vás
všechny. Vylezme ze své ulity a
hledejme nové přátele. Uvidíte, že
tím naše rotariánství získá nový
rozměr a hloubku. A je úplně jedno,
jestli je to Olomouc, Spišská Nová
Ves, New York, Istanbul nebo
Hongkong. Rotariáni jsou všude.
Takže hezké léto a hodně nových
rotariánských přátel kdekoliv na
světě.
George J. Podzimek
�������� �������� ���� RGN
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Co je NKD

Maratón v Ríme

Poslední květnový víkend
se uskutečnilo tradiční
setkání spolupracovníků
Nadace pro transplantace
kostní dřeně (NKD) v hotelu
U Pramenů v Plzni, tento
krát i se zastoupením
Rotary klubu Plzeň a jeho
prostřednictvím i celého
Rotary distriktu 2240.

The IMFR International
Marathon Fellowship je skupina
rotariánov venujúcich sa behu
na dlhé vzdialenosti na
spoločných podujatiach za
súčasného plnenia cieľov
Rotary.

T

en se letos na jaře stal
na nejbližší tři roky
partnerem NKD svou
akcí „Každý rotarián korunu
denně na Nadaci“. Laskavým
hostitelem a průvodcem celým programem byl doc.
MUDr. Samuel Vokurka, předseda správní rady NKD, velice zajímavou přednášku
přednesla MUDr. Jana Navrátilová. Na setkání se sjeli spolupracovníci NKD z celé republiky, obětaví lidé, kteří se
snaží dále zlepšovat podmínky a úspěšnost léčby pacientů s leukémiemi a jinými závažnými onemocněními
krvetvorby a lymfatických
uzlin. Nadace byla spolu s registrem dárců založena primářem MUDr.Vladimírem Kozou
už před 22 lety, a to jako nedílná součást celého transplantačního programu. Do té doby
pro pacienty s leukémiemi neexistovala účinná léčba.Veškeré režijní náklady na provoz
NKD jsou hrazeny ze zisků
z majetku Nadace, např. z provozu hotelu U Pramenů, takže
všechny finanční příspěvky
pro Nadaci jsou použity pouze pro vlastní transplantační
program.
����: Jarmila Otčenášková,
RC Plzeň
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M

yšlienka založiť Fellow
ship vznikla medzi rotariánskymi účastníkmi
v roku 2005 na parížskom maratóne. Slávnostný charter IMFR sa
uskutočnil počas maratónu konaného v r. 2006 v Berlíne. Hlavným zámerom IMFR je organizovanie jedného spoločného
rotariánskeho podujatia počas
medzinárodného maratónu, kde
sa môžu rotariánski priatelia
stretnúť a spoločne bežať s benefičným účelom (http://www.

rotarianrun.org). Posledným spoločným vydareným podujatím
bol 20. medzinárodný maratón
v Ríme dňa 23. marca 2014. Medzi 16 tisícami maratóncov sa
nestratilo 150 rotariánov z 15
štátov. 42 195 metrov dlhú trať
cez historickú časť mesta Rím
popri vzácnych architektonických skvostoch vrátane vatikánskych, lemovalo aj s dáždnikmi
množstvo povzbudzujúcich nadšených divákov. Z Dištriktu 2240
RI sa behu zúčastnil Juraj Koval

z Rotary klubu Banská Bystrica
Classic (juraj.koval@kovallawyers.sk), ktorý bol zároveň nominovaný do širšieho vedenia
IMFR a to najmä pre zvýšenie
povedomia o aktivitách IMFR
v našom dištrikte 2240.
Najbližšie športové podujatie
IMFR bude v apríli v Paríži alebo
v októbri v Budapešti. Rozhodnutie o výbere času a miesta maratónu bude oznámené včas.

Soukupová z Muzickej školy
v Ostrave. Letný tábor sa niesol
v znamení výzvy „Hľadáme zem
šťastných ľudí“. Hlavným cieľom
pobytu zdravotne postihnutých
bola sociálna a kultúrna integrácia detí z rôzneho prostredia,
a to formou umeleckých aktivít
a hier. K tomuto účelu slúžili počas tábora 4 tvorivé dielne: dramatická, výtvarná, hudobná a pohybová, pričom sa deti vystriedali

v každej z nich. Počas tábora mali
bohatý športový a kultúrny program, rôzne súťaže a spoločenské
zábavy. Každý z doterajších táborov finišoval divadlom so všetkými účastníkmi tábora.V tomto
roku účastníci pripravili vystúpenie na tému slávnej knihy An
toine de Saint Exupéryho Malý
princ.

����: Juraj Koval, RC BB Classic

R C žilin a / R C o s tr av a

Zem šťastných
ľudí
Rotary klub v Žiline a Rotary
klub v Ostrave už 21 rokov
spolufinancujú Rotary letný
tábor Stružielka pre zdravotne
postihnuté deti a mládež.

Z

abezpečenie tohto letného tábora je jedným z nosných projektov RC Žilina
a RC Ostrava.V tomto roku sa
uskutočnil 8.–14. júna na slovenskej strane na Makove.Tábora sa
zúčastnilo 21 detí zo Slovenska
a 21 detí z Českej republiky spolu so svojim pedagogickým sprievodom. Hlavným organizátorom
bol Janko Ďurica z Kysuckého
kultúrneho strediska a Miloslava
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����: Karol Herian,
����: Juraj Sabaka

rotari á nsk é

kalendárium
D AT U M

P O Ř A DAT E L

AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/5 (vychází 10. 10.)

Všeobecná aktivita

září

RAC Poděbrady

All Nations Conference 2014

Poděbrady

7. 9.

RC B. Bystrica Classic

Rotary Polmaratón

B. Bystrica

12.–14. 9.

DV-SM

Rebound – Rotex Only Meeting SK

Terchová

26.–28. 9.

DV-SM

Orientation Meeting I. pro inboundy CZ+SK

Otrokovice

27. 9.

DV-SM

Povinné školení klubových YEO CZ+SK

Otrokovice

říjen

RC Praha City

Reprezentační ples – hosté ze všech koutů světa

Praha

DV-SM

Rebound – Rotex Only Meeting CZ

Křižanov

RI

Board meeting – zasedání ředitelů RI

Evanston/USA

31. 10.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/6 (vychází 10. 12.)

Všeobecná aktivita

31.12.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2015/1 (vychází 10. 2.)

Všeobecná aktivita

RI

International Assembly

San Diego/USA

28. 2.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2015/2 (vychází 10. 4.)

Všeobecná aktivita

21. 3.

D-2240

PETS – pracovní workshop prezidentů a sekretářů klubů

Bude upřesněno

22. 3.

D-2240

SČK seminář činovníků klubů (dříve Distriktní shromáždění)

Bude upřesněno

duben

D-2240

RYLA seminář leadershipu pro mladé

Kopřivnice

30. 4.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2015/3 (vychází 10. 6.)

Všeobecná aktivita

D-2240

Distriktní konference

Košice/SK

RI

Světový kongres RI

São Paulo/Brazílie

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2015/4 (vychází 10. 8.)

Všeobecná aktivita

31. 8.

3. –5. 10.
27.–30. 10.

2015
18.–24. 1.

22.–24. 5.
7.–10. 6.
30. 6.

Sledujte a aktualizujte kalendář klubových a distriktních aktivit na

www.rotary2240.org
U Ž I VAT E L S K Á P O D P O R A

Webmaster distriktu: Jan Vaněček (RC Plzeň)

Webdesignér: Juraj Píš (RC Praha – Staré Město)
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KLUBY

KLUBY

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 AC T
Brno
Ostrava City
Ostrava International
Poděbrady
Praha
Plzeň
Říčany

Banská Bystrica
Banská Bystrica Classic
Bardejov (v zakl.)
Bratislava
Bratislava Danube
Bratislava International
Dunajská Streda
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 AC T
Banská Bystrica
Bratislava – Danube
Košice
Nitra
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