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www.moser-glass.com
Praha
Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

Karlovy vary
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303 
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Irena Brichta,
G��������� ���������

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

GLOSÁŘ

MILí čtenářI,

Z 
áří je pro rotariána zaměřeno na „Novou generaci“. Já jsem se zúčastnila 7. září 

večerního setkání v Poděbradech zahajujícího All Nations Conference (Konferen-

ce národů) – celotýdenní akci organizovanou RAC Poděbrady s podporou RC 

Poděbrady. Přijelo jedenáct mladých lidi z osmi zemí (Egypt, Ghana, Německo, 

Turecko, Makedonie, Rumunsko, Anglie, Polsko) a každý z nich měl inspirující prezentaci. 

Gratuluji RAC Poděbrady! Ostatně, mladí rotariáni jsou aktivní v celém distriktu. Na webo-

vých stránkách www.rotary2240.org (záložka Nové generace) a taky na www.rotary.org 

se dozvíte, co je to Rotaract a kde se schází nejbližší Rotaract klub. Spojte se s jeho členy, 

ať víte, jaké mají projekty. Pozvěte je do klubů, abyste spolu něco užitečného vytvořili. Za-

jímavý je také Interakt pro středoškoláky (12–18 let), kteří se setkávají, aby pomohli jiným 

u nás i v zahraničí. Náš distriktní Interact klub v Rožňavě je velmi aktivní, a snad se brzy 

více zapojí i pražský Interact klub. Pořádáme velkou akci disktrikní Výměny mládeže – prv-

ní orientační soustředění pro středoškoláky, kteří přijeli do našich dvou republik, aby tu 

žili, chodili do školy, naučili se jazyk a seznámili se s místní kulturou. Například o víkendu 

20.–22. září se ve Strečně potkalo více než 70 mladých lidí z celého světa! Výměna mládeže 

letos vysílá 70 středoškoláků na 10 měsíců do zahraničí, a my jako distrikt přijímáme stejný 

počet. Už přiletěli. Je úžasné pozorovat, jak taková výměna změní život těch 16–18letých 

– podívají se do světa a jejich pohled na řadu věcí se změní. Tento program opravdu mění 

životy, podobně jako zimní a letní kempy nebo pobyty u nás i v zahraničí. To vše organizu-

je Distriktní výbor výměny mládeže. Programy jsou dostupné pro děti rotariánů i nerota-

riánů. Pošlete své dítě příští školní rok do zahraničí, nebo můžete jako klub poslat na jaře 

2014 mladého chlapce či dívku na seminář Rotary Youth Leadership Award (RYLA), kde 

se vzdělávají budoucí lídři. Říjen je měsícem, kdy si rotariáni připomínají, jaké vyznávají 

hodnoty a podle čeho řídí svůj život. Klademe si čtyři jednoduché otázky: 

1. Je to pravda?

2. Je to čestné vůči všem, jichž se to týká?

3. Podpoří to přátelství a vzájemnou důvěru?

4. Přinese to prospěch všem zúčastněným?

Opravdu to funguje! Tato pomůcka nám pomáhá v osobním i v profesním životě. Zkus-

te to předat dál mladým lidem! Mladí lidé mají energii, chtějí se angažovat a změnit svět 

kolem sebe. Pokusme se o to společně s nimi! Přeji vám hodně krásných chvil a hodně 

zábavy!



AKTIVNÍ
ROTARY
MĚNÍ
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Paul Harris kdysi napsal tato skvělá slova: „Žije-
me v měnícím se světě: musíme být připraveni mě-
nit se spolu s ním. Příběh Rotary budeme muset 
psát znovu a znovu.“ Ač se nikdy nedozvíme, co by 
si rotarián Paul myslel o éře internetu, já se domní-
vám, že vím, co by asi řekl myšlence vytvoření 
webového portálu Rotary: totiž, že nejen takový 
portál mít musíme, ale že musí být co nejlepší – na 
úrovni pokroku v technologii a v každé době od-
povídající potřebám rotariánů.

S hrdostí oznamuji, že po dvou letech práce po-
čítaných od formulace záměru až po realizaci no-
vého pojetí je Rotary.org na světě a k dispozici ro-
tariánům a uživatelům internetu kdekoli na světě. 
Zahrnuje mnohé vlastnosti, po kterých jste volali, 
zejména pak podstatně vylepšené vyhledávací 
a navigační funkce, nové možnosti propojování se 
s vašimi přáteli v Rotary, více na osobní zkušenosti 
založené poskytování informací, které vás zajímají.

Nový portál Rotary má ve skutečnosti dvě podo-
by: jedna slouží rodině Rotary a druhá těm, kdo se 
chtějí o Rotary dozvědět více. Když se přihlásíte 
jako člen Rotary, získáte přístup k velkému množ-
ství nových nástrojů Rotary. Jeden z nich, který, jak 
doufám, budete všichni využívat, je Centrála Rotary 

klubu – Rotary Club Central. Jde o účinný a užiteč-
ný nástroj, pomocí kterého si mohou kluby stano-
vit své cíle, sledovat pokrok na cestě k nim a udr-
žet kontinuitu v administrativě při předávání 
funkcí. Můžete se také přidat k nějaké skupině 
Rotary nebo takovou skupinu založit, a účastnit se 
tak interaktivního diskuzního fóra, vyměňovat si 
názory s rotariány majícími podobné zájmy. Lze si 
vyměňovat nápady a zkušenosti, využívat zkuše-
ností jiných, ať žijí kdekoli na světě, a to vše navíc 
kdykoli ve dne nebo v noci. Je to nástroj s obdivu-
hodným potenciálem pro zlepšování kvality naší 
služby tím, že nám umožňuje učit se přímo od 
těch, kdo se již účastní na projektech podobných 
těm, které bychom mohli sami zamýšlet. 

Nerotariánům nové webové stránky ukáží, co Rota-
ry je, co děláme. Ukáží výjimečnost Rotary a vysvětlí, 
jak Rotary kluby posilují komunity, v nichž působí. 
Podívají se na nejrůznější projekty Rotary z oblastí, 
v nichž Rotary působí, dozví se víc o tom, jak Rotary 
funguje, a umožní jim najít způsob, jak se zapojit. 

Mám z tohoto nového okna do světa Rotary radost, 
a tak vás zvu, abyste se na portál připojili, prozkou-
mali jej a zase něco nového objevili – protože ten 
příběh Rotary spolu píšeme stále znovu a znovu.

V Rotary je říjen – október – měsícem věnovaným 
připomínce na naši druhou cestu služby a pomoci: 
profesní služby. Někteří rotariáni se o ní vyjadřují 
jako o “zapomenuté” službě, ale já s nimi nesouhla-
sím. Podle mne se ubíráme touto cestou služby tak 
často, že to už mnohdy ani za službu nepovažujeme. 

Profesní služba souvisí s druhým cílem Rotary, 
kterým je nabádání všech rotariánů k tomu, aby se 
drželi vysokých etických zásad při svém podnikání 
a ve výkonu svého povolání, aby si vážili všech uži-
tečných zaměstnání lidí a aby si své práce vážili 
jako příležitosti, jak sloužit společnosti. 

Krátce řečeno, jde o to, že naše vlastní práce je 
onou profesní službou, kterou společnosti slouží-
me. Ať už se věnujeme svým zákazníkům, učíme 
studenty, pečujeme o pacienty, nebo ať se zabýváme 
obchodem, výzkumem, pracujeme pro sdělovací 
prostředky, nebo jsme zaměstnáni v některém z ne-
spočetného množství dalších oborů – jsme hrdí na 
to, že svoji práci vykonáváme zodpovědně a kompe-
tentně. Každá pracovní činnost vyplňuje nějakou 
mezeru. Tím, že svou práci děláme dobře, přispívá-
me k blahu našich obcí a celé naší společnosti. 

Role profesní služby v rámci klubu je důležitá, 
i když možná není tak vidět. Když jako jednotlivci 

dodržujeme vysoké standardy, dostává se nám uzná-
ní, které sdílíme s kolektivem. Tím, že si ceníme 
všech povolání stejně, a tím, že se držíme zásad pro-
fesní klasifikace v klubu, zajišťujeme to, že skladba 
našich klubů odráží společenství, v němž žijeme – 
a jen tak mu potom můžeme dobře sloužit. Rotary 
klub sestávající ze samých právníků sotva dokáže to, 
co zmůže klub, v němž jsou také učitelé, inženýři, 
podnikatelé a třeba zubaři. V Rotary je naše rozdíl-
nost naší předností a silou. Ta rozdílnost je přednos-
tí nejen k výkonu služby jako takové – je dobrá i pro 
členy našich klubů – je to pro nás všechny neoceni-
telná možnost k navazování kontaktů a k objevová-
ní příležitostí pomáhajících nám v kariérním růstu.

Tento aspekt členství je tak starý jako Rotary sa-
motné. Sám Paul Harris často psal o výhodách člen-
ství v Rotary pro podnikání, neboť stejně jako já, 
i on věřil, že být rotariánem znamená patřit k těm, 
kdo ctí určitý soubor hodnot, a s nimiž se proto 
vyplatí cokoli podnikat. V dnešní době, kdy svět je 
propojen víc než kdykoli dříve, je členství v Rotary 
ctí, kterou bychom měli sdílet s hrdostí.

Více o aktivitách 
prezidenta RI Rona Burtona 

naleznete na: 
www.rotary.org/president

������� 
� ����������: 
Petr Jan Pajas, PDG

DOPISY PREZIDENTA
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MIlÍ ROTARIáNšTÍ přáTelé!

Ron Burton,
P�������� R����� 
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očítáte-li se svou účastí na Světovém 
kongresu Rotary v Sydney, který pro-
běhne ve dnech 1. až 4. června 2014, 
zařaďte do svého cestovního progra-
mu také ochutnávku výborných au-
stralských vín: různých variet vín 
ochran né známky YELLOW TAIL (po-

dle jednoho typu skalního klokana se žlutýma nožka-
ma) se prodalo v roce 2005 jen v USA na 7,5 milionu 
kartonů. Jinou výbornou známkou je Penfolds 
Grange, která může úspěšně soutěžit s nejjemnějším 
vínem z Bordeaux. V Austrálii jsou stovky vinic a vina-
řů, plně využívajících australskou půdu, tolik přízni-
vou pro pěstování vinné révy. 

Vinné hrozny tvořily v roce 1788 také hlavní sou-
část nákladu první flotily, která připlula do Evropy 
z Austrálie. Však také už od té doby je vinařství nedíl-
nou součástí australské kultury.  V roce 1831 procesto-
val vinař James Busby Španělsko a Francii a přivezl si 
543 různých štěpů révy, z nichž se mu 362 ujalo. Ně-
které z nejstarších druhů révy se tak dochovaly až do-
sud právě v Austrálii, protože v 19. století devastovala 
jinak výborné evropské vinice epidemie phylloxera. 

Rotariáni, kteří na Světový kongres RI skutečně při-
jedou, si mohou naplánovat výlet do Hunter Valley, 
nabízející nejen pohodlné hotely a penziony, ale 
i řadu výletů po vinicích, např. za výjimečnou znač-
kou Brokenwood nebo na rozsáhlou farmu Rose-
mount. Ta – obdobně jako kalifornská firma Robert 
Mondavi – nabízí množství druhů vín v různých ce-
nových hladinách. A budete-li někdy hovořit o nej-
lepších vínech z Hunter Valley, bude jistě řeč i o znač-
kách Peter Howland nebo Rothbury Estate.

�������: 
Dobroslav Zeman, PDG 

NeJeN 
sYdNeY, 
Ale 
I HUNTeR 
VAlleY

SVĚTOVÁ
SETKÁNÍ

U přihlášek zaslaných do 
15. prosince 2013 platí 

výrazná sleva na 
akreditační poplatky. 
přihlášky k účasti na 

světovém kongresu RI 
2014 v sydney jsou již 
k dispozici na adrese 

www.riconvention.org

P
SVěTOVÝ 

KONGRES RI

Sydney, 
�.–�. �. ����
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WORLD 
GOOD NEWS

Dětská úmrtnost 
v rumunsku 
poklesla mezi 
roky 1996 a 2009 
z 26,9 % na 

10,6 %

usa
RC Whiteville v Severnej Karolíne usporiadal v jú-
ni v jachtárskom klube Lake Waccamaw už druhý 
ročník pretekov, ktorých sa nesmeli zúčastniť pla-
chetnice. Klub organizuje Majstrovstvá Severnej 
Karolíny v plachtení na kartónových plavidlách, 
kde súťažiaci zápolia na svojpomocne navrhnu-
tých plavidlách na ľudský pohon vyrobených 
z vlnitej lepenky, na ktorých sa snažia prekonať 
trať dlhú približne 183 m. Výťažok z podujatia sa 
použije na podporu miestnych charitatívnych  
organizácií. Účastníci dostanú ocenenia v kategó-
riách ako rýchlosť, dizajn (minulý rok sa na jazere 
plavila latrína, lietadlová loď, aligátor), cena divá-
kov a najzaujímavejšie potopenie.

maĎarsko
Maďarský Rotary klub Budapest-City 
společně s rumunským Cluj Napoca 
a s několika dalšími poskytly pro 19 
rumunských nemocnic a 55 zdravot-
ních středisek pro děti 420 dětských 
matrací, vybavených respirační apara-
turou. Podobný projekt realizoval bu-
dapešťský klub i v Maďarsku a další 
projekt s takovýmito matracemi se již 
připravuje pro Srbsko. 

zambia
Zelené kontajnery ShelterBox s menami darcov-
ských Rotary klubov sa už stali bežným javom 
po prírodných katastrofách. Podobné kontajnery 
využíva aj charitatívna organizácia na podporu 
gramotnosti Literacy in a Box Trust, ktorá expe-
duje školské potreby pre deti v Zambii. K dneš-
nému dňu táto nezávislá charitatívna organizá-
cia, ktorá vznikla na základe pilotného projektu 
Rotary klubu Roborough v Anglicku, zabezpečila 
dodávku 335 kontajnerov so školskými pomôc-
kami pre 7000 detí na 17 školách v Zambii. 
Organizácia dostáva podporu od Rotary Interna-
tional vo Veľkej Británii a Írsku a svoju pôsob-
nosť už rozšírila aj do ďalších krajín ako Ghana, 
Tanzánia, Nepál a Filipíny.

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

letem
světem
Krátce novinky o Rotary 
z celého světa
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WORLD GOOD NEWS

JeDno zo sieDmich 
Detí naroDených 

v subsaharskeJ afrike 
sa naroDí s nízkou 

pôroDnou hmotnosťou, 
čo môže mať negatívny 

DopaD na rozvoJ 
Dieťaťa a Jeho 

schopnosť učiť sa

obyvatelé vesnic 
poblíž santa ana 
používali po celá 
Desetiletí 
kontaminovanou 
voDu z řeky Jak 
na vaření, tak 
i na pití

malaJzia
Na konci roka 2012 sa Rotary klub Bukit 
Bintang podujal zastrešiť iniciatívu viac ako 
tuctu klubov a miestnych partnerských 
orga nizácií v dištrikte 3300 v rámci projektu 
zameraného na zozbieranie topánok pre ľudí, 
ktorí si ich nemôžu dovoliť. Za štyri mesiace 
sa podarilo nazhromaždiť okolo 15 000 pá-
rov, pôvodne stanovený cieľ 5000 párov sa 
teda podarilo prekonať. Topánky sa rozdistri-
buovali do detských domovov a charitatív-
nych organizácií v Indonézii, Laose, Malajzii, 
Mjanmarsku, Južnej Afrike a Thajsku. Malaj-
zijská Kniha rekordov dokonca uznala, že 
tento projekt zabezpečil „najviac párov to-
pánok darovaných na dobročinné účely“.

čína
Rotaract klub v Šanghaji vyhlásil fund-
raisingovou kampaň k podpoře progra-
mu PolioPlus. V rámci tohoto projektu, 
nazvaného „Jeden knoflík – jedno dítě“ 
prodávají jeho dobrovolníci po jednom 
dolaru knoflíky s textem varujícím před 
nebezpečím dětské obrny. Získaný dolar 
pokryje jak výrobu knoflíku, tak i pří-
pravu jedné dávky orální vakcíny. Klub 
doufá, že se jejich nápad rozšíří mezi 
Rotary kluby po celém světě. Poslední 
případ výskytu polia v Číně byl hlášen 
v roce 1994, ovšem další importované 
případy byly zjištěny v roce 1999 
a 2011.

egypt
V posledních dvou letech uspořádaly 
egyptský Rotary klub Alexandria Cos-
mopolitan a italský RC Milano Sud-Est 
týdenní letní tábor pro děti žijící jen 
v ulicích vesnic ve vnitrozemí Horní-
ho Egypta. Tento tábor, vybudovaný 
na Středomořském pobřeží v Marsa 
Matrouh, vzdálený 185 km západně 
od Alexandrie, přivítal postupně 430 
dětí, aby je vychovával nejen k týmo-
vé spolupráci a k dodržování zásad 
hygieny, ale aby je rovněž vedl k ře-
meslným a tvořivým aktivitám, ke 
sportu a hrám.

el salvaDor
Rotary kluby Santa Ana Ciudad Heroica z El 
Salvadoru a Reno Central z Nevady, USA, za-
jistily pro dvě obce této oblasti pitnou vo-
du a k financování projektu využily účelo-
vé dotace poskytnuté Nadací Rotary. V obci 
Esquipulas byla vybudována studna a zá-
chytný tank, v sousední obci El Progresso 
dvě studny a čerpadlo. Kluby zároveň dou-
fají, že brzy zřídí v této obci komunální 
středisko a vodovod, který by dodával pit-
nou vodu do horní i dolní části Esquipulas.

triniDaD a tobago 
Pri príležitosti Svetového dňa životného pro-
stredia (5. jún) členovia Rotary klubu Mara-
cas/St. Joseph spolu s ďalšími nadšencami vy-
sadili 60 stromov pozdĺž známej turistickej 
trasy vedúcej k vodopádom Maracas Waterfall. 
Výsadba nových stromov sa realizuje v rámci 
úsilia klubu zameraného na zalesňovanie a za-
chovanie prírodného prostredia. Ďalšie aktivi-
ty zahŕňajú zriadenie nového návštevníckeho 
centra, vybudovanie spevnenej cesty vedúcej 
k vodopádu, školenie sprievodcov a obnovu 
turistických trás. V roku 2012 klub za tento 
svoj projekt získal ocenenie RI za významný 
úspech (RI Significant Achievement Award).
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REPORTÁŽ

MÍR
začÍná
u tebe

SVĚTOVÉ MÍROVÉ FÓRUM
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REPORTÁŽ

Ve 200 km dlouhém tokijském 
metru, jež přepraví každý den 
8,5 milionu cestujících, kteří 

většinou anglicky nemluví ani 
nerozumí, se můžete snadno 

ztratit, ani si nedokážete přečíst 
potřebnou informaci. Když jsem 
tam před několika lety působil, 
neztratil se tam naštěstí ani můj 

synek, tehdy patnáctiletý. 
Překvapil mě svou prosbou, že 
chce navštívit Muzeum míru 
v Hirošimě a budovu, kterou 

zasáhla atomová bomba.

����: Petr Bareš, RC Prague International
�������: Dobroslav Zeman, PDG  

udova je dílem čes-
kého architekta Jana 
Letzla. Byla vybudo-
vaná jako výstavní 
hala již v roce 1915 
a zásahu jaderné 

bomby kupodivu odolala. Stala se 
tak symbolickým památníkem této 
tragické události. Muzeum je plné 
mnoha smutných a tragických 
vzpomínek, týkajících se většinou 
dětí; např: „Yuki odešla ráno do 
školy... po výbuchu ji šli rodiče 
hledat ke škole do zcela zpustoše-
ného terénu, ovšem nalezli pouze 
její střevíček...“ (ten je tam vysta-
ven). Mladí lidé dnes velmi dobře 
vědí, co si přejí, aby se ve světě už 
nikdy nestalo. 

Letos jsem do Hirošimy přijel 
opět, tentokrát jako zástupce naše-

ho Rotary distriktu na Světovém 
mírovém fóru. Není překvapením, 
že Mezinárodní Mírové fórum Ro-
tary 2013 je po Honolulu a po 
Berlíně již třetí, jež se konalo prá-
vě v Hirošimě. Zúčastnilo se ho  
2764 delegátů z 52 zemí. Během 
jednání jsme se pozdravili s býva-
lým světovým prezidentem RI  
Tanakou: já z distriktu pokrývající-
ho dvě země a on za Japonsko – se 
42 distrikty! 

Mezi témata tohoto fóra patřily 
například otázky: Je internet pro 
mír dobrý či špatný? Neměl by být 
omezen? Podporuje internet de-
mokracii či terorismus? Bylo sku-
tečně inspirující sledovat velmi ak-
tivní diskusi především mladých 
lidí doslova z celého světa.  Motto 
světového fora – MÍR ZAČÍNÁ 

I U TEBE – zaznělo v závěru toho-
to mezinárodního setkání rotariá-
nů: Není třeba, abys k zachování 
míru vykonal něco slavného: kaž-
dý tvůj malý pozitivní příspěvek, 
znásobený naším mezinárodním 
společenstvím Rotary, znamená 
mnoho cenného. Ve své dobré vůli 
tak pokračuj i nadále a sám po-
znáš, že jsi nedílnou součástí toho-
to společenství, konajícího ve svě-
tě dobro. 

 Muzeum v Hirošimě jsem letos 
navštívil znovu. Na člověka vždy 
hluboce zapůsobí, byť tam vešel 
již podruhé. Když jsme je pak 
opouštěli, připomněl nám tam po-
třebu pozitivního vnímání našeho 
světa i dokument z návštěvy prezi-
denta Václava Havla v roce 1995 – 
právě v Hirošimě. 

B MladÍ lidé 
dnes velMi 
dobře vědÍ, 
co si přejÍ, 
aby se ve 
světě už 
nikdy 
nestalo
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TÉMA

Jim patří
budoucnost

Služba mládeži tvoří rozsáhlou a významnou oblast 
služeb zaměřených především na rozšíření vzdělání, 

znalostí a zkušeností mladých.

jejím rámci pořádají Rotary kluby samostatně 
nebo ve spolupráci s jinými kluby krátkodobé 
prázdninové kempy mladých a rodinnou vý-
měnu, nebo také dlouhodobé (většinou celo-
roční) výměny studentů ve středoškolském 
věku se zahraničními partnerskými kluby 
a distrikty. Služba mládeži je „vlajkovou lodí“ 

našeho distriktu. Ano, guvernéři si tak zvykli říkat středoškol-
ským výměnným programům. A právem. Do programu roč-
ních výměn je zapojeno v letošním rotariánském roce 17 
klubů z Česka a 14 klubů ze Slovenska. V našem distriktu 
jsme přivítali 62 zahraničních studentů z 10 zemí: Argentiny, 
Brazílie, Kanady, Kolumbie, Ekvádoru, Mexika, Thaj-wanu, 
Thajska, USA a Venezuely. 69 českých a slovenských studentů 
je kromě zemí již zmíněných také v Japonsku. Pěti prázdnino-
vých táborů se zúčastnilo 67 studentů ze zahraničí, venku 
bylo 80 mladých lidí z Česka a 32 ze Slovenska. Slibně se také 
začínají rozvíjet rodinné výměny.

NOVÉ GEN ER ACE
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ROZHOVOR

������ ����: Nové generace

����: František Ryneš, PDG

10× lEpší
Práce s mládeží a výchova nových generací má pro 

rotariány klíčový význam. Výbor výměny mládeže má 
od letošního července nového předsedu. 
Rotary Good News vám přinášejí rozhovor 

s Jaromírem Barákem, předsedou Distriktního 
výboru Výměny mládeže. 

VÝ BO R  V Ý MĚ NY  MlÁDEŽE

BlOGY

Mnoho z našich vyjíždějících 
studentů je letos velmi aktivních 

a o svých zážitcích se rádi dělí, ať už 
v příspěvcích na Facebooku, nebo 

prostřednictvím blogů. Jejich 
nejzajímavější postřehy si můžete 

přečíst níže, na uvedených webových 
odkazech pak najdete celá jejich 

povídání s mnoha krásnými 
fotografiemi.

lucie 
Kavanová
vyslaná RC 
UheRský BRod

ONE YEAR iN AShlAND, USA
lucie5110ashland.blog.cz

Třetí den po mém příjezdu jsem se 

šla podívat do školy na trénink roztles-

kávaček a zeptala jsem se, zda bych 

mohla chodit. Trenérka mi řekla, že 

ano. Byla jsem moc ráda, že mě vzaly 

mezi sebe. holky tam říkají : „WaU, my 

máme v týmu holku z Česka!“...

Nataly 
hlinková
vyslaná RC TRenČín

ROtARY YOUth ExChANGE 
2013/2014 COlOMBiA
anocolombiano.blogspot.cz

Je to presne ako v telenovele, slúž-

ky, šofér, ale aj tie malé obchodíky na 

uliciach. na slovensku som ešte neza-

žila toľko milých a ochotných ľudí ako 

tu. Čo chcem na slovensku, keď sa 

vrátim po roku? odpoveď je jasná, ľudí 

čo sú tu. Ich povahy a správanie...
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ROZHOVOR

������ ����: Nové generace

a pozici předsedy distrikt-

ního výboru výměny mlá-

deže jste od července.

Vedení vý bo ru jsem 
převzal po Ivanu Lamošo-
vi letos poté, co z kapitán-
ského můstku po mnoha 

letech odstoupil. Už předtím jsem byl místo-
předsedou distriktního výboru pro Českou 
republiku, práce tedy pro mne není nová. 
Určitě však náročnější, především z časové-
ho hlediska.

V jakém stavu jste výměnu mládeže převzal?

Výměna mládeže má u nás dlouhou tradi-
ci. Již v době, kdy jsme patřili pod rakouský 
distrikt, jsme vyměňovali hodně studentů. 
Díky rakouským přátelům jsme věděli, jak 
na to. O skvělé výsledky se zasloužilo něko-
lik „generací“ činovníků. Bohunkou Filovou 
z RC České Budějovice počínaje, přes Libo-
ra Kičmera ze stejného klubu, Pavla Tomana 
z Jihlavy, Jirku Šípa z Tábora, Jána Krišku 
z Bratislavy i Ivana Lamoše z Martina až 
po mnohé další. Je na co navazovat.

V „mládežnické“ disciplíně patříme 

k vůbec nejlepším.

To jistě. Počet našich členů představuje 
asi desetinu procenta všech rotariánů ve 
světě, na dlouhodobé pobyty však vysíláme 
téměř jedno procento ze všech výměnných 
studentů! Skoro deset krát více, než je světo-
vý průměr.

Zdá se, že distrikt přikládá programu velký 

význam.

Však to pro naši dospívající mládež před-
stavuje obrovský přínos. Z mladých nesmě-
lých dětí se za rok v cizině stávají opravdo-
vé osobnosti. Nejenže se naučí perfektně 
cizí jazyk, ale dokáží hodnotit a srovnávat ži-
vot a kulturu jinde s našimi poměry. A věř-
te, ne vždy to dopadá pro Česko a Sloven-
sko lichotivě.

Jaká je vlastně organizace výměnných 

pobytů?

Jedná se o nejlepší a nejpropracovanější 
program Rotary International. Systém certi-
fikací, které se musí každým rokem obhajo-
vat, zaručuje vysokou bezpečnost studentů. 
Certifikací totiž musí projít nejen distrikty, 
ale i kluby, které vysílají a přijímají studenty. 

Je s tím spojeno hodně papírování, na které 
naše kluby někdy žehrají. Ale právě certifi-
kace je zárukou bezpečnosti i našich dětí 
venku, protože ve všech distriktech se řídí-
me téměř shodnými pravidly. Výměny jsou 
reciproční. Partnery jsou distrikty, které vý-
měnu organizují. Hostiteli jsou pak kluby 
a z jejich pověření a pod jejich dohledem 
hostitelské rodiny. To, že mladí bydlí zpravi-
dla ve třech rodinách, zaručuje dobré po-
znání místní kultury a zároveň to dává 
vzniknout mnohým přátelstvím, často na 
celý život. Protože činovníci Rotary vše dě-
lají na bázi dobrovolnictví, jsou tyto pobyty 
několikanásobně levnější, než kolik si účtují 
profesionální agentury.

Jaká jste si dal předsevzetí do svého 

funkčního období?

Není toho málo. Práce s mládeží je velmi 
časově i psychicky náročná. Především 
bych proto chtěl, aby byl náš program mno-
hem více znám veřejnosti. Zkrátka, musíme 
o sobě dávat lépe vědět. Už teď je naše čin-
nost dobře prezentována v rámci programu 
práce s veřejností, na který čerpá distrikt 
grant z ústředí RI.

Jak toho chcete dosáhnout?

Chystáme lepší webové stránky, ty stávají-
cí nejsou uživatelsky přívětivé. Snažíme se 
proniknout do sdělovacích prostředků.  
Tady se již mnohé podařilo. Naši výměnní 
studenti vystoupili v České televizi v pořa-
du Dobré ráno. I na rozhlasových vlnách 
jsme již byli slyšet. Dva ze studentů vyprávě-
li o svých zážitcích ze zahraničních pobytů 
na stanici ČR Wave. A zaujali posluchače. 
Další dva již dostali také pozvání. Vždyť pou-
tavé povídání o Tchaj-wanu, Brazílii nebo 
USA je pro posluchače zajímavé.

Činovníci výměny mládeže dělají hodně pro 

distrikt, co očekáváte na oplátku?

Především jsme vděčni za podporu vede-
ní distriktu, hmotnou i morální. Naší odmě-
nou jsou nezapomenutelná vystoupení stu-
dentů na distriktních konferencích a pevná 
pouta přátelství s naprostou většinou 
z nich. A vědomí, že děláme dobrou věc. Ale 
k vaší otázce. Co bych byl moc rád, aby se 
zlepšilo, to je postoj klubů k absolventům 
ročních zahraničních pobytů. Vracejí se plni 
nadšení a mnozí z nich nám pomáhají při 

NBlOGY

Sabina 
Sigmundová
vyslaná RC TřeBíČ

iMpOSSiBlE MiSSiON 
MÉxiCO
www.sigmundovasabina.
blogspot.cz

Moje první setkání s mým Rotary 

klubem v Tehuacánu bylo bezvadné. 

Měli jsme něco jako Tacos tour. Jezdili 

jsme autobusem po stánkách s tacos 

a soutěžili, kdo sní nejvíce. Miluji tu 

energii mexických lidí. oni jsou pořád 

tak šťastní a milí a umějí se bavit...

petra 
Kostroňová
vyslaná RC BRaTIslava 
danUBe

RiCE COM BEANS: 
MY YEAR iN BRAZil
ricecombeans.blogspot.cz

večer nás čakalo dobrovoľníctvo, 

miestny Mcdonald‘s zorganizoval ak-

ciu, z ktorej výťažok pocestuje celý na 

miestnu onkológiu. koneČne vIeM, 

akÉ To Je RoBIŤ v MCdonalde! naj-

prv sme len umývali tácky a stoly, ale 

potom nás s alicí z Taiwanu strčili do 

okienka na Mcdrive…
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ROZHOVOR

������ ����: Nové generace

organizaci akcí pro zahraniční studenty. 
Jsou sdruženi v Rotexu, mají své představi-
tele. Především však mají neocenitelné zku-
šenosti. Rádi je předávají mladším účastní-
kům výměn. Bez nich by hladký chod 
programu vůbec nebyl možný.

Čím by mohli klubům prospět?

Jsou výtečnými organizátory a pravými 
lídry, i když jim ještě není třicet. Oni před-
stavují přirozený dorost našich Rotary klu-
bů. Jenomže kluby o nich buď neví, nebo 
o ně nestojí. A zde vidím velké rezervy. Ne-
umím si představit lepší klubové činovníky 
výměny mládeže. Znají nejen administrativu, 
ale na vlastní kůži zažili slasti i strasti odlou-
čení od rodiny. Zkrátka, studentům rozumějí 
mnohem víc, než my „zkušenější“.

Často slyším názor, že dorostem Rotary 

je Rotaract.

Ano, to je samozřejmě pravda, ale ne 
všichni rotexáci si najdou cestu do Rotaract 
klubů. Předně v mnohých městech Rotaract 
není. Činnost RAC klubů se také často liší 

od akčního pojetí rotexáků. Proto by nejen 
Rotaract, ale přímo i Rotary kluby měly být 
se členy Rotexu v úzkém kontaktu a zvát je 
do svých řad, nabízet jim členství. Rád 
v tom pomohu. Chtěl bych Rotary kluby 
upozorňovat na osvědčené „rotexáky“ 
a budu mít velkou radost, když se o jejich 
novém členství dozvím.

Jak vidíte budoucnost Výměny mládeže?

I když v dlouhodobých výměnách patří-
me mezi nejaktivnější distrikty na světě, stá-
le vidím dostatečný prostor pro rozvoj. Mů-
žeme vyměňovat více studentů, ale musíme 
pro to vytvořit podmínky. Především je tře-
ba získat více rotariánů pro práci na di-
striktní úrovni. Prvním krokem pro to může 
být vytvoření výborů pro výměnu mládeže 
v jednotlivých klubech. Potom se budou 
moci zkušení YEO, tedy doposud jediní klu-
boví funkcionáři zodpovědní za výměny, za-
pojit i do distriktní činnosti v této oblasti. 

Děkuji za rozhovor a přeji Výměně mládeže 

hodně skvělých výměnných studentů. 

To, že mladí bydlí 
zpravidla ve třech 

rodinách, zaručuje dobré 
poznání místní kultury 

a zároveň dává 
vzniknout mnohým 

přátelstvím, často na celý 
život

BlOGY

Anna 
Oklešťková
vyslaná RC 
Český kRUMlov

UNitED StAtES Of AwESOME
camarilloexchange.blogspot.cz

Takže jak se to má s mým stýská-

ním? omlouvám se celé mé rodině, 

přátelům, pejskovi a bůhví komu dal-

šímu, ale ne, zatím to nepřišlo. Ještě 

jsem dokonce neměla ani takovou tu 

chvilku, že bych si musela sednout 

a kouknout se, jak všichni vypadají. 

Myslím, že to jenom svědčí o tom, jak 

se tu mám skvěle…

David hasík
vyslaný RC Rožňava

ROtARY ExChANGE
thaihasik.blogspot.cz

Zase som ochutnal tri milióny jedál... 

aröj :d (vynikajúce). Boli sme aj na ne-

jakom trhu, kde bolo milion ľudí... na-

jedli sme sa tam. áno, znova sme jedli 

:d Tu to funguje tak, že jete, hneď kúpi-

te nové jedlo, aby ste mohli o chvíľu 

opäť jesť :d hovoria, že za mesiac pri-

berem 5 kíl, no ja si myslím, že chceli 

povedať 50. Tak sa majte, idem jesť.

Odkazy na blogy dalších studentů 
najdete na naší facebookové stránce 

„Studium v zahraničí – RYEp“ s adresou:

www.facebook.com/
RotaryYouthExchangeD2240
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������ ����: Nové generace

George J. Podzimek, RC Praha – Staré Město

Heda Tománková, RC Telč, 
Karel Merta, RC Třebíč

ADRENAliN
pO ČESKU

KEMp tŘEBíČ–tElČ–
–JihlAVA

B razílie, USA, Tchaj-wan a Austrálie 
jsou ty z exotičtějších zemí, ze 
kterých přijeli mladí ve věku 16 

– 20 let. Do celkového počtu 14 je pak 
doplnily Angličanka, Francouz, Belgičan, 
Ital, Maďar, Litevka, Rumunka, Holanďan-
ka a dva Turci. Plzenští připravili nabitý 
program. Ovládání kánoí, prohlídka zám-
ku Hluboká, závody na Nežárce, sezná-
mení s výrobou plzeňského zlatého mo-
ku a adrenalin v lanovém parku 
korunovaný tarzaním skokem na liánu. 
V pražské části objevovali účastníci za 
pomoci indicií historii stověžaté matičky. 
Cyklistický výlet z Rudné u Prahy do 

kempu na Křivoklát nebyl díky brdským 
kopcům a prožité bouři žádná maličkost. 
A co jsme nezmínili? Horolezecký den 
v Šáreckém údolí, ezoterní zkušenost 
z bubenického kruhu, táborák, oslavu na-
rozenin, tancování, koupání, fotbal, volej-
bal, bowling, společné hry, společný 
smích… a společné slzy při loučení na 
letišti. Ještě že existuje facebook. Šárka 
Zabadalová z RC Plzeň Beseda vše shrnu-
la: „Bylo to pro všechny opravdu nároč-
né, ale spokojenost těch děcek nám pro-
stě dobila baterky.“ V tom případě na 
viděnou při „Rotary Adventure in Czech 
Republic Camp 2014“!

Rotary Adventure Camp byl jedním z táborů 
v našem distriktu organizovaným společnými silami 

RC Plzeň Beseda a RC Praha-Staré Město.

Každé dva roky hostí kluby na Vysočině 
tábor pro sedmnáctileté studenty. Týden 

projíždějí na kolech okolí Jihlavy, den tráví 
v Telči, druhý týden poznávají krásy 
Třebíčska. A jak kemp viděli mladí?

NA Kole VySočiNou
„Byla to zabíračka, ale zvládl jsem to. Dřív 

jsem totiž na kole moc nejezdil, tak nejvýš do 
školy. Naši hostitelé z RC Jihlava museli mít 
s námi andělskou trpělivost. A Vysočina? Ta mi 
učarovala. Určitě sem přijedu znovu a nebu-
du sám. Je toho tolik, co jsme neviděli!“

JedeN deN V RC Telč
„Už vím, že svět je opravdu nejkrásnější  

se hřbetu koně, že v parném dnu je nejlepší 
osvěžení na lodičce a následně v jezírku. Do-
mů si odvážím vlastnoručně malovaný hrne-
ček, medaili se znakem RC Telč z keramické 
dílny a spoustu zážitků.“

TřeBíč KoRuNoVAlA PRAhA
„Atomovou elektrárnu jsem viděl poprvé 

v životě. Krásná byla procházka údolím Jih-
lavy. A olympiáda – netušil jsem, že umím 
lézt na stěně. Jen volejbal mi moc nešel. 
A čeština? Tenhle jazyk je jako špatný vtip. 
Prahu počítám mezi nejkrásnější města na 
světě. A to památky moc nemusím… Jen 
kdyby nebylo to loučení na závěr. Nashleda-
nou, Česká republiko! Děkuji, určitě se brzy 
vrátím!“
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Juraj Sinay, RC Košice

KOšiCE
2013

Martin Kolovratník

Milan Julény, RC Zvolen,  Ján Rapčan, RC Banská Bystrica

MlADí ROtARiÁNi
V pARDUBiCíCh

CENtRAl SlOVAKiA 
ON BiKE 2013

hostitelem patnácti nadějných vysoko-
školáků z celého světa byl Rotary klub 
Pardubice. Na programu byly sportovní 
aktivity, turistika, setkání se zástupci 

města i umělecké zpracování vlastního 
pohledu na město Pardubice. 

Náš letný cyklistický tábor mal 
13 účastníkov. Mladí ľudia boli z Taiwanu, 

Turecka, izraele, Bulharska, Rumunska, 
Maďarska, Chorvátska, Poľska, 

holandska, Belgicka, Francúzska, 
Španielska a Anglicka.

M ladí rotariáni poznali historické cen-
trum Pardubic, sami si vyrobili dárky 
z pardubického perníku, na kolech 

projeli Ležáky a Slatiňany a pod vedením profe-
sionálního fotografa Štěpána Bartoše uspořádali 
výstavu vlastních fotografií města Pardubice. Po 
týdnu stráveném v Pardubicích se rotariánští 
studenti nyní přesunuli do Hradce Králové. Tam-
ní Rotary klub Hradec Králové pro ně zorgani-
zoval druhou polovinu pobytu v České republi-
ce a program je podobně náročný, jako ten 
pardubický. Mladí rotariáni zanechali v centru 

Pardubic své stopy.  Až do konce srpna by-
ly v AFI paláci vystaveny jejich autorské fotogra-
fie s názvem „Pardubice – před objektivem“.  
Organizace těchto letních kempů je jednou 
z hlavních činností Rotary klubu Pardubice. 
Adepty na pobyt vybíraly jejich mateřské kluby 
v jednotlivých zemích. Čeští rotariáni potom or-
ganizují a ze svých prostředků hradí nejen krát-
kodobé poznávací pobyty, ale také dlouhodobé 
stáže. Vše s cílem pomoci mladým talentovaným 
lidem v rozvoji a přispět k lepším vztahům mezi 
jednotlivými národy. 

P odujatie sa uskutočnilo po šiesty raz. 
Program bol navrhnutý tak, aby účast-
níci spoznali krásy Stredného Sloven-

ska. Z najzaujímavejších miest, ktoré bikeri 
navštívili, menujme napríklad pustý hrad 
Zvolen, ktorý pochádza z 12. – 13. storočia 
a radí sa k najväčším na Slovensku, alebo 
dvojdňový výlet do Banskej Štiavnice, pa-
miatky UNESCO a svojho času najväčšieho 
náleziska striebra na svete. Ďalší deň výletu 
sme prešli hrebeňom Štiavnických vrchov 

a vychutnali kúpanie v prírodných jazerách. 
Záver tábora predstavoval dvojdňový výlet 
do Veľkej Fatry s výstupom na Krížnu a noc-
ľahom v prekrásnom horskom hoteli Kráľo-
va studňa, kde sme usporiadali stretnutie so 
zástupcami Rotary klubov Zvolen a Banská 
Bystrica. Je potrebné spomenúť tiež výlet 
Hrochoťskou dolinou a návštevu artikulárne-
ho kostola v Hronseku. Grill párty za účasti 
zástupcu guvernéra dištriktu Jána Žiaka bola 
bodkou za tohtoročným táborom.

Prvý krát počas svojej novodobej 
existencie usporiadal Rotary klub 

Košice letný kemp. Prihlásilo sa 12 
účastníkov z 11 krajín celého sveta 

vo veku od 18 do 23 rokov.

P rvý týždeň kempu mali možnosť 
naši hostia spoznať život v rodi-
nách členov Rotary klubu Koši-

ce, spojili ho aj s natáčaním záznamov 
z Košíc. Ubytovanie v internátoch Tech-
nickej univerzity im vytvorilo podmien-
ky na tímovú prácu pri príprave filmov.

Výsledkom ich práce boli 3 filmy, kto-
ré predstavili mesto Košice tak, ako ho 
vidia tí, ktorí prišli do Košíc prvý krát. 
Každý film sa vyznačoval individuálnym 
pohľadom skupiny, ktorá ho pripravila. 
Dokumentovali významné aktivity 
v meste, ktoré doplnili aj o autentické 
vyjadrenia Košičanov. Členovia Rotary 
klubu Košice umožnili hosťom spoznať 
hokejový klub HC Košice, folklórny sú-
bor Železiar, stretnúť sa s bývalým slo-
venským prezidentom Rudolfom Schus-
terom a sochárom Arpádom Račkom. 
Vyvrcholením letného kempu bol spo-
loč ný večer s členmi Rotary klubu v Koši-
ciach. Bolo príjemné počuť pochvalné 
slová. Nech bude takýchto stretnutí 
v budúc nosti viac tak, aby sa rodina Rota-
ry nielen rozširovala, ale aj zbližovala. 
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ZA JEDEN 
pROVAZ

ROK V ŽiVOtE

BiENVENiDOS EN 
AGUASCAliENtES!

Môj jednoročný študijný pobyt som 
strávila v Brazílii. A bol to najkrajší rok 

v mojom živote. 

Takto mne vítal nápis v mém novém domově 
v Mexiku, které jsem měla možnost poznat 
díky Rotary klubu jako výměnný student. 

B ývala som v mestečku Amparo, ktoré 
má približne 70 tisíc obyvateľov po-
dobne ako Banská Bystrica a chodila 

som do súkromnej katolíckej školy. Rotary or-
ganizovalo veľa výletov, napríklad do Amazon-
ského pralesa, do Ria de Janeira, po severe 
Brazílie. Ja som si vybrala výlet po juhu Brazí-
lie, cestovali sme 12 dní autobusom a navštívi-
li sme aj Argentínu a Paraguaj. Mali sme 3x 
Orientation Meeting, a skoro každý mesiac 
nám Rotexáci niečo organizovali. Spoznávali 
sme s nimi centrum Sa�o Paula, počas jesene 
sme mali tradičnú oslavu fašiangov „festa Juni-
na“, kde bolo strašne veľa tradičného jedla. Ja 
som tiež chcela všetkým ukázať naše krásne 

Slovensko. Robila som prezentáciu o Sloven-
sku v mojom Rotary klube a pre Orientation 
Meeting som pripravila slovenský reprezen-
tačný stôl s jablčníkom. Lúčenie bolo veľmi 
dlhé a náročné. Určite sa chcem do Brazílie 
vrátiť a vidieť všetkých znovu. Chcela by som 
sa hlavne poďakovať všetkým, ktorí sa postara-
li, že moja výmena sa mohla uskutočniť. Hlav-
ne mojim rodičom a našim aj brazílskym rota-
riánom, ktorí mi vo všetkom pomohli.

N a roční výměnu jsem se vypravila plná 
obav a vrátila se s pocitem, že Mexiko 
mohu nazývat druhým domovem. 

Mou destinací bylo město Aguascalientes, ležící 
přímo ve středu Mexika. Překvapily mě pro-
pastné rozdíly v životní úrovni, na které nejsem 
v Evropě zvyklá. Ubytovaly mě čtyři úžasné ro-
diny žijící v komfortu a obsluhované personá-
lem. Ovšem o prázdninách jsem pracovala 
v dobrovolné organizaci pomáhající chudým 
dětem, které bydlely v polorozpadlých domech 
bez elektřiny a bez vody. Rozdíly jsou i mezi 
státními a soukromými školami. Já navštěvovala 
soukromou školu s posilovnou, bazénem a ka-

várnou. Vztahy mezi učiteli a žáky byly přátel-
ské, a také jsem vynikala v matematice, což byl 
opravdu výjimečný pocit. Rotary zorganizovalo 
na konci roku všem výměnným studentům vý-
let po Mexiku. Viděla jsem nádherné pyramidy, 
množství památek v centru Mexika, opalova-
la jsem se v Cancúnu nebo plavala s delfíny 
v Escaretu. Moje roční výměna byla dokonalá. 
Kdybych mohla vycestovat znovu, nejspíš bych 
si vybrala opět Mexiko a stejné rodiny a kama-
rády, se kterými jsem dodnes v kontaktu. Snad 
budou mít ti, které výměna teprve čeká, stejné 
štěstí jako já. Děkuji Rotary za příležitost prožít 
nejzajímavější rok v mém životě.

Služba mládeži je vlajkovou lodí Rotary. 
Ne každý však ví, jak ohromná je to fuška. 
Nejspíš i proto začaly kluby v pražském 

regionu spolupracovat…

K lubový YEO (Youth Exchange Offi-
cer) je nevděčná pozice. Spousta 
schůzek, certifikace, výběr studen-

tů, školení hostitelských rodin, přijíždějí-
cích studentů, zajištění víz, pojištění a kdoví 
čeho ještě. A když pak např. vypadne hosti-
telská rodina, je nejlépe si hledat provaz, na 
kterém se pověsíte. Aby se do této sebevra-
žedné spirály nedostávali jednotlivci ani 
kluby, začal pražský region spolupracovat. 
Spojení sil při výuce českého jazyka vý-
měnných studentů, společná doprava na 
distriktní akce, kooperace při rotaci hostí-
cích rodin tak, aby vše správně klapalo. 
Spolupráce vyvrcholila celopražskou gar-
den party v Odolené Vodě, kterou pořádali 
manželé Podzimkovi. Tam výměnní studenti 
pozvali hostitelské rodiny a zástupce Rota-
ry klubů a předvedli své kulinářské umění. 
Vivien z Tchaj-wanu čínskou rýži se zeleni-
nou, Američan Mason se blýskl svým chilli 
con carne, Laura z Brazílie uklohnila vepřo-
vá žebra s černými fazolemi a rýží a Mexi-
čanka Maira zvládla vynikající závin z listo-
vého těsta. Vše doplněno o pražskou šunku 
s křenem a čokoládové brigaderos. Nyní se 
rozjíždí další rok příkladné spolupráce. Už 
se mi sbíhají sliny na to, co nám uvaří naši 
noví studenti. Doufejme, že nás budou mít 
rádi alespoň tak, jako předchozí parta, po 
které se nám stýská.

Nina Rondzíková
sponZoR – RC Banská BysTRICa

Bára Urbanová
vyslaná RC FRýdek-MísTek

George J. Podzimek, RC Praha – Staré Město

ZAŽilA SOM NiEČO, 
O ČOM SOM VŽDY 
SNíVAlA
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ROK 
SEBEpOZNÁNí

K dyby mi někdo před třemi lety řekl,  
že jednou opustím celou svou rodinu 
a kamarády a odjedu na rok studovat 

do Minnesoty, asi bych si řekla, že je blázen. 
Dnes vím, jak velké jsem měla štěstí. Každý člo-
věk, který se rozhodne odjet na výměnný po-
byt, by měl očekávat spíše méně než více. Ne 
všechno je jen procházka růžovým sadem. Bě-
hem svého pobytu jsem vystřídala tři host-ro-
diny, a ne vždy to bylo pozitivní. První host-ro-
dina byla už od počátku velice milá a všímavá 
a host-rodiče mě brali jako vlastní dceru. To 
ovšem vyvolalo žárlivost jejich vlastní dcery. 
Tento problém je prý poměrně častý, zejména 
pokud jde o dvě děvčata. V druhé host-rodině 

jsem byla spíše pomocnice v domácnosti. Ho-
stitelka mi posílala zprávy typu: „Ukliď obývák, 
utři prach, strč prádlo do pračky.“ S úklidem 
problémy nemám, jen by všechno mělo být 
v nějakých mezích. V poslední host-rodině 
jsem prožila nejlepší 4 měsíce ve svém životě. 
Měla jsem čtyři malé „bratry“, rodiče byli přá-
telští a milí pohodáři. Můj host-otec byl kazatel, 
takže víra byla v domě na prvním místě. Do 
školy jsem jezdila autem se svou host-rodinou, 
a ze školy školním autobusem. Kdybych mohla 
jet na výměnu znovu, nic bych neměnila. Jsem 
ráda za všechny zkušenosti, které jsem díky vý-
měnnému pobytu získala. Z chyb se člověk učí 
a hlavně nikdy není nic bez problému. 

P red dvoma rokmi spoznal môj syn na 
výmennom pobyte v USA kamaráta 
Edieho z Tai-pei. Po návrate prebiehala 

medzi mladými silná elektronická komunikácia, 
a v lete 2012 prišlo pozvanie na Taiwan. Pomoh-
lo nám Rotary. Vedel som, že v našom Dištrikte 
boli nejakí ex-change študenti na Taiwane. Zistil 
som, že na Taiwane v Tai-pei študuje na univerzi-
te bývalá outbondka z nášho klubu Monika Ko-
čiová. Porozprával som aj s Laurou H-Siao, ktorá 
bola na výmennom pobyte v našom RC Košice. 
Posledný júnový deň sme leteli z Prahy cez 
Frankfurt do Tai-pei. Na letisku nás čakala rodina 
Chenovcov: Edie, jeho brat Tedy, otec Gene 

a mamka Mae. Gene Chen je rotarián a člen RC 
Tai-pei Metro East. Po príchode do klubu sme sa 
stali exotickou atrakciou, každý z rotáriánov sa 
chcel zoznámiť, a ja som predstavil RC Košice 
a Dištrikt 2240. Ďalším milým okamihom bolo 
stretnutie s Laurou a jej rodinou, ktorí nás dva 
dni prevádzali po prístave, taipeiských Hot 
sprigs, ale aj po povestnom Shiling Night Marke-
te – najväčšom taipeiskom nočnom trhu. Zážit-
kov a príhod bolo veľa, tieto boli ale rotariánske. 
Ak by sa do toho niekedy predtým „nepripliet-
lo“ Rotary a ex-change študenti, asi by sa tento 
pobyt na Taiwane neuskutočnil. Vďaka Rotary 
naša rodina našla na Taiwane skvelých priateľov. 

Přibližně před rokem ve mně zvítězila 
zvědavost nad strachem, a já se při-
hlásil do programu Rotary Výměny 

mládeže. Prošel jsem klubovým i di s-
triktním výběrem a poté se dozvěděl,  

že rok života strávím na Floridě.

P rvní měsíc se nesl především ve 
znamení setkávání. Všichni se 
s vámi chtějí seznámit, zjistit, kdo 

jste, ale po nějaké době naštěstí trochu 
zevšedníte. Pro výměnné studenty v USA 
je asi nejvíce stresový začátek školy. Kro-
mě jazykového znevýhodnění je obtížné 
zapadnout do odlišného systému a vydo-
být si svoje místo. Přínos výměny je zřej-
mý: osobnostní rozvoj, získání cenných 
zkušeností, navázání mnoha celoživot-
ních přátelských vztahů, získání globální-
ho pohledu na svět a sebepoznání vyplý-
vající z toho, že jste denně vystavováni 
netypickým situacím. Méně zřejmý už 
může být přínos pro společnost i pro 
Rotary. Studenti jsou po návratu často ak-
tivnější, pomáhají při organizaci výměny 
mládeže a jsou často také schopnými líd-
ry na mezinárodní úrovni. Chci poděko-
vat všem, kdo mi umožnili prožít výji-
mečný rok: hostitelskému distriktu 6930 
a Rotary klubům of Palm Beach a West 
Palm Beach, distriktu 2240, Distriktnímu 
výboru Výměny mládeže v čele s Jaromí-
rem Barákem, Miroslavě Žižkové z Rotary 
klubu Písek a rodičům, bez nichž bych 
to nikdy neměl šanci prožít.

S ROtARY 
NA tAiwAN

Nikdy predtým by ma nenapadlo, že moja 
rodina niekedy navštívi Taiwan. A už vôbec 
nie, že tam stretneme priateľov, s ktorými 

zažijeme dva nezabudnuteľné týždne.

števo Kabát
RC košICe

ŽÁRliVÁ hOSt– 
SEStRA V MiNNESOtĚ

Výměnný pobyt je něco, co se dá jen stěží 
popsat. člověk si to musí prožít sám. 

Natálie hanská
vyslaná RC opava InTeRnaTIonal

Jaroslav fořt
vyslaný RC písek
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Mezinárodní 
konference 
rotaractu

����: Jan Oskar Miarka

aLL  n ation S con fer en ce

otaract klub Poděbra-
dy zahájil 7. září slav-
nostním večerem All 
Nations Conference, 

týdenní pobyt jedenácti mla-
dých lidí z nejrůznějších koutů 
světa v České republice. Za pří-
tomnosti zástupců Rotary klubu 
Poděbrady a distriktního vedení 
Rotaractu návštěvníky přivítala 

paní guvernérka Irena Brichta, 
která jim popřála krásný pobyt 
a vyjádřila naději, že podobné 
akce se budou v našem distrik-
tu konat častěji. Hlavními cíli 
jsou navázání mezinárodního 
přátelství a výměna zkušeností 
se zahraničními Rotaract kluby, 
stejně jako představení krás 
České republiky.

KONFERENCE

������ ����: Nové generace

R



FESTIVAL

������ ����: Nové generace

����: Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň

cenné zkušenoSti 
z anSbachu

Již počtvrté pozval Rotary klub Ansbach skupinu 
plzeňských studentů na letošní ročník významného 

festivalu Bachwoche Ansbach.

T entokrát odjeli do Ansba-
chu tři posluchačky Plzeň-
ské konzervatoře – Lucie 

Panošková (housle), Iveta Oppová 
(varhany) a Anežka Ferencová 
(vio la), a s nimi i Marek Pišl, letoš-
ní absolvent SSUPŠ Zámeček 
v Plzni a současně i velmi dobrý 
varhaník. Současně s nimi strávili 
krásný týden v Ansbachu ještě dal-
ší čtyři čeští a 13 zahraničních sti-
pendistů. Marek mi mimo jiné na-
psal: Byl to jeden z nejkrásnějších 
a nejpřínosnějších týdnů v mém 

životě. Koncerty měly vysokou 
úroveň. Hned první večer jsme 
byli svědky strhujícího provedení 
Bachových kantát, poté následova-
lo ještě dvanáct Bachových kon-
certů. Jako varhaník musím zmínit 
varhanní koncert na fenomenální 
Wieglebův barokní nástroj ve sv. 
Gumbertu. Varhany vynikají boha-
tými barevnými a technickými 
možnostmi, obrovským měcho-
vým ústrojím v půdních prosto-
rách a naprosto hladce fungující 
mechanickou trakturou.

inzerce
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Dňa 24. októbra si pripomíname Svetový 
deň boja proti detskej obrne. Je to čas na 
zhodnotenie pokroku, ktorý sme dosiahli, 
a zároveň potvrdenie odhodlania pokračo-
vať v tomto úsilí. 

Dôležité je uvedomiť si, ako ďaleko sme 
sa dostali. Znížili sme počet prípadov det-
skej obrny o viac ako 99 percent. Z 350 000 
prípadov ročne v 80-tych rokoch 20. storo-
čia na 223 v roku 2012. Ešte však nie sme 
v cieli: detská obrna sa stále vyskytuje v Af-
ganistane, Nigérii a Pakistane. Náročný te-
rén, občianske nepokoje, vzdialené osady 
a zlé hygienické podmienky sú len niektoré 
z prekážok brániacich imunizácii. Spolu 
s našimi partnermi z Celosvetovej iniciatívy 
na odstránenie detskej obrny sme však od-
hodlaní dokončiť svoju prácu.

Vďaka oficiálnemu deklarovaniu fundrai-
singového partnerstva medzi Rotary Inter-
national a Nadáciou Billa a Melindy Gate-
sovcov na Svetovom kongrese RI tohto 
roku v portugalskom Lisabone máme mož-
nosť dotovať kampaň na eradikáciu detskej 

obrny ďalšími miliónmi dolárov. Hodnota 
tohto partnerstva predstavuje viac ako 500 
miliónov USD. Aj vaše príspevky na podpo-
ru odstránenia detskej obrny teda význam-
ne získajú na sile.

Viac než kedykoľvek predtým záleží teraz 
na tom, aby sme všetci priložili ruku k die-
lu. Rokujte s predstaviteľmi príslušných 
vládnych garnitúr, podeľte sa o svoje príbe-
hy o obrne na sociálnych sieťach a podne-
cujte ľudí vo vašom okolí, aby nás podpori-
li v tomto historickom úsilí. Keď rotariáni 
spoja svoje zanietenie pre vykonávanie 
služby so silou našej celosvetovej siete, sme 
nezastaviteľní. S pomocou Nadácie Gatesov-
cov a s podporou vás, rotariánov z celého 
sveta, dokážeme navždy zmeniť tvár verej-
ného zdravia.

Každý rok zomiera až 6,9 milióna detí 
ešte pred dosiahnutím piateho roku veku. 
Takmer dve tretiny z nich, teda 4,4 milióna, 
umierajú na infekčné choroby, pričom 
takmer všetkým by sa dalo predchádzať.

Aké by to bolo, keby 1,2 milióna rotariá-
nov pokračovalo vo svojich servisných pro-
jektoch zameraných na vodu, hygienu, zdra-
votnú starostlivosť, hladomor a gramotnosť, 
pričom na zreteli by mali hlavne deti?

Ak rotariáni zabezpečia dodávku ochran-
ných sieťok ošetrených insekticídmi, menej 
detí podľahne malárii. Pokiaľ budeme kopať 
studne a riešiť záležitosti nedostatočnej hy-
gieny, viac detí tak bude mať prístup k pit-
nej vode a bude im hroziť menšie riziko 
ochorení vyvolaných kontaminovanou vo-
dou. Ak Rotary kluby budú naďalej realizo-
vať prospešné projekty podporujúce zdra-
vú výživu, môžeme zachrániť mnoho 
z takmer 2,6 milióna detí, ktoré každoročne 

umierajú na podvýživu. Ďalšie z možných 
foriem pomoci zahŕňajú zabezpečenie vy-
školenej pôrodnej asistentky, hosťujúcej 
zdravotnej sestry, jednoduchej kliniky či 
školského potravinového programu. Uvede-
né príklady predstavujú priame spôsoby, 
akými možno zachrániť životy detí.

Deti umierajú nie preto, že im nie sme 
schopní pomôcť, ale príliš často práve preto, 
že pre ich záchranu nikto nič neurobí. Ak 
každý z nás prispeje svojim dielom, môžeme 
zatriasť týmito vysokými štatistikami o det-
skej úmrtnosti a zachrániť tisíce životov.

V roku 2008 – 09 som vyzval rotariánov, 
aby jednoznačne identifikovali potreby detí 
v oblastiach blízkych i vzdialených. V sep-
tembri si v Rotary pripomíname Mesiac no-
vých generácií a kedy inokedy by bola vhod-
nejšia príležitosť zamerať sa na to, aby všetky 
deti dostali príležitosť mať budúcnosť, akú si 
zaslúžia.

Ak chceme skoncovAť s obrnou, 
nAše odhodlAnie nesmie poľAviť 

investujte do budúcnosti svetA

�������: Ivan Belan, PDG
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who heard the invigorating “Go 
grandpa go, hip, hip, hip!” The 
average age of the team mem
bers, who won in the compe
tition of 19 boats, was over  
60 years. Praha Staré Město 
Rotarians scored their third 
consecutive win! Among the 
fans were juniors and teenagers 
from several outofPrague 
orphanages. Thanks to the 
Muses for Children civic 
association, four dragon ships 
attended the race for a second 
time. Their crews arrived at the 
scene from nine locations all 
over the Czech Republic. Muses 
for Children volunteers also 
prepared an attractive side 
program for the orphanage kids 
and other participants. The net 
proceeds from the starting and 
registration fees, ruffles and 
sponsorship gifts amounted to 
almost 350,000 crowns. As 
usual, the proceeds will be 
evenly distributed to the Naše 
dítě foundation and the Život 
90 civic association.

of three firms at once; MOLDAU 
SEALS fought for LBBW Bank 
and ARCHA NOVUMOVA for 
the company Novum. It did not 
help much that the crews were 
made of employees and their 
friends, i.e. racers in their 
prime. Rotary was represented 
by two teams—traditionally 

from Praha Staré Město and the 
organizing club, Prague 
International. The Prague 
International boats were 
cheered, and paddled for, by 
wellknown oarsman and skiff 
Václav Chalupa, who competed 
in six Olympic Games. It was 
the Praha Staré Město crews, 

he allday event was 
enjoyed by some 300 
paddlers along with 
dozens of participants 

and onlookers. This year’s  
Dragon Boat race took place 
under the auspices of the 
Governor of Rotary District 
2240, Czech and Slovak 
Republics, Ms. Irena A. Brichta, 
and Prague 5 Mayor Miroslav 
Zelený.  This year’s roster 
comprised only 19 rowing 
teams, although there were 22 
sponsors in attendance. Some 
companies, which registered 
more than one crew, such as 
Ernst & Young and Broker Trust, 
combined the races with their 
teambuilding projects or 
celebrations of corporate 
anniversaries, such as BAYER. 
The names of several teams 
made it difficult to tell what 
sponsor colours they were 
competing for. Thus, the RED 
DEVILS fought for Anděl 
Investment, while DRUNKEN 
DRAGONS competed on behalf 

T

Go, GraNdpa, Go!

����: Svatopluk K. Jedlička

Hip, Hip, Hip! – Young fans chanted on Saturday 14 September 
on the banks of the Vltava near the Smíchov Embankment. 

Members of RC Prague International hosted almost twenty partner clubs 
at the 4th annual dragon Boat Charity Challenge®.

ROTARY DRAGON BOAT CHARITY CHALLENGE®
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our summer break is behind us and only 
a distant memory! Hopefully, Rotarians, you are 
all reenergized, meeting regularly in your clubs, 
enjoying your club fellowship, and working on 
your projects, having fun helping others in your 
community and internationally. 

September’s focus is on New Generations and 
for me this meant spending Sat evening 7th Sept 
with a group of Rotaractors at the start of 
a week’s long All Nations Conference organized 
by RAC Podebrady, including cultural, social and 
discussion events; 11 young people from 8 
countries came to meet together as young 
Rotarians and gave us very inspiring presentations!

Do you know where your nearest Rotaract club 
is? (look at www.rotary2240.org) What is Rotar
act? (www.rotary.org) Young people, 1830 years 
of age who want to make a difference! Just like 
Rotarians, who are a professional group of friends 
doing things for other people and having fun at 
the same time. Rotaract members are all future 
Rotarians, who can become a Rotarian at any adult 
age, but may choose for a while to spend more 
time with those of a similar age. Let us reach out 
to them and hear about their projects and get 
them involved with our Rotary projects. 

Rotary Interact (1218 years old) groups are 
usually school children getting together to help 
other people and think about how they can 
improve the community around them as well as 
communities abroad. Our Interact Club in 
Roznava is very active, and hopefully soon we 
will revitalize our Prague Interact Club.

We have the Rotary Youth Exchange 1st 
Orientation Meeting for Inbound Youth Exchange 
Students at Strecno, Slovakia on 20–22.9, which 
will give all 70 odd inbound students , who are 
staying for 10 months in either the Czech 
Republic or Slovak Republic, the chance to get to 
know each other, but also to give Rotary Club 
Youth Exchange Officers the opportunity to 
exchange their experiences and keep themselves 
informed. The Youth Exchange Programme, where 
70 Czech & Slovak secondary students have been 
sent overseas this year, with the same number 

inbound from abroad, is the largest and most 
successful of all our Rotary District programmes. 
A big thank you to everyone who works so hard 
to make this programme such a success. It is 
amazing how such an exchange /time spent in 
another country living with a host family/ changes 
the 16–18 year old; they become more inde
pendent, learn a language, see the world and have 
their horizons broadened. This programme 
certainly makes a difference, as do all the winter 
and summer camps organized here or abroad and 
the other long and short stays here and abroad. All 
these programmes are open to Rotarian children 
and nonrotarian children alike. Why not become 
involved either by sending your child abroad or 
as a Rotarian, become a Youth Exchange Officer, 
or as a Rotary Club send a young adult to the 
Rotary Youth Leadership Award (RYLA) seminar 
in spring 2014 for leadership training. Here young 
people focus on ethics, leadership, professionalism 
and developing themselves as leaders.

October is a month Rotarians focus on Voca
tional Service, making sure that they promote 
ethics and the highest standard of professionalism 
in their own work and the work of others. 
It’s always necessary to remind ourselves and 
others of the core values which govern our lives 
as Rotarians: Our basic 4 questions, which we, as 
Rotarians, use to guide us: 1. Is it the TRUTH? 2. Is 
it FAIR to all concer ned? 3. Will it build 
GOODWILL and BET TER FRIENDSHIPS? 4. Will 
it be BENEFICIAL to all concerned? 

Try these 4 simple questions – they work! And 
give you great guidance for everything in your 
personal as well as professional life. Let’s 
communicate these to young people everywhere! 

Children and young people are full of energy 
and very keen to make a difference, so let’s make 
a difference by joining together with New 
Generations to make the world a better place. It‘s 
exciting working with young people – they are 
so inspiring, and so enthusiastic! Enjoy! 

Irena Brichta,
�������� ��������

GLoSarY

dEar rotarIaNS,

����: Zdeněk Kerber

BoHumIL 
Lošťák 
turNS 92!
The doyen of the Czech-
Slovak Rotary District, 
Bohumil Lošťák, 
celebrated his beautiful, 
92nd birthday in July. 

M embers of his own 
ValticeBřeclav club 
were there to wish 

him good health and splendid 
mind. A forester, writer, poet, 
photographer, prankster and 
Rotarian, rolled into one, 
enjoyed a glass of his favourite 
red wine while remembering 
the early steps of his club, 
talking about its present 
activities, and indicating 
where Rotary should proceed 
in the future. His thoughts 
were firmly with his beloved 
trees, which must be taken 
good care of even in the 
scorching sun, for the next 
generations to find solace. We 
admired beautiful specimens 
of chestnut trees, rowans, and 
spierlings and apricot trees in 
the garden of the Lošťák 
family’s new home at 
Tvrdonice. Our friend 
Bohumil, a man with 
phenomenal memory, recited 
verses merry and serious, 
penned by him and other 
authors. 
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����: Martin Saitl, RC Třebíč

More than 40 Rotarians from 
11 clubs, five districts and 
three countries reunited  
on 7 September at a truly 
“summit” Rotary meeting 
(1311 metres above sea level) 
near the Czech-Austrian-
German divide. 

I n addition to three PDGs 
and four presidents, seven 
exchange students arrived 

15tH 
tříStoLIčNík 
CLImB

from Rotex clubs in Florida, 
Oregon, Mexico, Ecuador, Slova
kia and the Czech Republic, thus 
turning the 15th annual meeting 
on top of Mt. Třístoličník 
(Dreisesselberg in German) into 
a joyous affair—pedestrians 
were happy to reach the summit 
in good shape in the summer 
heat, while those who took the 
low road imbibed a wonderful 
atmosphere and enjoyed the 
presence of so many good 
friends. Members of ICC CZ
SKA, who organized the meeting 
with the help of RC Rohrbach 
(D1920), expressed their plea
sure in several brief speeches. 
Regular participants surely felt at 

home, thanks also to the 
beautiful ambient atmosphere  
of Berggasthof Dreisesselberg, its 
excellent cuisine (I usually steer 
clear of Czech roast pork with 
sauerkraut and dumplings, but 
this time I could not resist 
ordering a platter), and a Czech 
waiter, who remembered most 
of us. Theo van den Bosch from 
RC Rohrbach, who always brings 
gifts to all of us every year, had 
a simple yet bright idea this  
year: He fetched his club’s flags, 
which disappeared like hot 
cakes. Well, my friends jot down 
6 September 2014 in your 
diaries:  Třístoličník (bring club 
flags). 

����: Petr Bareš, RC Prague International ����: Jan Oskar Miarkathe Czech architect, as an 
Exhibition Hall, completed in 
1915, which withstood the 
nuclear bomb and is preserved 
as a symbolic monument of that 
tragic event.  Young people are 
very well aware of what they 
do not wish to happen again in 
the world. This time, again 
visiting for work, I also 
represented the District at the 
Rotary Global Forum; not 
surprising that Hiroshima was 
the final location to hold the 
third Rotary International Peace 
Forum in 2013 after Honolulu 
and Berlin: 2,764 delegates 
from 52 nations. Myself and the 
then RI President Tanaka 
exchanged greetings from one 
District covering 2 countries to 

one country Japan with 42 
districts! Topics covered 
amongst numerous others, 
were: – is internet good/bad for 
peace? Should internet be 
restricted? – does internet 
ferment democracy or 
terrorism? – it was so very 
inspiring to see the very active 
and outspoken participation of 
young people from all over the 
world. The forum motto :“Peace 
begins with you”, chanted 
during the closing event 
summed up the Forum’s  
conclusion: you do not need to 
do anything great to contribute 
to peace – every little small bit 
of positive action, multiplied by 
the Rotary International 
worldwide membership, adds 
up to a huge effect. So just go 
ahead and do little acts of good 
will and you know that you are 
part of great community which 
does great good. I again saw the 
Abomb Museum, which has 
a profound effect even visiting 
a second time. There on exit, we 
were reminded of the positive 
aspects of our world – a visit in 
1995 by President Vaclav Havel 
was documented there.

pEaCE BEGINS 
WItH You

INtErNa-
tIoNaL 
rotaraCt 
CoNfErENCE

You can get lost in Tokyo 
where the metro covers 
200kms and carries 8.5 
million passengers per day 
and where English is generally 
not understood or spoken, and 
you can’t read the signs! 

S ome years ago, however, 
my 15 year old son did 
not get lost on his own, 

while I was working there, and 
he surprised me wanting to 
visit the Hiroshima Peace 
Museum, and the Abomb Dome 
building designed by Jan Letzl, 

At an All Nations 
Conference gala evening 
on 7 September, Rotaract 
Club Poděbrady started a 
weeklong sojourn of 11 
young people from various 
parts of the world in the 
Czech Republic.  

W ith officials of 
Rotaract Club 
Poděbrady and 

Rotaract’s district manage
ment in attendance, Gover
nor Irena Brichta welcomed 
the visitors, wished them a 
pleasant stay, and expressed 
hope that our district will 
continue to host such events 
in future. The main goal is  
to establish international 
friendships and swap 
experience with foreign 
Rotaract Clubs, as well as  
to introduce our partners  
to the scenic beauties of the 
Czech Republic. 
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����: František Ryneš, PDG and President Peter Urban, 
provided truly unique 
conditions, for which we  
thank them very much. 
The meeting opened on 
Friday evening with a jazz 
concert. 

O liver Schmitt of RC Prag 
Bohemia reported on 
progress in a joint 

project of curative care for 
children at Israel’s Dead Sea. 
František Ryneš (RC Třebíč) and 

O ur meetings actually 
started a few years 
back, as we began to 

stage degustation dinners with 
renowned Michelin Guide food 
critic Benjamin Kuras, initially 
designed only for the Prague 
clubs. Now we have extended 
the established tradition. In this 
Rotary Year we have had two 

interesting gourmet dinners 
thus far. It should be noted that 
every evening generates funds 
that go towards our charity 
projects. Once every six weeks 
we want to hold dinners which 
would blend a more traditional 
European style with an ethnic 
cuisine of our choice. We have, 
in our focus, interesting 
restaurants that serve quality 
food for a reasonable price: at 
the moment we don’t aim too 
high, such as Prague’s La 
Dégustation Bohème Bour
geoise. But I trust one day we 
will stage a gourmet party on 
this high level. As dedicated 
food buffs we will travel miles 
and spend money just to have 
an unforgettable experience 
that would please our taste 
buds. Our nearest meeting is 
planned for 8 October and then 
we’ll have another one, 
attached to the 12 November 

meeting of Prague Rotary  
Club presidents. Venues will  
be specified later. 

Klaus Hancken (RC Bad 
Wöridhofen) talked about the 
July sequel to the Road of Czech
German Understanding in 
Budišov nad Budišovkou. We 
sincerely welcomed an invitation 
for young Czech members to an 
international RYLA seminar in 
the German town of Marienthal 
and a proposal for the extension 
of longterm student exchange 
programmes our three countries 
organize. Frits Zeeuw ((RC 
Bamberg Schl.) told us that the 
travelling exhibition, Heritage 
Rescued, now underway in Bad 
Wörishofen, would be transferred 
to Jena in spring. Vlado 
Grünwaldský from RC Poprad 
summed up the results of our 
support for the SlovakGerman 
grammar school in Poprad, and 
Jozef Širotňák (RC Košice) 
proposed cooperation with 
Carpathian Germans. During the 
working weekend we visited 

a charming renaissance chateau 
in the nearby village of Dolní 
Krupá. The opening number  
of a piano matinee, Moonlight 
Sonata, recalled Ludwig van 
Beethoven’s stay there as 
a teacher of children and nieces 
of chateau proprietor Count 
Brunswick. A small Beethoven 
museum and some of his pre
served correspondence shed 
light on littleknown aspects  
of his artistic career. The after
noon was crowned by a not  
less inspiring visit to the 
Malokarpatská vinná cesta 
winery, where samples of 
splendid local wines were 
served. Although the matters 
discussed at the committee were 
important and worthwhile, 
maybe friendly relations within 
the committee and partnership 
among the cubs from three 
nations in the heart of Europe 
are even more important.

pIEšťaNY 
IS a mEEtING 
pLaCE

LEt’S Go 
Cook

The mecca of Slovak spa 
industry hosted on 13–15 
September an annual meeting 
of the Slovakia-Czech 
Republic-Germany Inter-
Country Committee. 
Organizers from Rotary Club 
Piešťany, namely Karol Ambra 

This Rotary Year saw a new 
fellowship started in our 
Czech and Slovak Rotary 
District—one dedicated 
to good food. 

GourmEt fELLoWSHIp

����: Svatopluk K. Jedlička

dear friends, lovers of good 
food, get in touch! 

Vojta Havránek
rotary klub praha City

cell phone: 608 111 671
e-mail: havranek@titbit.cz
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Archiv hlavního města Prahy
Národní galerie v Praze 
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Výstava se koná 
pod záštitou 

primátora hl.m. Prahy
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CounCil 
on legislation 
of RotaRy 
inteRnational 
2013
legislatívna rada Rotary international – „rotariánsky 
parlament“ – sa stretáva každé tri roky k diskusii 
a hlasovaniu o návrhoch a úpravách zákonov 
predložených klubmi, dištriktmi a správnou radou 
Rotary International (RI). Navrhnúť zmenu zákona, 
alebo celý nový zákon môže každý klub a dištrikt 
v termínoch určených správnou radou RI.

����: Ivan Belan, PDG
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 redstavenstvo 
klubu musí však 
najprv návrh zá
kona, alebo jeho 
úpravu predložiť 
členom klubu na 
pravidelnom klu

bovom stretnutí. Ak je návrh 
v klube schválený, odošle ho pre
zident klubu na vedenie dištriktu. 
Guvernér dištriktu predloží ná
vrh na dištriktovej konferencii 
k vyjadreniu a získaniu podpory 
pre návrh. Po získaní súhlasu plé
na konferencie guvernér pripraví 
správu o navrhovanej zmene zá
kona, alebo znení nového zákona 
do ústredia RI s uvedením účelu 
a efektu nového zákona a s prí
padnými predpokladanými fi
nančnými nákladmi jeho uvede
nia do praxe. Jednotlivé návrhy 
po prijatí na ústredí RI posudzuje 
Ústavná a zákonodarná komisia 
pri RI, ktorá skontroluje komplet
nosť návrhov. Podobné návrhy 
odporučí autorom zjednotiť, aby 
legislatívna rada mala uľahčenú 
prácu a nemusela sa zaoberať 
množstvom návrhov v tej istej 
problematike. Ústredie RI neod
porúča dištriktom, aby predklada
li celkovo viacej ako 5 návrhov, 
hoci niektoré dištrikty nepredlo
žia ani jeden návrh. Keď je pred
ložených menej návrhov, legisla
tívna rada môže dôkladnejšie 
preskúmať predložené návrhy 
a ich prínos. Predkladateľ zákona 
na Legislatívnej rade musí predsta
viť účel a efekt zákona prejavom 
nepresahujúcim 300 slov, aby bol 
správne vnímaný delegátmi Le
gislatívnej rady. Ak toto prehlá
senie nie je prednesené, návrh 
nie je zaradený do programu na 
riešenie. Prehlásenie musí presne 
pomenovať spornú otázku alebo 
problém, ktorý navrhovaný zákon 
pojednáva, a ako zákon tento pro
blém rieši.  Poznáme dva druhy 
návrhov – uzákonenie, čiže kodi
fikácia textu zákonných doku
mentov RI (RI ústava, RI štatút 
a štatút Rotary klubov – Listina 
zásad Rotary klubov) a rezolúcie, 

ktoré nemenia zákonné doku
menty. Legislatívna rada má takto 
zákonodarné právo dopĺňať a me
niť ústavné a zákonné dokumenty 
RI. Každý dištrikt vysiela na zasad
nutie Legislatívnej rady svojho re
prezentanta. Legislatívnej rady sa 
tohto roku zúčastnilo 520 pastgu
vernérov s hlasovacím právom 
a vyše 100 hostí bez hlasovacieho 
práva, zamestnanci ústredia RI 
a mnohí pastprezidenti RI. Na za
sadaní Legislatívnej rady, ktorá sa 
uskutoč nila 25. až 30. apríla 2013 
v Chicagu, bolo pripravených 
200 podaní. Prejednávalo sa 173 
návrhov. Z nich bolo 142 úprav 
zákonných no riem a 31 rezolúcií. 
Z tohto počtu bolo prijatých 53 
zákonných úprav, 6 rezolúcií a 8 
podnetov Rade riaditeľov RI 
k ďalšiemu skúmaniu. Prijatých 

úprav v pôvodnom znení bolo 
44 a 15 s pozmeňovacími do
plnkami. Z významných zákon
ných úprav prijatých na posled
nom zasadnutí Legislatívnej rady 
spomeniem aspoň tie najdôleži
tejšie. Naše tradičné štyri smero
vania služieb sa rozšírili o piaty 
pilier služieb – služba mládeži 
(tesným hlasovaním 263/250) . 
Po skončení šesť ročného pilotné
ho programu činnosti eklubov, 
ktoré pracujú len na internete, sa 
odhlasovalo pokračovanie čin
nosti týchto klubov. „Sexuálna 
orientácia“ bola pridaná na 
zoznam zakázaných dôvodov ob
medzujúcich členstvo v Rotary. 
Novinkou je aj možnosť udeliť ak
tívne členstvo v klube osobe, kto
rá nevykonáva žiadne zamestna

nie alebo ho prerušila z dôvodu 
starostlivosti o deti, alebo pomoci 
manželskému partnerovi v jeho 
práci. Pre zachovanie členstva 
v klube platí povinnosť všetkých 
rotariánov dosiahnuť minimálnu 
účasť najmenej na 50 % pravidel
ných klubových stretnutí v kaž
dom pol roku, alebo proporcio
nálnu účasť na klubových 
projektoch a podujatiach. Ak 
účasť na činnosti klubu klesne na 
30 % v dochádzke a predstaven
stvo nezhodnotí situáciu ako odô
vodnenú, zaháji s členom klubu 
vylučovací proces. Rozvoju člen
skej základne pri spieva aj zakla
danie nových klubov. Ich ľahší 
vznik má v praxi umožniť aj 
štatút „satelitných“ Rotary klubov. 
Z titulu nevyhovujúceho termínu 
stretávania sa klubu viacerým čle

nom, alebo veľkej aglomerácie vo 
väčších mestách, sa môže skupi
na členov Rotary klubu schádzať 
na inom mieste a v inom čase 
ako sú pravidelné klubové stret
nutia, ale zostávajú stále členmi 
pôvodného klubu. Až kým ne
nadobudne satelitný klub potreb
ný počet členov pre samostatný 
nový klub, pracuje satelitný klub 
pod hlavičkou sponzorského klu
bu, ktorého sú rotariáni aj satelit
ného klubu stále členmi (jediné 
„dvojité“ aktívne členstvo rotariá
na). Po dosiahnutí potrebného 
počtu členov pre činnosť samo
statného klubu dochádza k vzni
ku nového Rotary klubu, zaniká 
štatút satelitného klubu a aj člen
stvo jeho členov v sponzorskom 
klube.

P

John Hewko, 
generálny 
sekretár RI, 
delegát dištriktu 
RI 2230, 
s delegátom 
dištriktu RI 
2240 Ivanom 
Belanom

najbližší rotariánsky 
parlament zasadne v apríli 

2016. návrhy nových 
zákonov, alebo ich 

pozmeňovacích úprav 
musia byť doručené do 

ústredia Ri do
31. 12. 2014.
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romě tří PDG a čtyř 
prezidentů dorazilo 
i sedm výměnných 
studentů a členů Ro-
texu z Floridy, Ore-
gonu, Mexika, Ekvá-

doru, Slovenska a ČR, čímž se 15. 
ročník „Třístoličníku“ zařadil mezi 
ty nejradostnější – pěší turisté 
měli radost, že nahoru za téměř 
letního počasí ve zdraví dorazili, 
a ti, kteří zvolili cestu pohodlnější, 
se radovali z báječné atmosféry 

a přítomnosti tolika přátel. Členo-
vé ICC CZ-SK-A, kteří tuto akci za 
organizační pomoci RC Rohrbach 
(D1920) pořádají, se těšili ze všech 
nejvíce, což ve svých krátkých 
proslovech všem přítomným vyje-
vili. Pravidelní účastníci se tu již 
jistě cítí jako doma, k čemuž ne-
malou měrou přispívá i skvělé 
prostředí Berggasthofu Dreisessel-
berg, jeho stále stejně výborná ku-
chyně (vepřo–knedlo–zelo si často 
nedávám, ale zde vždy) a český 

vrchní, který si většinu z nás už 
pamatuje. Theo van den Bosch 
z RC Rohrbach, který každý rok 
pro všechny něco přinese, měl le-
tos jednoduchý, ale skvělý nápad. 
Přinesl vlaječky svého klubu, po 
kterých se jen zaprášilo.

Takže přátelé, už nyní do svých  
diářů pište váš program na 6. 9. 
2014:  Třístoličník (klubové vlaječ-
ky s sebou).

Po Patnácté na 
třístoličníku
Více než 40 rotariánů z 11 klubů, pěti distriktů 
(1840, 1842, 1910, 1920, 2240) a tří zemí (Rakouska, 
Německa a ČR) se 7. září opět sešlo na doslova 
vrcholném (1311 m n. m.) rotariánském meetingu 
poblíž česko–rakousko–německého trojmezí.

K Pravidelní 
účastníci 
se tu již 
jistě cítí 
jako doma

SETKÁNÍ

����: Martin Saitl, RC Třebíč
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příjemném prostředí 
Lázeňského ostrova 
se velmi dobře jedna-
lo. Pořadatelé z Rota-
ry klubu Piešťany, 
jmenovitě Karol Amb- 

ra a prezident Peter Urban, vytvořili 
účastníkům opravdu jedinečné zá-
zemí, za což jim patří velký dík. Set-
kání začalo jazzovým koncertem už 
v pátek večer. V sobotu dopoledne 
zasedal výbor v jednom ze salonků 
hotelu Esplanade. Po společném 

obědě následoval kulturní program 
na roztomilém renesančním zámeč-
ku v Dolní Krupé s klavírním mati-
né. Úvodní Sonáta měsíčního svitu 
připomněla pobyt Ludwiga van 
Beethovena, vychovatele dětí a ne-
teří majitele zámku hraběte Bruns-
wicka. Malé muzeum skladatele 
i některé jeho dochované dopisy 
osvětlily málo známé okolnosti jeho 
tvorby i vztahů s příslušníky zámec-
ké šlechty. Odpoledne bylo zakon-
čeno neméně inspirující prohlíd-

kou vinařství Malokarpatská vinná 
cesta s ochutnávkou skvělých míst-
ních vín. Vlastní jednání se zabývalo 
možnostmi spolupráce našeho di-
striktu s německými partnery. Oli-
ver Schmitt z RC Prag Bohemia re-
feroval o stavu projektu léčby dětí 
u Mrtvého moře. František Ryneš 
(RC Třebíč) a Klaus Hancken (RC 
Bad Wörishofen) zavzpomínali na 
červnové prodloužení Cesty česko-
-německého porozumění v Budišo-
vě nad Budišovkou, česká strana 
s povděkem přijala pozvání mla-
dých na mezinárodní seminář RYLA 
v německém Marienthalu a navrh-
la rozšíření dlouhodobé výměny 
středoškoláků mezi našimi třemi 
zeměmi. Zaujala informace Fritse 
Zeeuwa (RC Bamberg Schl.), že 
putovní výstava Zachráněné dědic-
tví, která právě probíhá v Bad 
Wörishofenu, se na jaře přemístí 
do Jeny. Vlado Grünwaldský z RC 
Poprad referoval o podpoře slo-

vensko-německého gymnázia v Po-
pradu a Jozef Širotňák (RC Košice) 
navrhl spolupráci s karpatskými 
Němci. Plénum též schválilo Vý-
roční zprávu za minulý rok.

I když je obsah jednání výboru 
důležitý a přínosný, možná ještě 
důležitější jsou přátelské vztahy 
mezi členy výboru a živá partner-
ství mezi kluby tří národů v srdci 
Evropy. Příští výroční zasedání vý-
boru bude za rok hostit bavorský 
Bamberg.

V jednání se 
zabývalo 
možnostmi 
sPoluPráce 
našeho 
distriktu 
s německými 
Partnery

SETKÁNÍ

Piešťany jsou 
místem setkávání
Hlavní město slovenského lázeňství hostilo ve dnech 
13. až 15. září letošní výroční zasedání mezinárodního 
výboru Slovensko-Česko-Německo.

����: František Ryneš, PDG
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enže u každého vzni
kajícího hnutí je tře
ba mít neúnavné 
tvůrce. Svou úlohu 
zde zdárně splnil 
především Frederick 
Warren Teele (spe

cial Commissioner for Conti
nental Europe), který se ujal své 
evropské rotariánské mise před 
devadesáti lety, v roce 1923.  
Narodil se 5. prosince 1869 ve 
West Sommerville, ve státě Ma
ssachusetts (na snímku). Aktiv
ně pracoval v řadě spolků, 
avšak jeho osudem se stala prá
ce v ro tariánském hnutí, které 
v do bě jeho dospělosti bylo 
vlastně v počátcích. V roce 
1922 a počátkem roku 1923 za
kládá nové RC v Mexiku a v Te
xasu a odvádí zde velice dobrou 
práci. Ústředí Rotary mu svěřilo 
těžký a složitý úkol, šíření rotari
ánských myšlenek na evrop
ském kontinentu. Za své sídlo si 
čty řiapadesátiletý vyslanec vy
bral švýcarský Curych. 

Jak to tehdy vypadalo s hnu
tím Rotary v Evropě? Na konci 
roku 1923 zde bylo celkem 11 
rotariánských klubů. Úplně prv
ní vznikl v říjnu 1920 v Madri

du, v roce 1921 přibyla Francie 
(Paříž) a Dánsko (Copenhagen), 
v roce 1922 další španělský 
klub v Barceloně, Norsko (Oslo) 
a Holandsko (Amsterdam), v ro
ce 1923 vznikl klub v Belgii 
(Ostende), další klub v Holand
sku (Utrecht) a další dva kluby 
ve Francii (Lyon, Toulouse). Na 
konci této pomyslné čáry vznikl 
ještě klub v Bruselu a v Miláně, 
na jehož založení se již podílel 
Fred Warren Teele. Pochopitelně 
se rozhodl založit jako první ro
tariánský klub v místě svého do
časného bydliště. A tak vzniká 
počátkem roku 1924 první švý
carský RC Zürich. V říjnu 1924 
postihla Freda Teeleho krutá rá
na. Navždy odešla jeho manžel
ka Alice. Pro Freda se stala lé
kem žalu především práce. A tak 
připravuje vznik dalších klubů, 
mimo jiné i v Praze, ve spolu
práci s dr. Sumem, otcem a sy
nem Masarykovými a s dalšími 
přáteli. Fred je také u toho, když 
vzniká druhý RC na území Čes
koslovenska, RC Karlovy Vary 
(oficiálně červenec 1927). A po
té vznikají další kluby, přede
vším ve Velké Británii, ve Fran
cii, v Německu, v Itálii, ve 

MUŽI, 
KTEŘÍ STÁLI 

U ZRODU 
ČESKO-

SLOVENSKÉHO 
ROTARY

����: Petr Andrle ����: archiv

Vznik československého rotariánského 
hnutí ve dvacátých letech minulého století 
bezvýhradně podporovali oba Masarykové 
– otec i syn, díky osobním zkušenostem, 

kterých nabyli přímo ve Spojených státech.

J

HISTORIE

František J. VlčekFred. W. Teele Dr. A. Šum
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HISTORIE

Španělsku, v Rakousku. V roce 
1926 se Fred věnoval své práci 
v severských zemích, zejména 
pak ve Švédsku. Klub ve Stock
holmu vznikl 8. ledna 1926 s 27 
zakládajícími členy a Švédsko se 
tak stalo čtyřicátou třetí zemí, 
v níž pracovaly Rotary kluby. 
Tehdy bylo na celém světě cel
kem asi 125 000 rotariánů. Málo 
je známo, že s Fredem Teelem 
přijel na podzim roku 1925 do 
Stockholmu i autor rotariánské 
myšlenky Paul Percy Harris 
(1868 – 1947). S Fredem byli 
vlastně vrstevníci a velice dobře 
si rozuměli. Paul Harris si velice 
cenil organizačních schopností 
svého přítele. 

Dalším mužem práce byl při 
zakládání prvního českosloven
ského Rotary klubu JUDr. Anto
nín Sum starší (20. 11. 1877 
Městec Králové – 23. 12. 1947 
Praha). Patřil k významným čes
kým politikům, kteří již na po
čátku dvacátého století velice 
dobře pochopili, jak důležité 
a potřebné je z hlediska národ
ního vývoje naše stýkání s ang
losaskou kulturou. Vystudoval 
právo na KarloFerdinandově 
univerzitě v Praze, ve studiích 
pokračoval později v Londýně 
a ve Washingtonu, když před
mětem jeho zájmu byly mimo 
právní vědy také vědy politické 
a ekonomické. Ještě před dovr
šením třicítky se v roce 1905 
dal do služeb pražského magist
rátu a jeho velice plodné mezi
národní aktivity ukončila až 
v roce 1914 první světová vál
ka. Antonín Sum (na snímku 
vlevo) byl později i spoluzakla
datelem pražského Anglického 
klubu. V letech 1920 – 1922 
pracoval JUDr. Antonín Sum na 
československém velvyslanec

tví ve Washingtonu ve funkci 
sociálního atašé a spolu s naši
mi krajany organizoval nejrůz
nější akce, směřující k pomoci 
nově vzniklému státu. Poté pra
coval šest let přímo na minister
stvu zahraničí, kde se věnoval 
sociálním otázkám a záležitos
tem týkajícím se spolupráce 
s emigrací. Podílel se na vzniku 
prvního československého Ro
tary klubu v Praze a v roce 
1925 se stal jeho prvním prezi
dentem. Zakladatelé se scházeli 
u Jana Masaryka a mimo to, že 
byl o nich informován prezi
dent Masaryk, přicházeli i další 
zájemci o členství. Schůzky or
ganizoval právě dr. A. Sum a zku
šeným rádcem jim všem byl 
český podnikatel žijící v USA 
František J. Vlček (na snímku 
vlevo), sám člen RC v Clevelan
du. S JUDr. Sumem se poznal při 
jeho misi ve Washing tonu v le
tech 1920 – 1922. V roce 1928 
byl dr. Sum jmenován generál
ním konzulem ve Vídni a od ro
ku 1935 až do svého odchodu 
do důchodu v roce 1938 praco
val jako přednosta oddělení mi
nisterstva zahraničí. V roce 
1926 pomohl se vznikem první

ho pražského anglického gym
názia a o rok později byl zvolen 
předsedou Svazu angloameric
kých klubů a společností v Čes
koslovensku. 23. prosince 1947 
Antonín Sum odchází z tohoto 
světa. V té době nastupuje jeho 
syn JUDr. Antonín Sum mladší 
(1919 – 2006) jako osobní ta
jemník ministra Jana Masaryka. 
Otec se ještě dočkal obnovy ro
tariánského hnutí, ale několik 
měsíců po jeho smrti byly RC 
zakázány znovu a jeho syn byl 
v roce 1949 zatčen, o rok poz
ději odsouzen na 22 let v proce
su s Miladou Horákovou. Po 
propuštění z vězení v roce 1962 
se živil jako kominík. Po roce 
1989 se aktivně podílel na  
obnovení Junáka, organizace 
YMCA a klubů Rotary.

V létě roku 1931 se ve Vídni 
konala celosvětová konference 
Rotary (na snímku). Zúčastnilo 
se jí celkem neuvěřitelných 
4000 rotariánů a jejich hostů 
z 57 zemí světa. JUDr. Antonín 
Sum byl jedním z organizátorů 
tohoto úžasného setkání, do
konce mu v jeho práci pomáha
li i oba jeho synové, Antonín 
a Herbert. Když si uvědomíme, 

že v roce 1925, v době svého 
vzniku, měl jediný klub v Čes
koslovensku, pražský Rotary 
klub, pouhých 34 členů, jsou 
další zprávy neuvěřitelné. Čes
koslovenská rotariánská delega
ce na tomto světovém shromáž
dění byla čtvrtá nejpočetnější. 
Nejvíce rotariánů přijelo z USA 
(1522), z Velké Británie (613) 
a pochopitelně z Rakouska 
(409). Z tehdejšího Českoslo
venska se tohoto světového  
rotariánského setkání zúčastni
lo celkem 266 rotariánů a jejich 
manželek, případně dalších  
hostů. Z Německa přijelo 202 
účastníků, z Francie 172. To sa
mo o sobě dokládá, že rotarián
ská myšlenka se v naší zemi  
velice rychle zabydlovala a sku
tečně jsme v roce 1939 patřili 
k zemím s velmi početnou rota
riánskou obcí. Hodně našich  
zástupců také zastávalo různé 
funkce v celosvětovém hnutí 
Rotary. Zásluhu na tom všem 
má nesporně i JUDr. Antonín 
Sum, který v době vídeňského 
rotariánského setkání mohl 
hodně pomoci právě z pozice 
generálního konzula Českoslo
venské republiky ve Vídni. 

Konference Rotary 
International ve 

Vídni, 22.–26. června 
1931
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ZAJÍMÁ NÁS

����: Vojta Havránek, RC Praha-City
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ednou za šest týdnů 
chceme uspořádat de-
gustační večeři (zatím 
jen v Praze) a ideálně 
střídat tradičnější 
evrop ský styl s někte-

rou etnickou kuchyní. V našem 
zorném poli jsou zajímavé pod-
niky s kvalitní kuchyní za rozum-
nou cenu – nyní určitě necílíme 
na to nejlepší, jako je např. La 
Dégustation Bohème Burge-
oise. Věřím ale, že časem uspořá-
dáme degustaci i na této úrovni. 
Jako všichni správní nadšenci, 
v tomto případě milovníci dob-
rého jídla, jsme přeci ochotni 
ujet stovky kilometrů a vydat se 
z peněz za nezapomenutelný  
zážitek, který náš potěší. 

Co tedy máme už za sebou 
v letošním rotariánském roce? 
První příjemný večer jsme strá-
vili v restauraci U bílé krávy, kde 
jsme prošli čtyřchodovým menu 
skládajícím se z husí paštiky, po-
lévky vichysoisse, hlavního cho-
du osso buco a čokoládového 
parfait. Jídlo bylo výborné, stej-
ně tak společnost příjemných 

lidí. Sešlo se nás dvacet, což byl 
na tuto malou restauraci docela 
velký počet, ale myslím, že ostat-
ní pozitiva tento fakt přebila. 
Druhá večeře pak proběhla 
v mexické restauraci Las Adelitas, 
která patří k těm nejlepším me-
xickým u nás a najdete ji v Praze 
už na dvou místech. My jsme ob-
sadili celý salónek v té nově ote-
vřené u Staroměstského náměstí. 
Menu bylo skutečně degustační, 
tj. devět malých porcí, ale velmi 
zajímavě připravených. Už na za-
čátku jsme k tortilla chipsům do-
stali nejen avokádové guacamole 
a salsu, ale i nopales, neboli kak-
tusové listy tepelně upravené. 
A pak se rozjel koncert chutí – 
lososový ceviche s okurkou, ko-
riandrem, limetou, sezamem 
a osmaženými sladkými bram-
bory a červenou řepou, tacos 
dorados s bramborovým pyré 
s chorizem a cibulkou, tacos do-
rados s kuřecím masem v omáč-
ce „chile guajillo“, následně ta-
cos de jamaica s ibiškovými 
květy. Po přestávce proložené 
mezkalem (agáve pálenka s kou-

řovou příchutí) pokračovalo ku-
řecí maso s tacos a klasickým 
čokoládovým mole (omáčka 
z chilli, ořechů, rajčat, čokolády, 
sezamu a dalších cca 20 ingredi-
encí) a poté kuře s mole verde 
(omáčka z chilli, zelených rajčat 
a opět celé řady ingrediencí). Na 
konec přišlo jako dezert mango 
s granátovým jablkem, mátou 
a tequillou a ovocný pohárek 
z granadily. Někteří z nás ochut-
nali i příjemné mexické červené 
víno. Večer byl opět super, ten-
tokrát nás bylo víc jak dvacet, 
a tak doufám, že už na dalším 
gourmet večeru uvidíme další 
nové tváře.

Rád bych tímto barvitým  
popisem našich zážitků získal 
pozornost všech stejně zaměře-
ných a začal generovat databázi 
kontaktů a diskutovat zajímavé 
projekty, které bychom mohli 
v rámci tohoto fellowship usku-
tečnit. Za zmínku stojí i to, že 
při každém večeru generujeme 
finanční zdroje, kterými posilu-
jeme konto našich charitativ-
ních projektů. Nápadů asi může 

být spousta – organizace degus-
tačních večeří, vaření se zajíma-
vými kuchaři, vaření sami pro 
sebe, cesty do zemí jídlu zaslí-
bených, ne-li do nejlepších 
restau rací světa, atd. Ale nejprve 
o sobě musíme vědět a mít mož-
nost se na zajímavých akcích 
domluvit. Prosím, posílejte svoje 
kontakty a nápady na mne (ha-
vranek@titbit.cz). Rád vám po-
šlu pozvánky a podrobnější in-
formace ke každé připravované 
akci. Příští setkání máme 8. 10.,  
a potom společně se schůzkou 
prezidentů pražských Rotary 
klubů 12. 11. Místa ještě budou 
upřesněna.

J

GOURMET FELLOWSHIP

Všem 
miloVníkům 

dobrého jídla!
V tomto rotariánském roce oficiálně vznikl v rámci našeho československého 
distriktu nový fellowship, tedy zájmová skupina, a to pro milovníky dobrého 
jídla. Naše společné setkávání odstartovalo už před několika roky, kdy jsme 
společně s Benjaminem Kurasem začali organizovat degustační večeře jen 
v rámci našeho klubu. Zvali jsme na ně ale i členy dalších pražských klubů. 
Na tuto zkušenost nyní navazujeme. V letošním rotariánském roce máme 

za sebou již dvě zajímavé degustační večeře.

Přátelé a milovníci dobrého 
jídla, ozvěte se!

Vojta havránek
rotary klub Praha City

mobil: 608 111 671
e-mail: havranek@titbit.cz
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řípravy letošního ročníku 
zkomplikovaly dvě pod
statné události: celková 
rekonstrukce Střeleckého 
ostrova a tradiční termín 
bylo třeba z přelomu květ
na a června přesunout na 

pozdější dobu vzhledem k nečekaným 
povodním. Ani to však příznivce závodů 
neodradilo.

Přestože sponzorů bylo letos 22, starto
valo jen 19 týmů čítajících tři stovky pád
lujících. Některé firmy, které přihlásily 
více posádek (např. Ernst & Young nebo 
Broker Trust), využily závody v rámci 
svých teambuildingových aktivit nebo 
k oslavě firemního výročí (Bayer). Za jmé
ny některých týmů bylo jen těžko poznat, 
v barvách kterého sponzora závodí. Napří
klad Red Devils soutěžili za společnost 
Anděl Investment, Drunken Dragons hned 
za tři společnosti, Moldau Seals za LBBW 
Bank a Archa Novumova za společnost 
Novum. Dva týmy reprezentovaly i Rotary. 
Byly tradičně z klubu Praha Staré Město 
a pořádajícího klubu Prague International. 
Závodníky Prague International přijel 
podpořit i známý veslař a skifař Václav 
Chalupa, účastník šesti olympijských her. 
Nebývalý zájem o závody projevili i zá  
stupci městské části z Prahy 5 a Prahy 2 
a do závodů vyslali svůj vlastní závodní 
tým. Rotariáni z klubu Praha Staré Město 
už potřetí hravě obhájili svoje prvenství! 
A právě jim PrahaStaré Město patřilo ono 
povzbudivé „Dědo jeď!“, neboť průměrný 

věk členů vítězného týmu byl 60 let! Mezi 
těmi, kteří jim fandili, byly i děti z několika 
mimopražských dětských domovů. Záslu
hou občanského sdružení Múzy dětem se 
i jejich čtyři lodě zúčastnily už podruhé 
tohoto závodu. Dalekou cestu kvůli závo
dům vážily z Vrbna pod Pradědem, Sedlo
ňova, Písku, Plzně, Krásné Lípy, Dubence, 
Unhoště, Nymburka a DubéDeštné. Díky 
jejich účasti se závody dračích lodí stávají 
skutečně akcí všech generací. Dobrovol
níci ze sdružení Múzy dětem připravili 
atraktivní doprovodný program: facepain
ting, korálkovou dílnu, woodkopf, skládání 
hlavolamů, malování draků, žonglování, 
zdolávání schodů s míčkem na tenisové 
pálce, házení koulí na koš či rozeznávání 
pochutin podle hmatu. Všechna stanoviště 
byla permanentně obležena. Závody se 
uskutečnily pod záštitou guvernérky Rota
ry distriktu 2240 Ireny A. Brichta a staro
sty MČ Praha 5 Miroslava Zeleného. Sa
motné soutěže se ujal profesionální tým 
České asociace dračích lodí a zdravotnic
kou asistenční službu nezištně poskytla 
společnost Meditrans. Čistý výtěžek ze 
startovného, tomboly a sponzorských pří
spěvků se vyšplhal na téměř 350 tisíc 
korun. Ty budou rozděleny rovným dílem 
mezi nadaci Naše dítě a občanské sdruže
ní Život 90. 

Obdiv patří obětavé dobrovolnické prá
ci členů Rotary klubu Prague Internatio
nal, kteří strávili v průběhu roku desítky 
hodin nezištným zajišťováním sponzorů 
i organizační přípravou.

P

����: Svatopluk K. Jedlička, RC PrahaCity

Takové povzbuzování od mladších znělo 
v sobotu 14. září nad hladinou Vltavy 

u smíchovského nábřeží. Rotariáni z klubu 
RC Prague International tu pořádali 4. ročník 

charitativních závodů dračích lodí 
Rotary Dragon Boat Charity Challenge®.
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OSTRAVŠTÍ ROTARIÁNI 
V MALAWI

oc. MUDr. Rasti
slav Maďar, 
PhD., je spo
luzakladate

lem a předsedou nezisko
vé organizace International 
Humanity (IH), a na podobné 
mise vyjíždí už bezmála deset 
let. Malawi má přes 15 milionů 
obyvatel, průměrný věk je tu 
jen 16 let a HDP na osobu je 
zde asi 180 dolarů. Kromě níz
ké životní úrovně trpí země ta
ké nedostatkem lékařské péče. 
Denně jsme zvládali 100 až 150 
pacientů, přednost měly akutní 
případy a velmi podvyživené 
děti. Někdy končil ordinační 
den až kolem 23.00 hodiny, or
dinovali jsme i bez elektřiny 
jen s čelovkou. Pacienti přichá

zeli desítky kilometrů 
pěšky nebo volským po
vozem. Spektrum paci
entů bylo stále podob
né: různé bolesti, 

otevřené rány, astmatici, 
epileptici, infekční nemoci, pa
raziti, malárie, podvýživa, bilha
rioza… více než 150 rodin 
s podvýživou dětí na hranici ži
vota a smrti od nás dostalo zá
kladní balíček. V posledních 
dnech jsme absolvovali příjem
nou návštěvu Rotary klubu v Li
longwe a schůzku na minister
stvu zdravotnictví.

Děkuji členům RC Ostrava 
International a také RC Opava 
International, kteří po přednáš
ce doc. Maďara poslali do Mala
wi svůj díl pomoci. 

Lékaři Hana Fialová a Rastislav Maďar z RC Ostrava 
International byli na třítýdenní misi v Africe, aby 
pomáhali v jedné z nejchudších zemí na světě.

D

V rotariánských klubech v českých zemích i na Slovensku se stále něco děje. 
My vám přinášíme rychlý přehled toho nejzajímavějšího…

����: Petr Andrle

OSTRAVA

Z a zrozením Opav
ské míle stojí náš 
člen Jiří Sýkora, 

držitel československé
ho rekordu v běhu na 
5000 metrů na dráze a do
saženého výkonu 13:24,99 dne 

1. srpna 1980 na Letních 
olympijských hrách 
v Moskvě. Akce se zú
častnily také naše vý

měnné studentky Pinpi
nat z Thajska, Itzel z Mexika 

a Poliana z Brazílie.

OPAVA

����: Miroslava Melecká

OpAVSkÁ 
MÍLe
Tušíte, za jaký čas se dá 
zaběhnout jedna míle 
(1609m)? 4,14 min byl 
nejlepší výkon z 233 
startujících v Běhu Opavou, 
který pořádal RC Opava 
International v měsíci září.

C elkem 33 svěřenců, 
14 asistentů z řad 
dobrovolníků 

středoškolské mládeže 
a 6 dospělých pedagogů 
prožilo během letních 
prázdnin nezapomenutelný tý
den plný her, zábavy a napětí. 
I narozeniny se zde slavily, a ze 
slov písně pro oslavence: „Tvůj 
vozíček není žádný problém, 
předjedeš i želvu s bobrem“, 
bylo cítit upřímné přátelství 

a přirozená pomoc pro ty, 
kteří nemají možnost 
podniknout výlet jen tak 
na vlastní pěst. Náklady 
na uspořádání tábora či

nily 200 000 Kč. Rotary 
klub Opava International získal 
finanční prostředky díky sponzo
rům, rodičům a především pří
jmům z plesu a prodeje vánoční
ho punče. Poděkování patří 
taktéž Nadaci Rotary za poskyt
nutí distriktního grantu.

OPAVA

����: Miroslava Melecká

TÁbOR pRO 
HANdIcApO
VANé děTI
Po stopách Starých pověstí 
českých se vydaly handicapo
vané děti a jejich kamarádi 
v prostorách panenské přírody 
okolí Davidova Mlýna poblíž 
přehrady Ružberk.
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S lávnostný večer za
hájil končiaci pre
zident Igor Patráš 

stručným zhodnotením 
uplynulého rotariánske
ho roka a odovzdal klubový 
zvon a kladivko nastupujúcemu 
prezidentovi Jánovi Rapčanovi. 
Počas celého večera prebiehala 
ochutnávka kvalitných vín s od
borným výkladom someliera 
spoločnosti Šintavan s.r.o. Nasle
dujúci deň bol venovaný najmä 
turistickým vychádzkam vedú

cim k dvom výnimočným cie
ľom. Spolu s členmi združenia 
Permon uskutočnili prvý ročník 
návštevy chránenej jaskyne Hor
ná Túfna. Je to archeologicky 
hodnotná jaskyňa fluviokrasovo
rútivého pôvodu a podľa vedec
kých zistení sa jej základ mohol 
tvoriť už v dobe ľadovej. V súčas
nosti nie je sprístupnená verej
nosti. Druhým cieľom bol pra
meň Bystrice, miesta spojeného 
s históriou a tiež s názvom mesta 
sídla klubu. Mesto Banská Bystri
ca zaradilo prameň Bystrice me

S lavnostní promoční akt 
provedl rektor univerzi
ty dne 28. 6. 2013. Pro 

našeho rotariánského přítele 
tím vrcholí jedna z jeho 
významých životních 
etap, kterou zasvětil – 
kromě Rotary – i peda

gogickému působe ní 
v zahraničí na poli studia 

historie a sociálních vztahů.  
Srdečně gratulujeme!

BANSKÁ
BYSTRICA

NOVÉ
ZÁMKY

Horský hotel 
Kráľova studňa 
– miesto 
tradičných 
výjazdových 
stretnutí RC 
Banská Bystrica

����: Ivan Belan, PDG, 
RC Banská Bystrica

TRAdIčNÁ
VýMeNA
Odovzdávanie rotariánskych 
insígnií spolu s výmenou 
vedenia v RC Banská Bystrica 
sa uskutočnilo na tradičnom 
výjazdovom mieste klubu 
– v horskom hoteli Kráľova 
studňa.

����: Ota Kovář

SRdečNÁ
GRATULAce
Náš milý přítel, PDG 
Ing. Tomáš Lang, Ph. D. 
(RC Nové Zámky), byl 
jmenován titulárním 
docentem katedry Výchov
ných věd a sociální práce 
Židovské univerzity v Budapešti. 

JAk TO VIdÍM JÁ

ScHŮZkY 
A pROceNTA

Onehdy jsem zaslechl rozhovor 

dvou kolegů: „Prosím tě, co je 

s tím Mirkem? On už do klubu 

skoro nechodí.“ „Heleď, on má 

moc starostí s tím distriktním 

programem. Jo, hochu, to on má 

více procent, než my všichni do-

hromady." Onen přítel narážel na 

pověstnou tabulku procenta do-

cházky jednotlivých členů. To, že 

když člověk nemůže na svou 

schůzku, tak může jít na jakouko-

liv jinou a tím si účast nahradit, je 

asi všeobecně známé. Celkový 

úzus býval, že při 60% docházky 

jsme „dobrým“ rotariánem. Časy 

se ale postupně mění, a tak na-

štěstí častěji slyšíme, že docház-

ka není vše a že je lepší být 

aktivní v klubovém životě a v pro-

jektech, než mít jen odseděných 

100 %. Další pravidlo, myšlené 

jako podpora těm, kdo jsou aktiv-

ní v našem hnutí, je, že setkání 

minimálně 3 rotariánů, na kterém 

se minimálně 30 minut debatuje 

o projektech klubu, distriktu či 

zóny, je považováno za schůzku. 

V této optice už možná to, že ne-

vídáte tak často, jak byste rádi, ty 

z vašich kolegů, kteří jsou aktivní 

např. ve službě mládeži, v Nadaci 

Rotary, mezinárodní službě, 

fellow shipech a mnoha dalších 

aktivitách, dostává jasnější obrysy. 

Mějte prosím s námi strpení. Ono 

při plném nasazení se to občas se-

jde. Ale věřte, že nám ta neúčast 

na schůzkách chybí, protože klu-

bové přátelství je nenahraditelné. 

A teď mne prosím omluvte, musím 

běžet. Jsem totiž tento týden rota-

riánem jen na 800%. 

George J. podzimek
P������� �������� ���� RGN

dzi svoje pamätihodnosti 
a členovia klubu sa chcú 
podieľať na dôstojnej ob
nove tohto pre Bystriča
nov priam kultového 

miesta. Vďaka bohatému 
a pestrému programu nebola 
teda „výmena kádrov“ vo vedení 

klubu len ukončením úspešného 
rotariánského roku, v ktorom 
okrem iného pod gesciou RC 
Banská Bystrica vznikol aj ďalší 
Rotary klub, ale aj dôkazom od
hodlania ďalšej prospešnej čin
nosti a rotariánskej služby komu
nite mesta Banská Bystrica.

Více fotografií z uveřejněných 
akcí najdete v elektronické 
verzi časopisu na 

www.rotarygoodnews.cz

čLeNOVIA kLUbU 
SA pOdIeľAJÚ NA 
ObNOVe pRIAM 
kULTOVéHO MIeSTA
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P od záštitou starost
ky MČ Praha 6 
Ing. Marie Kousa

líkové se tu uskutečnil 
už 31. ročník Sportovní
ho setkání (nejen) vozíčká
řů – Hvězda 2013, Memoriál 
Zdenky Hanákové. Síly se pomě
řovaly ve slalomu, běhu a jízdě 
na 1 kilometr a na 2,5 kilometru, 
lukostřelbě, minigolfu, kroketu, 
hodu na cíl, ruských kuželkách, 
garden rondu nebo na siloměru. 
Zájemci o rukodělné aktivity si 
odnesli vlastní výrobky ze šper
kařské dílny. Odpolednem pro

vázel sportovní moderátor ČT 
Jakub Bažant a hudebním vy
stoupením potěšil Marek Čer
noch, který v písničkách zavzpo
mínal na svého otce Karla. 
O doplňování energie všech zú
častněných se postarali členové 
Rotary klubu Praha City. Zajistili 
pro všechny celodenní občerst
vení, pro soutěžící pak navíc 

sponzorsky i bagety a sendvi
če od společnosti Croco

dille ČR. Výtěžek z pro
deje občerstvení těm, 
kteří nesoutěžili, je po
chopitelně určen na pod

poru aktivit vozíčkářů. Ilja 
Chocholouš, ADG pro pražské 
kluby, který jako ředitel záchran
né a dopravní služby AMBULAN
CE MEDITRANS zajistil zdravot
ní službu při akci, dodává: 
„Každý rok opět a opět žasnu 
nad tím, jakou chuť k životu, ko
lik odhodlání k překonávání ne
přízně osudu právě tady, mezi 
handicapovanými, vidím.“ 

D oyen rotariánské
ho českoslo
venského dis

triktu Bohumil Lošťák 
oslavil letos v červenci 
krásné 92. narozeniny. Po
přát pevné zdraví a dobrou 
mysl mu přišli členové mateř
ského klubu ValticeBřeclav. 

Lesník, spisovatel, básník, 
fotograf, recesista a pře
devším rotarián s nimi 
při sklence červeného 
vína zavzpomínal na  

zakládání klubu a vyslovil 
přání, kam a jak by se měla 

ubírat cesta rotariánství do  
budoucna. 

PRAHA

VALTICE

����: Zdeněk Kerber

OSLAVA
NAROZeNIN

���� � ����: Svatopluk K. Jedlička

VOZÍčkÁřI 
pOMěřOVALI 
SÍLY
Poslední srpnovou sobotu se 
do pražské obory Hvězda sjeli 
vozíčkáři snad z celých Čech. 

H lavními účastníky, 
pro něž se celá 
akce pořádala, 

byli lidé, které osud při
pravil o zrak. Dostavilo 
se jich šedesát a všichni 
s předsevzetím, že navzdory 
svému handicapu dokážou 
i zdánlivě nemožné. A tak někte
ří zasedli za volant auta, autobu
su či traktoru, aby za dozoru 
odborného instruktora nastarto
vali vozidlo a rozjeli je po celé 
ploše letiště. Na zvláštní akustic

ké střelnici mohli dokázat 
schopnost strefit se do 
terče, kde je orientace 
umožněna výškou akus
tického signálu. Střelbu 

(ovšem se zavázanýma oči
ma) si vyzkoušeli i rotariáni 
z Karlových Varů a Chebu. Dob
ročinné akce se zúčastnili i ti 
nevidomí, kteří poslali do Che
bu k prodeji své výrobky. U pro
dejních stánků byl velký zájem 
o jejich kosmetiku, potravinové 
doplňky, košíky a jiné výrobky.

CHEB

����: Anna Fidlerová

NeVIdOMÍ 
ZA VOLANTeM
To není zpráva z černé kroniky, 
ale informace o velkém svátku 
solidarity, který se konal letos 
už popáté na letišti v Chebu. 
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mínalo, jedním z hráčů byl 
typický Skot, náš kolega rotarián 
George Podzimek. Kilt, dlouhé 
bílé podkolenky, kiltpin (zaví
rací špendlík), či sporran (kapsář 
na řetízku) mohou být na hřišti 
vidět, ale typická sgin dubh 
(dýka) v pra vé podkolence jako 
vypichovátko (nástroj na opravu 
poničeného greenu po dopadu 
míče), to je novinka na českých 
hřištích. Bohužel, asi ojedinělá,  
a jak George po hře říkal, dost 
pro úspěšný golfový švih ne 
prak tická. Jak je uvedeno i ve 
jménu turnaje, jednalo se o cha

ritativní turnaj, kterého se 
v jeho krátké historii 

účastnilo nejvíce hráčů 
– 30. Výtěžek z turnaje, 
celkem 30 000 Kč, 

bude věnován na Sdru
žení Neratov, www.nera

tov.cz, a jeho chráněnou dílnu. 
Z tohoto pohledu byly výsledky 
turnaje až sekundární, ale pro 
úplnost je uvádím. V kategorii 
handicapů 0 až 21 vyhrál Petr 
Čapka, kategorii 22,1 až 54 pan 
Miroslav Horvath, obě kategorie 
s vyrovnáním, a celkovým vítě
zem s počtem ran 89 pan Petr 
Čapka. Závěrem bych rád podě
koval hlavním sponzorům tur
naje, firmám ČGS a.s. za příspě
vek 10 000 Kč a Unicredit Bank 
a TMobile za krásné ceny.

B ohužel nás pro
vázela nepřízeň 
počasí, původní 

termín 3. 6. musel být 
přeložen kvůli nepřízni 
počasí na 9. 9. Po krásném 
létu, které skončilo den před 
turnajem, nám hřiště Black 
Bridge ukázalo svou pravou tvář. 
Hřiště je navrženo jako linksové 
– typické golfové hřiště z koléb
 ky tohoto sportu, ze Skotska, 
kde jednou z dominant je silný 
vítr od moře. Vítr od moře chy
běl, byl o to vydatněji nahrazen 
vichrem od Malešic (část Prahy), 
který nám foukal proti a ze 
stran, ale snad nikdy do zad, 
tedy asi jako ve Skotsku. To ale 
neby lo vše, co tuto zemi připo

PRAHA

����: Theodor Petřík

GOLF ROTARY 
cHARITY 
cHALLeNGe 
2013
Rotary klub Praha Staré  
Město uspořádal v letošním 
roce již třetí ročník golfového 
charitativního turnaje, a to 
v krásném Golfovém resortu 
Black Bridge v Praze na 
Černém Mostě. 

Více fotografií z uveřejněných 
akcí najdete v elektronické 
verzi časopisu na 

www.rotarygoodnews.cz

V E N O V Á N O  D O K O N A L O S T Iˇ

ALTRO, SPOL. S R.O., INFOLINKA 602 366 783, WWW.ALTRO.CZ

prodejna:

Zlatnictví Gold, infolinka: 568 841 870, www.zlatnictvi-gold.cz

ASTRON. Seiko vyvinula nový GPS přijímač s nízkou spotřebou 

energie a vyrobila tak hodinky, které se připojují k síti GPS a využívají 

ji ke zjišťování nejen času, ale i časového pásma. Nový Astron 

rozpoznává všech 39 časových pásem na Zemi, a protože veškerou 

potřebnou energii bere jen ze světla, nepotřebuje nikdy výměnu 

baterie. seikowatches.com
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Rekonstrukce – zvláštní číslo 
časopisu Můj dům věnované 
opravám a renovacím
starších domů.

Katalog rodinných domů – 
zvláštní číslo časopisu Můj dům 
přináší aktuální nabídku projektů 
a dodavatelů.

VYDÁVÁ BUSINESS MEDIA CZ, s. r. o.
Nádražní 32, 150 00 Praha 5
tel.: 225 351 133
e-mail: predplatne@bmczech.cz
www.mujdum.cz

Můj dům
 
Prestižní časopis o bydlení v rodinných
domech. Přináší množství návštěv
a fotografií zajímavých domů, zahraniční
inspiraci, cenné rady ohledně stavby domu,
zařizování interiérů, tvorby a údržby zahrad.

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

Jediný časopis na českém trhu, který nabízí
tak širokou inspiraci tou nejkvalitnější
architekturou rodinných domů.

STAVBA ZAHRADA INTERIÉRwww.mujdum.cz

CENA 89,90 Kč
  4,12 €

Inzerce_MD_210x275_09.indd   1 30.09.13   10:57



DATUM POŘADATEL AKCE MÍSTO KONÁNÍ

KALENDÁriUM
 25. 9.–5. 1. 2014 D-2240 Pražské pomníky 19. století – výstava Praha 

 18. 10.  RC Lipt. Mikuláš  5. výročí založení klubu  Liptovský Mikuláš 

 18. 10.  RC Praha-City  Ples Rotary a 15. výročí založení RC PC  Praha 

 31. 10.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2013/6 (vychází 10. 12.)  Všeobecná aktivita 

 1. 11.  RC Valtice-Břeclav  Martinská husa – setkání rotariánů  Valtice 

 9. 11.  D-2240  Školení Nadace Rotary pro kluby ze Slovenska  Martin

 9. 11. D-2240 SM-YSE Školení vyjíždějících studentů a jejich rodičů  Třebíč 

 10. 11.  D-2240  Školení Nadace Rotary pro kluby z Česka  Praha

 10. 11. D-2240 SM-YSE Školení vyjíždějících studentů a jejich rodičů  Martin

 22.–24. 11.  D-2240 SM-YSE Výběrové řízení pro vyjíždějící studenty  Otrokovice 

 27.–28. 11.  RI EAO  Rotary Institut Evropa Jeruzalém Izrael 

 3. 12.  RC Třebíč  Vánoční koncert s dražbou uměleckých děl  Třebíč 

 6.–8. 12.  D-2240 SM-YSE Vánoční Praha/Bratislava pro zahraniční studenty  Praha/Bratislava

 31. 12.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2014/1 (vychází 10. 2.)  Všeobecná aktivita

 12.–18. 1.  RI  International Assembly San Diego USA

 24.–26. 1.  D-2240 SM-YSE Zahraniční studenti v Třebíči/Banské Bystrici Třebíč/Banská Bystrica 

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

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

ROTA R I Á N S K É
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U DÁLOST

STANDiNG OVATiON!

S ir Nicholas Winton zachránil před transporty do koncentrač-
ních táborů 669 dětí a za svůj čin byl mnohokrát oceněn. Je 
například nositelem českého Řádu T. G. Masaryka a královnou 

Alžbětou byl povýšen do šlechtického stavu. Jako vůbec první osob-
nost byl Sir Winton uveden do Mírové síně slávy organizace Rotary 
International, jejímž je členem. Slavnost se uskutečnila 26. září ve 
Spojených státech, v Illinoiském Vzdělávacím centru a muzeu holo-
caustu ve městě Skokie. Tam bylo možné také podpořit kandidaturu 
Nicholase Wintona na Nobelovu cenu míru.

2014

Sledujte a aktualizujte 
kalendář klubových a distriktních aktivit na

www.rotary2240.org

UŽiVATELSKÁ PODPOrA
Webmaster distriktu Jan Vaněček (RC Plzeň)
Webdesignér Juraj Píš (RC Praha – Staré Město)
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Hradec Králové 
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Jihlava 
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ROTARACT
Brno
Ostrava City
Ostrava International
Poděbrady
Praha
Plzeň
Říčany

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

Poprad 
Prešov v zakládání
Rožňava 
Spišská Nová Ves 
Trebišov
Trenčín 
Zvolen
Žilina

ROTARACT
Bratislava – Danube
Košice
Nitra

INTERACT ČESKO A SLOVENSKO
Praha
Rožňava

ROTEX
Společně pro ČR a SR

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

www.rotarygoodnews.cz
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