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Pomáháme ohroženým dětem
zvládnout těžké životní situace.
Prosíme, pomozte i vy! Zřiďte si ještě dnes
trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300.

www.sos-vesnicky.cz

Láskyplný domov pro každé dítě

Milé priateľky
a priatelia rotariáni,
vychádza prvé číslo nášho časopisu v tomto roku, a to je neklamný znak, že sa začína
niečo nové aj v našom dištrikte. Náš budúci guvernér Zdeněk Michálek sa vrátil zo San
Diega. Okrem veľkého množstva nových inšpirácií a podnetov pre prácu Rotary odtiaľ
priniesol aj heslo budúceho prezidenta Rotary International Barryho Rassina – BUĎ
INŠPIRÁCIOU! Chcel by som upriamiť Vašu pozornosť na to, že toto heslo vynikajúco
nadväzuje na to tohtoročné – ROTARY – TO JE ZMENA.
V tomto rotariánskom roku sa okrem iného snažíme priniesť do života nášho dištriktu
a našich klubov pozitívnu zmenu v tom, že upriamujeme pozornosť na prípravu stratégie
dištriktu na roky 2018–2021. Na mojich návštevách klubov diskutujeme o obsahu návrhu
dištriktovej stratégie. Verím, že na seminári pre budúcich prezidentov (PETS) v marci sa
nám podarí sfinalizovať jej znenie. Potom ju môžeme predložiť na schválenie dištriktovej
konferencii. Prijatie stratégie by sa tak malo stať dobrým základom pre ďalšie pozitívne
zmeny najmä v práci klubov, ale aj pre vedenie dištriktu a dištriktové výbory. Keď budeme
pripravovať plán našich aktivít na budúci rotariánsky rok, bude nám všetkým stratégia
slúžiť ako základ pre smerovanie našej činnosti. Stratégia sa má stať spoločným
menovateľom nášho úsilia, ktoré chceme orientovať na tri základné priority.
Prvou prioritou je starostlivosť o rozvoj členskej základne. Tento rotariánsky rok je prvým
po niekoľkých predchádzajúcich, kedy sa zdá, že dosiahneme absolútny prírastok počtu
členov. Aj keď nie som zástancom prehnaného prijímania nových členov „za každú cenu“,
musíme si byť vedomí toho, čo je našou víziou. Ňou je rozvoj spoločného česko-slovenského
dištriktu, žijúceho hodnotami Rotary. Ak chceme náš dištrikt zachovať a rozvíjať, nesmieme
dopustiť, aby počet našich členov klesal. Naopak. Viac aktívnych členov by mal priniesť
silnejší dištrikt, lepšie výsledky, výraznejší pozitívny vplyv na život okolo nás.
Druhá priorita je vytváranie príležitosti pre mladých. Má mnoho foriem: Dlhodobá
i krátkodobá výmena mládeže. Skvalitnenie spolupráce s Rotaract klubmi a rozvoj Interact
klubov. Prijímanie mladých ľudí do Rotary klubov a rozvoj ich lídrovských schopností.
Starostlivosť o hendikepované deti a mládež a ich integrácia so zdravou populáciou.
Pomoc rôzne nadaným mladým ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia presadiť sa medzi
ostatnými. RYLA a iné formy prípravy mladých ľudí na profesijnú alebo podnikateľskú
dráhu. A mnohé iné.
Poslednou prioritou je vytváranie kvalitného obrazu Rotary vo verejnosti. Skúsenosti
ukazujú, že najúčinnejšie výsledky sa dosahujú v kluboch, ktoré na to majú odborné
kapacity. Bude preto snahou dištriktu, aby sme v tomto smere poskytli klubom, ktoré
majú záujem dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti Public Image, odbornú pomoc.
Keď budeme rozmýšľať o tom, čo robiť v nasledujúcom období, orientujme sa na
činnosti, ktoré budú sledovať tieto tri priority. A pritom myslime na to, ako byť inšpiráciou
pre ostatných.

JÚLIUS TOMKA
guvernér Dištriktu 2240

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

prezident RI

Více o vystoupeních a aktivitách
RI Presidenta Iana H. S. Riseleyho
najdete na:

www.rotary.org/office-president

Překlad: petr j. pajas, PDG

Rotariánská rozmanitost
leden Předností nás, rotariánů, je naše rozmanitost. Tato
myšlenka nás provází od prvních dnů naší organizace, kdy
byl poprvé navržen systém profesní klasifikace. Vycházel
z jednoduché úvahy: klub, jehož členy jsou osoby s co nejrůznějšími zkušenostmi a schopnostmi, bude sloužit lépe než
klub, který tak rozmanitou skladbu členů nemá. Zjistili jsme,
že klub, který svým složením skutečně reprezentuje obec, je
mnohem lépe připraven své obci sloužit. Pro Rotary je zachování této rozmanitosti velmi důležité: nejde jen o možnost
poskytovat služby dnes, ale půjde o to, abychom zůstali silnou organizací i v budoucnu. Jedním z nejnaléhavějších aspektů rozmanitosti je otázka průměrného stáří našich členů.
Kdykoli se na nějaké události Rotary rozhlédnete kolem sebe,
je vám zřejmé, že soudě podle věku přátel nevypadá budoucí
udržitelnost naší organizace právě nejlépe. Nehledě na to, že
počet členů se pohybuje stále na nejvyšších hodnotách a přibývají noví členové, jen menšina z nich je dostatečně mladá,
aby před sebou měla desetiletí služby v Rotary. Máme-li zajistit silné a schopné vedení Rotary do budoucna, potřebujeme získávat mladé a schopné členy již dnes.

Není možné hovořit o rozmanitosti
Rotary, aniž bychom se zabývali záležitostí podílu žen v našich řadách.
Dnes už nám připadá neuvěřitelné, že
ještě před třiceti lety se ženy členkami Rotary stát nemohly.
Od té doby se mnohé změnilo, ale důsledky této chybné politiky jsou stále přítomné. Až příliš mnoho lidí si stále myslí, že Rotary je organizací vhodnou jen pro muže. Ta myšlenka má velmi zhoubný dopad jak na to, jak nás vnímá
veřejnost, tak na vlastní růst počtu našich členů. V současnosti tvoří ženy 21 % členské základny Rotary. Jde nesporně
o velké zlepšení, ale přesto jsme ještě hodně daleko od toho,
aby se cílem každého klubu stalo, že dosáhne poměru mezi
ženami a muži odpovídajícího takovému poměru na světě.
Pak by v Rotary bylo tolik žen, jako je v něm mužů.
Ať už nás přivedlo do Rotary cokoli, zůstáváme členy
proto, že si Rotary vážíme a věříme, že naše služba má pro
svět význam. S kluby, které se svojí skladbou přiblíží skladbě lidstva v jeho rozmanitosti, vytvoříme ještě stabilnější
hodnotu, neboť Rotary mění svět.

únor Tento měsíc uplyne sto třináct let ode dne, kdy se
poprvé sešli první čtyři členové prvního Rotary klubu.
I když se nezachoval žádný zápis z té schůzky, nedá se
předpokládat, že by se tam byli bavili o službě. Ten klub se
o potřeby okolní komunity příliš nezajímal ještě několik
dalších let. Ona schůzka se nekonala v hotelu nebo v restauraci – konala se v kanceláři jednoho z členů. Neexistovaly,
pokud víme, ani nějaké programy, pozvánky, zprávy výborů,
nebyli zváni na přednášky hosté, ani se nepoužívaly jmenovky. Ta schůzka by určitě vůbec nesplňovala současné standardy požadované od produktivního setkání Rotary klubu. A přitom to bylo vlastně to nejproduktivnější setkání v historii
Rotary. I dnes, stejně jako v roce 1905, vstupují mnozí z nás
do Rotary proto, aby našli to, co hledal i Paul Harris: přátelství, kontakty, místo, kde se cítíme jako doma. Dnes nám
však Rotary dává o tolik více, než mohlo poskytnout svým
nejranějším členům v těch opravdu prvních dnech své existence. Dnešní Rotary se svými více než 1,2 milionu členů
nám poskytuje pocit domova nejen v rámci malých skupinek nejbližších přátel, ale i mezi tolika našimi různými kluby napříč našimi společenstvími, a tedy vlastně kdekoli na

světě. Rotary nás dnes všechny propojuje způsobem, o kterém se onoho dávného únorového večera nemohlo Paulu
Harrisovi ani zdát. Nejenže se na cestách po světě, kamkoli se vypravíme, vždy setkáme s Rotary klubem a hned se
cítíme jako doma. My se můžeme také obrátit na kohokoli
na světě a najdeme Rotary klub, s nímž můžeme něco pomáhat změnit. Za těch 113 let od té první schůzky se Rotary
velmi rozrostlo: Je mnohem rozmanitější, než si mohli jeho
zakládající členové vůbec představit. Organizace, která byla
jen pro bílé a pro muže, se stala organizací, která ve svých
řadách vítá ženy i muže všech možných původů. Stali jsme
se organizací, která si jako svůj účel zvolila službu, jak to
odráží naše heslo Service Above Self. Stali jsme se organizací, která má schopnost měnit svět a která to již i prokázala svou prací zaměřenou na vymýcení dětské obrny.
Nikdo z nás nemůže vědět, co čeká Rotary v budoucnu.
Je na nás, abychom pokračovali v budování pevného základu, který nám vymezil Paul Harris se svými přáteli: dále
zpevňovat naši provázanost společně poskytovanou službou a přátelstvím v rámci Rotary měnícího svět (Rotary:
Making a Difference)

Ian H. S. Riseley
Prezident Rotary International
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Dajte nám vedieť o vašich projektoch
zameraných na posilnenie mieru.
Svoje príspevky adresujte na adresu:

dopisy

paul.netzel@rotary.org.

Preklad: IVAN BELAN, PDG

Šťastný nový rok!
JANUÁR  Bude veľa toho, čomu sa môžeme tešiť, keďže dokončíme prvý ročník druhého storočia služby Nadácie Rotary. Vďaka partnerstvu s našou nadáciou dokážu rotariáni
dosiahnuť také méty, ktoré sme si ani nevedeli predstaviť
v časoch našich začiatkov.
Po prvé, naša iniciatíva na ukončenie výskytu detskej
obrny nás posúva čoraz bližšie k historickému dňu. Vďaka
ohromnému podujatiu v Seattli pri príležitosti Svetového
dňa boja proti detskej obrne a tisícoch lokálnych akcií, sme
na dobrej ceste k dosiahnutiu tohtoročného cieľa vyzbierať
50 miliónov dolárov na boj proti detskej obrne (vrátane
príspevkov z Dištriktného dezignovaného fondu).
Po druhé, celková cieľová suma vo výške 360 miliónov
dolárov, ktorú si nadácia stanovila získať tento rok, umožní rotariánom pokračovať v pomoci ľuďom po celom svete.
Na dôvažok, iniciatíva Building TRF Endowment: 2025 do
2025 dobre napreduje. Naším cieľom je vybudovať nadačný
fond v objeme 2,025 miliardy dolárov do roku 2025 na zabezpečenie dlhodobej finančnej stability nadácie a sústredenie

dôležitých zdrojov do budúcnosti. Výrazne tiež akcentujeme našu prácu
v oblasti budovania mieru a program
Mierových centier Rotary. Prihlášky
do Mierových združení Rotary (Rotary Peace Fellowships)
sú od tohto mesiaca už k dispozícii. Vyhľadávajte vhodných
kandidátov a podporte absolventov našich mierových štúdií
v teréne tým, že ich prizvete ako poradcov do svojich projektov. Prezident RI Ian H. S. Riseley zastrešuje šesť prezidentských mierových konferencií, ktoré sa uskutočnia v období
od februára do júna. Na konferenciách sa budú prezentovať
prepojenia medzi našou prácou v každej oblasti zamerania
a udržateľným mierom. Zúčastnite sa, všetci ste pozvaní.
Najväčšou udalosťou bude samozrejme Kongres RI v Toronte 23. až 27. júna. Pripomenieme si vrcholné momenty
tohto rotariánskeho roka, ale aj 50. výročie vzniku Rotaractu.
V novom roku aj naďalej potvrdzujme, že sme ľudia činu!
Nech svet vezme na vedomie: my, rotariáni, prinášame
zmenu.

Rotariáni si 23. februára pripomenú Deň svetového mieru a porozumenia a zároveň oslávia 113. výročie
založenia rotariánskeho nadačného programu.
Mier bol kľúčovým poslaním našej organizácie už od jej
prvopočiatkov. V roku 1921 sme v Edinburghu založili štvrtý
pilier Rotary. V Londýne sme boli pritom, keď sa zasiali
semiačka vzniku organizácie, z ktorej sa po druhej svetovej
vojne vyprofilovalo UNESCO. V Havane sme v roku 1940 prijali uznesenie vyzývajúce k „slobode, spravodlivosti, pravde,
posvätnosti daného sľubu a rešpektovania ľudských práv“,
ktoré sa stalo rámcovou platformou pre vznik Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ustanovenej OSN v roku 1948. Aktívne
sme sa angažovali v procese vytvárania OSN. Takmer 50 rotariánov pôsobilo na konferencii v San Franciscu vo funkcii delegátov, konzultantov a poradcov v období formovania Charty OSN v roku 1945. V súčasnosti, o takmer 73 rokov neskôr, si
v rámci OSN Rotary udržiava najvyšší poradný status spomedzi všetkých mimovládnych organizácií. Zástupcovia Rotary
v OSN na počesť nášho partnerstva v mierových záležitos
tiach každoročne v novembri organizujú Deň Rotary.
Dnes už máme aj ďalšie partnerstvo s Inštitútom pre ekonomiku a mier, ktorý v Austrálii založil podnikateľ Steve

Killelea. Inštitút kladie dôraz na tzv. pozitívny mier, postavený na ôsmich pilieroch: dobre fungujúcej vláde, zdravom
podnikateľskom prostredí, spravodlivom rozdelení zdrojov,
akceptácii práv ostatných, dobrých vzťahoch so susedmi,
voľnom toku informácií, vysokej úrovni ľudského kapitálu
a nízkej miere korupcie.
V nasledujúcich mesiacoch až do júna máme možnosť
zúčastniť sa na prezidentských mierových konferenciách,
ktoré sa pod záštitou prezidenta RI Iana H. S. Riseleyho
konajú v šiestich mestách po celom svete. Viac informácií
nájdete na stránke rotary.org/presidential-conferences.
Spoluprácu sme nadviazali aj s Univerzitou v Chicagu,
spoločne s ktorou realizujeme projekt Cesty k mieru. Projekt pozostáva zo série odborných vystúpení popredných
akademikov, praktikov, členov mierových zborov Rotary, mysliteľov v oblasti mieru a predchádzaním a riešením
konfliktov. Pozrite si prvé podujatie tejto série, ktoré sa
konalo v septembri, na bit.ly/2j9cSUh.
Spolu s našimi partnermi budeme pracovať na tom, aby
sme ako globálni mienkotvorní myslitelia a lídri podnecovali pokrok v porozumení, dobrej vôli a medzinárodnom
mieri. Spojme svoje sily na tejto neľahkej ceste.

FEBRUÁR 

Paul A. Netzel
Předseda správní rady nadace
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Novinky
o Rotary z celého
světa
Autor: Brad Webber
Překlad do češtiny: Dobroslav Zeman, PDG
Překlad do slovenštiny: Ivan Belan, PDG

Španělsko
Po lodní trase, nazvané
La Línea de la Concepción
a vedoucí mezi tolik proslaveným pobřežím Costa del Sol a Gibraltarem, jezdí řada lodí pašujících tabák,
drogy a alkohol. Španělským bezdomovcům, pohybujícím se v ulicích zachvácených zločinností, je tu nově k dispozici
Nuevo Hogar Betania, které jim poskytuje
byť jen dočasné útočiště. Rotariáni se tak
úspěšně zhostili rozhodující role, když
vybudovali toto velmi živé zařízení,
v němž nalezne ubytování až 70 osob
a které poskytuje stravu několika stům
pocestných.
Rotary klub v Marbella-Guadalmina
zpracoval v roce 2013 projekt, k němuž
se o tři roky později připojil ještě Rotary
klub Benahavís-Costa del Sol, takže bylo
možné vybavit toto středisko ještě slunečními panely k ohřevu vody v celkové
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Peru
hodnotě 30 tisíc dolarů. Tento „Nový
domov“ poskytuje svým klientům aspoň
teplou sprchu. „V Hogaru Betania se
denně stravuje 260 osob včetně zneuctěných žen a jejich dětí, obětí nezákonného
kšeftování a bývalých trestanců, kteří tu
jsou resocializováni,“ říká Martina Spann,
členka Rotary klubu Marbella.
Rotariáni z Marbelly se zavázali poskytovat svou trvalou pomoc i nadále. Během
svátečních dnů přivážejí ve svých autech
celé náklady potravin, které tomuto krutému místu v Andalusii poskytují alespoň
paprsky naděje. Nezaměstnanost na této
lodní trase Línea de la Concepción ovšem
dosahuje až 35 %, což je dvojnásobek
oproti celému Španělsku.

Rotariáni v městě Tacna, ležícím na jihu Peru, se pustili do
vaření, aby oslavili svátek
nezávislosti své země. Na gastronomickém trhu, který trval tři dny, tak vybrali
550 dolarů, které věnovali do projektu
„End Polio Now“. Všechny místní kluby,
nesoucí jména Tacna, Caplina, Miculla
Tacna, San Pedro de Tacna a Takana-Tacna, připravily pro tuto slavnost, probíhající ve dnech 28. až 30. července, místní
speciality, například „picante“ a „la tacneña“. Carlos Miranda Ceballos, prezident
Rotary klubu v Tacně, říká: „Při této příležitosti se nejen nasytili hladoví a získaly se
finanční prostředky, ale zvýšila se i prestiž
rotariánů na veřejnosti.“
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Thajsko
Mobilná zdravotnícka jednotka zriadená Rotary klubom
Phrae vykonáva od svojho
založenia v roku 2016 zdravotné prehliadky v teréne a ošetrenie poskytla v piatich
dedinách na severe Thajska približne 400
ľuďom trpiacim rôznymi ochoreniami.
Bývalý prezident klubu Naratta Seenamngern vysvetľuje, že asi dva tucty dobrovoľníkov, z ktorých polovicu tvoria rotariáni,
vrátane lekárnika, zdravotnej sestry a prezidenta klubu Dr. Natthanina Sestawanicha, zavítajú do vzdialených oblastí.
„Cieľom projektu je vykonať základné
zdravotné prehliadky zamerané na skríning hypertenzie, hladiny cukru v krvi,
index telesnej hmotnosti a starostlivosť
o zuby.“ Súčasťou výjazdov sú aj lekcie
o prevencii ochorení a kardiopulmonálnej
resuscitácii, ktoré tvoria kľúčovú iniciatívu klubu a prispievajú k zvýšeniu počtu
záujemcov o podujatie.

Jižní Afrika
Aby napomohli při přípravě
Dne sportu, konaného na
konci května, který měl prokázat, že i lidé s různými fyzickými nebo
psychickými nesnázemi mohou sportovat stejně jako ti zdraví, obrátili se rotariáni z RC Sandton na interaktory. Stovka
mladých i dospělých ze šesti různých
škol a pečovatelských středisek v Johan
nesburgu se tak zúčastnila soutěží ve
fotbale, volejbalu, boxu a přetahování
lanem. „Je úkolem našeho Rotary klubu,
aby pomáhal všude tam, kde je toho
v našem okolí zapotřebí, ale zejména
těm, kteří jsou snadno zranitelní a jsou
odstrkováni,“ říká členka klubu Edna
Mugaa-Mutua. „To, že trávíme celé dny
s dětmi a s postiženými, jim přináší do
tváří úsměv a my i naši interaktoři si tak
připomínáme, že když druhému dáváme,
získáváme sami daleko víc.“
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Spojené štáty
Zopár zručných členov
Rotary klubu v Nashoba
Valley v stredovýchodnom
Massachusetts pokračovalo v tradícii
založenej v roku 2014, keď v mesiaci september prevádzkujú bezplatnú opravovňu, kde opravujú odevy, svietidlá,
klimatizačné zariadenia a rôzne ďalšie
predmety. „Zriadili sme si obchod v školskej jedálni. Vyzývame ľudí, aby priniesli
veci, ktoré sú poškodené a my sa snažíme
im ich zadarmo opraviť,“ vysvetľuje člen
klubu Ray Pfau. Nezabudol sa pochváliť,
že spravidla až dve tretiny opravovaných
položiek opätovne nadobudne funkčnosť.
„Predmety sa teda môžu naďalej používať, čím ich vlastníkom ušetríme peniaze
a zo skládok odbúravame zbytočný
odpad – všetko to robíme hlavne preto,
aby sme predchádzali konzumnému
prístupu v našej kultúre v duchu ‚odhodiť
a kúpiť nové‘.“

Američania v roku 2013
vygenerovali viac ako
250 miliónov ton odpadu,
z toho asi 28 % tvoril odpad
z kovu, plastu alebo dreva.

7

ze světa

Světový kongres RI 2018

Co zajímavého v Torontu
Přijedete-li do Toronta na Světový kongres RI, který se tam sejde ve
dnech 23. až 27. června 2018, věnujte ve svém bezpochyby bohatém
cestovním plánu také určitý čas k seznámení se s pozoruhodnostmi
tohoto krásného města.
Text: Randi Druzin, překlad: Dobroslav Zeman, PDG

T

ak třeba proslavená televizní věž CN je jednou
z nejpopulárnějších pozoruhodností Toronta,
která každoročně přivítá na půldruhého milionu návštěvníků. Na věži jsou dvě restaurace a dvě
vyhlídková podlaží, přičemž z obou se vám otevírá
nádherný, dech beroucí výhled. Ti odvážnější mohou
k výstupu při jeho hlavní opěrné noze použít vnější
lávky, která je ve výši 1168 stop nad zemí.
Vaše nervy bude méně dráždit procházka tržištěm
sv. Vavřince (St. Lawrence Market), kde najdete desítky stánků prodávajících potraviny a různé speciality
nebo stánky místních lihovarů, umístěných v restaurované části historického tržiště, přestavěného do
zábavné a prodejní podoby.
Můžete navštívit také panský dům v pseudogoticko-renesančním slohu, nesoucí název Casa Loma. Byl
vybudován v roce 1914 jedním kanadským multimilio
nářem, má téměř sto bohatě vybavených místností
a řadu tajných chodeb a patří k němu i pět akrů krásných zahrad. Kdysi sloužil jako soukromá rezidence
a nyní je tento „dům na kopci“ (House on the Hill)
muzeem a místem přátelských setkání.
Abyste se potěšili přírodou, podívejte se do High
Parku, ohromného zeleného prostoru se zapuštěnými
zahradami nebo zahradami v zavěšených koších,
s přírodními cestičkami a s potoky – anebo využijte
přívozu na Toronto Island, kde najdete louky, lesy,
jezírka a písčité břehy.

Pokud přijedete do Toronta na Světový kongres našeho společenství Rotary International, který proběhne ve dnech 23. až 27. června, udělejte si čas, abyste
se mohli touto hudbou potěšit.
V důstojném sálu Massey Hall se uskuteční řada
koncertů klasické i současné hudby. Až do roku 1982 tu
sídlil Torontský symfonický orchestr a také Mendels
sohnův pěvecký sbor, obě tělesa pak našla svůj nový
domov v nově vybudovaném sálu Roye Thomsona.
Na 28. června, tedy těsně po skončení kongresu, je
naplánováno vystoupení Arethy Franklinové v síni
nazvané Sony Centre for the Performing Arts. Stojí
proto za to podívat se včas do programů Sony centra.
Z malých podniků, kde zní hudba, je nejznámější
hospoda U podkovy (Horseshoe Tavern). Byla otevřena již v roce 1947 a na jejím jevišti vystoupila celá
řada tváří známých hned od počátku své kariéry,
včetně třeba Rolling Stones, The Police nebo Willieho
Nelsona.
Milovníci jazzu se budou jistě chtít podívat do Jazz
Bistra, kde hudbu doprovází výborná kuchyně, nebo
do desítky let starého hotelu The Rex, v jehož baru
a restauraci si vyslechnete jazz a blues.
A příznivci latinské hudby se sejdou v Lula Lounge,
kde jim k výbornému jídlu zahraje salsa band. Jeho
členové nabízejí jako instruktoři lekce salsy v pátek
a v sobotu večer.

Všechny druhy hudby
Toronto charakterizuje velmi bohatý hudební život,
odehrávající se na mnoha typech scén, od sportovních stadionů až po malé bary, který nabízí všechny
hudební žánry.
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Při předběžné přihlášce do 31. března
získáte slevu. Pro více informací si na
internetu otevřete

riconvention.org
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1 Restaurovaná budova
tržiště St. Lawrence
Market nabízí desítky
stánků s místními
specialitami.
2 Potěšit se můžete
i přírodou. High Park
nabízí rozlehlou plochu
se zapuštěnými
zahradami nebo
zahradami zavěšenými
v koších.
3 Slavný sál Massey
Hall, kde se koná řada
zajímavých koncertů
klasické i současné
hudby.
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P E A C E F E L L OW

Setkání
talentů u jednoho
stolu
L i n d a L o w , nesoucí čestné označení Rotary Peace Fellow, nemohla tušit, k jakým událostem
může ve světě dojít, když v roce 2015 nastupovala do Mezinárodního Červeného kříže do
oddělení styků s veřejností pro oblast Evropy. Ale brzy nato, co svou práci započala, začala
Evropu zachvacovat migrační krize. Lina viděla vlny migrantů a z první ruky slyšela jejich
životní příběhy. Tato zkušenost plná výzev v ní zanítila jiskru její snahy pomáhat komunitám
v jejich konfliktech a nakonec ji jako stipendistku Rotary přivedla do Mírového střediska Rotary
při Univerzitě Duke a Univerzitě Severní Karolíny na Chapel Hill, kde se věnuje studiu propojení
mezi životním prostředím a zásadami míru.
10. února bude mít Linda Low přednášku na konferenci Rotary o udržitelnosti životního
prostředí a míru, připravované pod záštitou prezidenta RI Iana H. S. Riseleyho ve Vancouveru.
Bude to první ze šesti prezidentských mírových konferencí, chystaných v různých místech
celého světa v době mezi únorem a červnem 2018, které se budou zaměřovat na propojení
mezi těmi, kteří bojují za mír, a odpovídajícími rotariánskými subjekty.
S redakcí časopisu The Rotarian hovořila Linda Low o své práci a o tom, jak vnější životní
podmínky škodí míru.
Z jakého prostředí pocházíte?
Působím jako zprostředkovatel zpráv. Začala
jsem pracovat v oblasti podnikových zpráv,
ale současně jsem dobrovolně spolupracovala s Červeným křížem ve Vancouveru. Čím
více jsem se zapojovala do Červeného kříže,
tím více jsem si uvědomovala své hodnoty
skutečně osobně propojené s organizací,
jako je tato. Poskytují pomoc při neštěstích,
ale současně budují pevnější komunity.
Pro Mezinárodní Červený kříž a pro Společnosti Červeného kříže jste pracovala po
dobu šesti let. Co Vás vedlo k tomu, abyste
tuto práci opustila a začala pracovat jako
Rotary Peace Fellow?
Po celou dobu šesti let, co jsem pro Červený
kříž pracovala, jsme stále reagovali na krize, při nichž se stále objevovala slova jako
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„změna klimatu“. Při krizi v Sýrii docházelo
na jejím venkově k obdobím sucha, takže se
farmáři stěhovali do městských center, kde
se snažili získat alespoň omezené zdroje.
Vzpomínám si, že jsem si představovala,
že měla-li bych patřit mezi ně, vrátila bych
se na venkov a bojovala bych za změnu
klimatu.
Potom jsem získala od Nadace Rotary
jako dar to skvělé stipendium na Univerzitě
Duke, takže jsem mohla studovat spojitosti
mezi politikou, životním prostředím, změnami klimatu a celou lidskou komunitou.
Máte ve svém programu nějakou specifickou studijní oblast?
Zaměřuji se na vazbu mezi odpadky z potravin a změnami klimatu. Když na smetištích hnijí zbytky potravin, vytváří se

metan, který je jedním z nejúčinnějších
skleníkových plynů. V našem rozvinutém
světě všichni zbytky potravin vyhazujeme.
Vyhodím-li sama třeba jeden banán, nebude
to mít žádný vliv. Ale nebude-li v mé obci,
v našem státě zbytky potravin vyhazovat
nikdo, bude to mít už větší vliv.
Jaká byla Vaše zkušenost jako mírové
stipendistky Rotary?
Vše, co jsem se tu naučila, zlepšilo můj postoj k životu. Když jsem se do tohoto programu zapojila, mohla jsem napsat zajímavou
povídku, která by Vás přivedla až k slzám.
Ovšem ani vědě, ani ekonomice, která se
za tím skrývá, jsem nerozuměla. Nyní už
vědu a ekonomiku chápu. Mohu poskytnout
tento holistický pohled, aby se prosadila
řešení, která jsou skutečně obhajitelná.
Chci mobilizovat lidi ve všech obcích, aby
omezovali odpadky z potravin a pomáhali
při budování zdravějšího životního prostředí a zajištění celého systému hospodaření
s potravinami.

Více informací o prezidentských
konferencích, pořádaných k ochraně
míru, najdete na internetu na adrese:

rotary.org/presidential-conferences
Informace o přátelích míru
(Peace Fellowship) na:

rotary.org/peace-fellowships
rotary good news 1|2018
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největší
globální program
Rotary International

Polio
Plus!

Byl vyhlášen v roce 1985, tedy před 33 lety. Dal si za úkol
vymýtit jednu z nejzákeřnějších chorob, která trápí lidstvo
od počátku jeho existence. U nás byla obrna zlikvidována
již v šedesátých letech díky celoplošnému očkování. Možná
proto se již v podstatě nesetkáváme s lidmi, kteří ji prodělali.
A možná právě proto není úsilí o eradikaci obrny naší společností oceněno, jak by si zasloužilo. Na světě se každoročně
objevuje již jen několik nových případů. Přesto boj nekončí.
Teprve bude-li naše planeta alespoň tři roky bez nové nákazy,
budeme mít vyhráno. Zařazením do hlavního tématu našeho
magazínu splácíme tak trochu dluh osvětě. Neděláme si
nárok na kompletní informaci. Následující kaleidoskop má
spíše představit aktivity z jiných koutů světa a partnerství,
které nám pomáhá v našem úsilí rozhodující měrou.
Text: františek ryneš, pdg
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Novinky
zo sveta
Polio

História
2014

Od roku 1988 sa počet prípadov výskytu
polia zredukoval o 99,9 %. Vírus najčastejšie
napáda deti vo veku do 5 rokov. Neexistuje
liek na vyliečenie choroby. Jediným
riešením je 100% očkovanie detskej
populácie na celom svete.
Text: Ján Žiak

V

zmysle záverov dištriktovej konferencie poukáže vedenie
dištriktu v rotariánskom roku 2017/18 za každého člena
do Fondu Polio Plus 10 USD a do ostatných fondov Nadácie Rotary 35 USD, čo predstavuje spolu 63 000 USD. Okrem
tohto príspevku darovali doposiaľ členovia Rotary klubov Prague International, Praha Staré Město, Ostrava a Martin spolu
ďalších 5 100 USD.
Niekoľkokrát som bol svedkom diskusií o užitočnosti tohto
príspevku. Každý z nás by sa mal aspoň orientačne oboznámiť
so zmyslom, historickou zásluhou a nezastupiteľným významom Rotary International v eradikácii polia.
Svet sa nachádza tesne pred víťazstvom, ale ako vravia maratónci – posledných pár metrov ukrutne bolí.

2017

2016

13

12

Pakistan

8

19

Nigéria

0

4

2017–18

12

počet
členov

1 405

2003
RI počas 12 mesačnej kam
pane vyzbiera 119 mil USD,
čím sa celková suma navýši
na viac ako 500 mil. Už exis
tuje len 6 krajín v ohrození:
Afganistan, Egypt, India, Niger,
Nigéria a Pakistan.

1994
Medzinárodná komisia pre
Certifikáciu eradikácie polio
myelitis oznamuje vyhubenie
vírusu v Severnej a Južnej
Amerike.

Rotary International zakladá
Program Polio Plus, prvý
medzinárodný zdravotný pro
jekt organizovaný organizá
ciou súkromného sektora.
Prvým cieľom projektu bolo
vyzbieranie 120 mil. USD.

2012
India je vyradená z krajín
ohrozených poliom potom,
ako v poslednom roku nebol
hlásený ani jeden jediný
výskyt. Zbierka 200 mil. bola
dosiahnutá 5 mesiacov pred
časovým limitom.

2004
V doposiaľ najrozsiahlejšej
očkovacej kampani v Afrike je
zaočkovaných 80 mil. detí
v 23 krajinách.

2000
Takmer desatina obyvateľov
planéty, 550 mil. detí, je
zaočkovaná. Západopacifický
región od Austrálie po Čínu je
deklarovaný ako bezpoliový.

1988
Rotary International a Svetová
zdravotnícka organizácia
(WHO) spoločne zakladajú
program „Global Polio Eradication“. Detskou obrnou je
v tom čase nakazených ročne
350 000 detí v 125 krajinách.

1979
Rotary kluby začínajú s očko
vacím projektom šiestich
miliónov detí na Filipínach.

1960
V USA bola Dr. Albertom Sabinom vyvinutá a licencovaná
orálna očkovacia látka.

1916

Prehľad platieb do Nadácie Rotary
D 2240

2009
Celkový príspevok Rotary
dosiahol 800 mil. USD.
V januári Nadácia Billa
a Melindy Gatesových prisľú
bila 355 mil. USD ako výzvu
na zbierku ďalších rotarián
skych 200 mil. Tým sa zdroje
na vyhubenie polia navýšili
o ďalších 550 mil. USD.

1985

V roku 2017 sme vo svete
zaznamenali 21 prípadov výskytu
tzv. divokého polio vírusu WPV 1
(voči 35 v r. 2016)

Afganistan

Celé 3 roky nebol v Indii
zaznamenaný žiadny výskyt
a WHO označila región juhový
chodnej Ázie za bezpoliový.

príspevky
s p o l u / US D

5 094

z t o h o POL I O
P l u s / US D

Masový výskyt choroby zabil
v New Yorku 2000 a v celých
Spojených štátoch 6000
obyvateľov.

3 440

2016–17

1 363

82 012

17 119

2015–16

1 368

70 495

16 912

2014–15

1 391

90 558

27 097

2013–14

1 409

102 474

23 220

1905

1955
Dr. Jonas Salk vyvinul bez
pečnú a účinnú očkovaciu
látku.

1908
Viedenskí lekári Landsteiner
a Popper oznámili, že príčinou
polia je vírus.

Švédsky lekár Iwar Wickman
označil polio za nákazlivú
chorobu a poukázal nato, že aj
od ľudí bez príznakov sa môže
prenášať.
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Letem
poliovým
světem
Překlad: František Ryneš, PDG

Časová osa
partnerství
při eradikaci
polia
Rotary pracuje na vymýcení obrny
více než 30 let. Od roku 1979 máme
přeočkováno více než 2,5 miliardy
dětí. Ale neudělali jsme to sami. Zde
je časová osa našeho strategického
partnerství.

S P O J E N É S TÁT Y

S P O J E N É S TÁT Y

Miles to End Polio

Pints for Polio

18. listopadu se vydal generální sekretář
Rotary John Hewko společně s týmem
spolupracovníků a vedoucích pracovníků Rotary a členy Rotary klubů z Arizony
a z celého světa na El Tour de Tucson, aby
získali prostředky ve prospěch vymýcení
dětské obrny. Tým přinesl 3,9 milionu USD
a díky dvojnásobnému zhodnocení ze strany
Billa & Melindy Gatesových rozmnožil prostředky iniciativy End Polio Now o částku
11,75 milionů USD.

Čtyřměsíční sbírka ve prospěch Iniciativy za vymýcení obrny podporovaná asistenty guvernéra distriktu 7570 (západ
Virginie a sever Tennessee, USA). Každá
oblast v distriktu uspořádá ve spolupráci
s místním pivovarem akci s cílem informovat o obrně a sbírat finanční prostředky
na opatření k eradikaci této nemoci. Soutěž byla oficiálně ukončena 26. listopadu
a přinesla finanční prostředky ve výši více
než 42 000 USD.

+

+

$ 11 750 000

$ 42 000

1979

1985

1988

2002–3

2007

Počátkem 80. let Rotary provádí
sérii imunizačních kampaní
proti poliu po celé jihovýchodní
Asii a v Latinské Americe.
Začala v roce 1979 na Filipínách
a pokračovala obdobně
v Kambodži, na Haiti, v Maroku,
Paraguayi a Sieře Leone.

Rotary vyhlašuje program
Polio Plus – první pokus jak
přeočkovat všechny děti na
světě vakcínou proti dětské
obrně. Cílem je shromáždit
120 milionů dolarů. Na
konferenci ve Filadelfii v roce
1988 rotariáni oznamují, že
kampaň vynesla 247 milionů,
tedy více než dvojnásobek
cílové částky.

Rotary prosazuje globální řešení
vymýcení obrny během konfe
rence Světové zdravotnické
organizace v Ženevě. To přispělo
ke spuštění globální iniciativy
za vymýcení dětské obrny ve
spolupráci se Světovou zdravot
nickou organizací, Americkým
centrem pro kontrolu a prevenci
nemocí a UNICEF.

Rotary otevírá sbírku na vymý
cení dětské obrny s cílem získat
finanční prostředky ve výši 80
milionů dolarů. Kampaň shro
máždila 135 milionů, čímž pře
konala rotariánský cíl. Nadace
Billa & Melindy Gatesových při
spívá nadaci 1 milionem dolarů,
když Rotary bylo vyznamenáno
cenou Billa Gatese za příspěvek
ke globálnímu zdraví. To byl
první dar, který Rotary obdrželo
na program End polio.

Nadace Gatesových oznamuje
svůj první velký grant na
vymýcení obrny – 100 milionů
dolarů, jestliže Rotary získá
stejnou částku.

14
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PÁ K I STÁ N

S mobilními telefony
na polio
Pomocníci v obcích stojí v čele každé kampaně očkování proti dětské obrně. Chodí
od dveří ke dveřím a stojí na rušných křižovatkách, na nádražích a autobusových
zastávkách, aby zajistili, že každé dítě je
očkováno proti obrně. A s další nutností
potírání choroby v několika málo odlehlých
oblastech tří zemí je nyní na těchto zdravotnících rychle a cíleně aplikovat očkování
a zajišťovat osvětu.
V Pákistánu se Rotary snaží o to, aby se
tradiční papírová hlášení na dětské obrny
nahradila zprávami prostřednictvím mobilního telefonu. Terénní pracovníci disponují již více než 800 mobilními telefony a do
konce roku 2018 by jim mělo být k dispozici
5 000 mobilních telefonů.

+

5 000 telefonů

BULHARSKO

Sbírka na letišti
Rotary klub Sofie – Serdika z Bulharska –
umístil na letišti v Sofii pokladničku, která bude sloužit k získávání prostředků ve
prospěch projektu Polio Plus.

2009

2011

2012

2013

2017

Bill Gates se na světové
konferenci Rotary zavázal
věnovat dodatečných 255
milionů, jestliže Rotary zvýší
svůj cíl na 200 milionů dolarů.

Bill Gates hovoří na Rotary
International Convention
v New Orleans.

Rotary oznamuje, že bylo
získáno 228,7 milionů dolarů,
což překonalo původní cíl 200
milionů. V témže roce Jeff
Raikes, generální ředitel Nadace
Gatesových, oznámil na jednání
Rotary International Assembly
další příspěvek na vymýcení
dětské obrny ve výši 50 milionů
dolarů.

Výzva přednesená na Rotary
International Convention
v Lisabonu vytváří půdu pro nové
rozšíření partnerství mezi
Nadací Rotary a Nadací
Gatesových. Nadace Gatesových
se zavazuje přidat ke každému
dolaru, který věnuje Nadace
Rotary, vždy dva dolary až do
výše 35 milionů eur během roku
2018. V průběhu celé kampaně
převyšuje Nadace Rotary svůj
roční cíl získávání finančních
prostředků.

Po úspěchu grantu „2 za 1“
Nadace Rotary a Nadace
Gatesových ohlásily zvýšený
kombinovaný příslib až 450
milionů dolarů na jednání Rotary
International Convention
v Atlantě. Novým cílem Rotary je
přispět částkou 50 milionů
ročně po dobu tří let. Pomocí
grantu „2 za 1“ Gatesova nadace
zvýší příspěvek na 300 milionů
dolarů, jestliže Rotary dosáhne
svých ročních cílů.
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A jak
pomáháme
my?
Překlad: DOBROSLAV ZEMAN, PDG

Polio
National
Advocacy
Advisor
Hildegard Dressino, PDG, členka
Rotary klubu ve Wormsu, působící
jako poradce v Národním výboru pro
otázky polia (Polio National
Advocacy Advisor), uveřejnila tento
stručný přehled za rok 2017.
Po mnoha jednáních
s vedením Rotary
distriktů v SRN se nám
za podpory našich
partnerů ve WHO,
UNICEF a společně
s Nadací Billa
a Melindy Gatesových
podařilo zajistit v roce
2017 další finanční
příspěvky od SRN,
směrované k vymýcení
polia v Nigérii
a v Pákistánu.
Spolkové ministerstvo
pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj
(BMZ) dokonce zvýšilo
na konci minulého
roku svůj příspěvek
pro Pákistán na akti
vity GPEI o další 2
miliony eur. Zejména
jsme pyšni na to, že po
vyhodnocení výsledků
za rok 2017 pomůže
toto ministerstvo ještě
dalšími 19,9 mil. €.
Tím se jen potvrdilo,
že spolková vláda
zůstává jedním z nej
důležitějších partnerů
v boji proti poliu. Spo
lečný cíl – celosvětové
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vymýcení polia – byl
také díky důslednému
naléhání rotariánů
v SRN a v Kanadě
zařazen do vyjádření
ministrů zdravotnictví
G20 a znovu potvrzen
usnesením státních
a vládních orgánů
G20. Tím máme pro
naši další práci k dis
pozici i politický pro
jev vůle, na který se
můžeme kdykoliv
odvolat.
V novém legislativním
období se v němec
kém Bundestagu
znovu sejde poradní
sbor pro naši iniciativu
„END POLIO NOW“,
jemuž bude předsedat
Dr. Georg Kippels,
MdB. Bude tak zajiš
těno, že naše téma
bude mít v parla
mentu stálou pod
poru.

Příběh lékaře
Dr. Jay Wenger si již od malička
představoval, že jednou bude jako lékař
pomáhat především drobným lidem
někde na venkově.
Život s ním však měl jiné plány: v době svého
lékařského studia měl příležitost pracovat po
několik měsíců v rozvojových zemích, kde
si uvědomil, že právě tam může jako lékař-preventista poskytovat množství zdravotní
péče, a tím také předcházet dalšímu výskytu
mnoha nemocí, aniž by k tomu bylo zapotřebí
přílišných finančních prostředků. Obrátil se
proto v USA na Ústředí pro kontrolu infek
čních nemocí (CDC), kde se poučil o tom, že
právě specializace epidemiologie se zaměřuje
na veškerou populaci té které země a zjišťuje,
koho může ať ta či ona infekce zasáhnout,
jak se šíří, ovšem také jakými způsoby lze
jejímu šíření předcházet. V rámci CDC začal

tedy dr. Wenger pracovat ve skupině zaměřené na bakteriální meningitidu. Bylo to ještě
v době, kdy bakterie nazvaná Haemophilus
influenzae typu B (Hib) infikovala v USA každoročně nově až 15 tisíc malých dětí, nemluvě
o statisícových dětských obětech i v celosvětovém měřítku.
Proti poliu byla naštěstí již v roce 1955 vyvinuta v USA vakcína, aplikovatelná pouhým
spolknutím, ovšem její získávání pro celosvětovou aplikaci je stále podmíněno mimořádně vysokými finančními náklady. Proto se
právě rotariáni rozhodli přispět svým dílem,
což ještě podpořila Nadace Billa a Melindy
Gatesových: ta na každý finanční příspěvek
rotariánů v boji proti poliomyelitidě poskytne navíc ještě jeho dvojnásobek. Dr. Wenger
působí dnes jako uznávaný expert pro tuto
Nadaci, a to ve funkci vedoucího programu
pro vymýcení dětské obrny.
rotary good news 1|2018
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Aplikace vakcíny jejím
prostým spolknutím je jen
malým příkladem dosud
nedostatečných opatření,
jimiž se musí bránit dalšímu
šíření polia. V roce 2017
došlo v Sýrii dokonce
k 74 novým případům
infekce.

Jaký zisk přinesou
malé plastové krytky
Kampaň vyhlášená rotariány ke sběru
malých plastových krytek na lahve je
skutečně výjimečná: žádný jiný projekt
vyhlášený rotariány v SRN nezaktivizoval
tolik lidí, kteří přinesli tolik pozitivních
výsledků.

Výskyt nemoci
Informace poskytované WHO (Světovou
zdravotnickou organizací) za rok 2017 nám
v našem úsilí dávají stále více odvahy. Od
samého počátku našeho projektu nebyl
ještě nikdy hlášen tak nízký počet nových
případů výskytu polia jako v roce 2017.
Bylo jich pouhých sedmnáct a to jen dva
v Afghánistánu a 15 v Pákistánu! V Nigérii
to dokonce nebyl ani jediný nový případ.
Místní orgány v těchto zemích jsou proto
pevně rozhodnuty pokračovat v dosavadních preventivních opatřeních, ovšem pokud jim k tomu budou postačovat potřebné
finanční prostředky. A to je také důvod i pro
nás rotariány, abychom i nadále pokračovali
v jejich zajišťování. Mimořádně tomu napomohla i Nadace Billa a Melindy Gatesových,
která každý rotariánský příspěvek podpoří
dokonce dvojnásobkem jeho hodnoty.
rotary good news 1|2018

Dennis Kissel, člen RC Herzogtum Lauen
burg-Mölln a odborník na hospodaření
s odpady, probudil u svých zejména malých spoluobčanů opravdovou vášeň při
sběru plastových odpadů. Z 1284 sběrných
míst v jeslích a školách, ve zdravotnických
zařízeních a na úřadech jich od roku 2014
posbírali němečtí rotariáni více než 360 tun
a za ně získali 93 000 Euro, za něž lze pořídit
279 tisíc nebo dokonce 838 tisíc vakcín, pokud
k tomu připočítáme také příspěvek Gatesovy
Nadace. Se sběrem je ovšem spojena i řada
potíží, např. při vyhledávání meziskladů na
shromážděné odpady – vždyť sběrných pytlů,
každý o váze 250 kg, se vejde na jeden náklaďák jen 26. Pak ovšem musí být ošetřena
ještě jejich přeprava do sběrných míst – tu
zajišťují sami rotariáni. Problémy však vznikají u klubů ve velkých městech, jako např.
v Berlíně, Hamburku nebo v Mnichově – ty
o spolupráci potřebný zájem nemají. „Máme
sice mnoho ochotně spolupracujících Rotary
nebo Rotaract klubů, ale potřebujeme i další,
má-li být celá tato akce co nejúspěšnější.“
Z jedné tuny plastu se získá až 300 €, což jen
za rok 2017 vyneslo 55 000 €. Prostředky pak
byly využity v Pákistánu k výchově těch, kteří
budou v terénu zajišťovat vlastní vakcinaci.

jak to v i d í m já

Že by se blýskalo
na časy?

P

atřím k té šťastné generaci, která,
díky světovému prvenství vakcinač
ního programu bývalé ČSSR, jen o chlou
pek unikla zákeřné dětské obrně – poliu.
Ještě teď si vzpomínám, jak jsem se
obrny bál. Ti s těmi kovovými sponami
na nohách a s berlemi v rukách vypadali
v dětských očích opravdu hrůzostrašně.
A možná právě proto jsem strašně rád,
že si Rotary International vybralo za
svůj celosvětový program právě boj
s dětskou obrnou. Boj, do kterého jsme
jako rotariáni přispěli více než jednou
miliardou amerických dolarů, boj, ve
kterém padly také životy dobrovolníků
z řad Rotary, kteří očkovali děti ve vola
tilních a nepřátelských oblastech Pákis
tánu a Afghánistánu.
Nyní stojíme skoro na konci cesty. Pří
pady divokých výskytů viru polia se dají
spočítat na prstech. Nadace Billa a Me
lindy Gatesových si vybrala právě naši
Nadaci Rotary a program Polio Plus jako
směr pro velkou část svých příspěvků.
Bill Gates má ovšem tak velké renomé,
že se i někteří význační čeští imunologo
vé (o novinářích ani nemluvě) nechali
zmýlit vidinou konce dětské obrny,
a hlásají, že veliký Bill vymýtil obrnu,
aniž by si uvědomili, co pro to Rotary za
ty desítky let udělalo a ještě udělat
musí.
V cílové rovince je nutné přidat. Stále
očkovat další děti po celém světě a stá
le získávat prostředky na jejich očková
ní. A to neudělá Bill, ale vakcinační týmy
Rotary. A my, v naší vlasti, která již více
než padesát let neví, co to dětská obrna
je, máme za povinnost je podporovat,
aby noční můra postižených dětí o ber
lích už nikdy nikoho nestrašila.

George J. Podzimek

předseda redakční rady
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Společně dokážeme více
Je vždy radost a potěšení vést ať oficiální rozhovor, či rozhovor „mimo záznam“,
s člověkem, který prožil velmi aktivně nejen svůj vlastní život, ale který prožíval
i osudy lidí ve svém okolí, ať už v rodině, na pracovištích, kterými prošel, nebo
v širším okruhu přátel. Letos si připomínáme osmdesátiny a současně i dvacáté
výročí členství v Rotary našeho přítele Ing. Petra Jana Pajase.
Rozhovor vedl Svatopluk k. Jedlička, foto: archiv

Od chvíle, kdy jsi v roce 1998 byl mezi prvními členy
Rotary klubu Praha City, jsi velmi aktivní jak na
klubové, tak distriktní i mezinárodní úrovni. Svědčí
o tom zejména pozice asistenta guvernéra v letech
2004–2007, guvernéra v období 2007/2008, později
koordinátora public relations v naší evropské zóně
Rotary a v současné době vedoucího distriktního
Rotary Leadership Institutu. Proměnilo se za tu
dobu Rotary nějakým způsobem?
Jistě, že se proměnilo a proměňuje se neustále.
Reaguje na rozvoj celé společnosti. Rotary je živý
organismus a tvoří ho celá členská základna v různých regionech světa. Právě proto má stále co nabídnout jak svým členům, tak svému okolí, místním
komunitám, v nichž působí Rotary kluby. Obecně
bych řekl, že Rotary vystoupilo ze své ulity a stalo
se daleko otevřenější veřejnosti. Mezi roky 2010 až
2013 byl přijat a aplikován i nový strategický plán
rozvoje Rotary, který uvádějí postupně do života
guvernéři distriktů.
U nás, v Česku a Slovensku, jsou ty proměny možná
dokonce zřetelnější, než v jiných regionech. Po roce
1989 sehrálo obnovování Rotary klubů a zakládání nových pod vedením zkušených rotariánů ze sousedního Rakouska významnou a nezastupitelnou roli nejen
pro rozvoj občanské společnosti, ale i rozvoj filantropie a podpory sociálně slabších a rychlého návratu
našich zemí k tradičním evropským hodnotám. Bylo
to období obecného entuziasmu. Je pozoruhodné, že
právě v té době byly založeny dvě třetiny v současné době existujících českých a slovenských Rotary
klubů. Každý klub měl ne jeden, ale několik zahraničních partnerských klubů v různých zemích. Velmi
brzy po založení našeho československého distriktu
se Rotary kluby staly z příjemců zahraniční pomoci
naopak poskytovateli pomoci do sociálně slabších
regionů, například v oblasti školství a zdravotnictví.
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Dnes je pro naše rotariány samozřejmostí poskytnout
okamžitou pomoc postiženým přírodní katastrofou.
Postupem času naše Rotary kluby získaly vysoký
kredit i mezi kluby ostatních distriktů. Svědčí o tom
počet nositelů ocenění Paul Harris Fellow různých
stupňů, projekty Nadace Rotary, počty výměnných
studentů a absolventů programů Rotary obecně,
rostoucí zastoupení našich členů v mezinárodních
strukturách RI a v neposlední řadě i ta skutečnost,
že v našem distriktu vydáváme jeden ze třiceti oficiálních časopisů Rotary.

Každý uchazeč
o členství
v Rotary musí
počítat s tím,
že po přijetí za
člena od něho
bude vyžadován
aktivní přístup.

Zmínil jsem se, že v současné době vedeš v našem
distriktu Rotary Leadership Institute (RLI). Oč
se jedná?
Jak už název institutu napovídá, tak se tato aktivita
týká rozvoje osobnosti samotných rotariánů. Smyslem je posílit sebeuvědomění i sebevědomí členů
klubů v rámci našeho společenství a připravit je na
manažerskou úlohu ať už v rámci klubu, distriktu
nebo různých dílčích projektů. Nezapomínejme, že
vnitřní život Rotary je postaven na základě relativně
časté „rotace“ funkcí, což zabraňuje vytváření stojatých vod a pomáhá rotariánský život okysličovat,
přinášet každoročně nová řešení a nové nápady. Každý uchazeč o členství v Rotary musí počítat s tím, že
po přijetí za člena od něho bude vyžadován aktivní
přístup a že bude velmi rychle vtažen do klubového života a bude se muset podílet aktivně na jeho
organizování. A právě na zvládnutí této stránky klubového života je nasměrován celosvětový program
RLI. Velmi zjednodušeně řečeno, je to jistý druh kaučinku v rotariánském prostředí. Je k němu zpracována jednotná metodika, kterou si my v jednotlivých
regionech upravujeme podle místních poměrů. To
znamená, že to není jen „otrocké“ převzetí a přeložení materiálů zpracovaných ústředím, ale i kreativní
19

z domova

Petr Jan Pajas se narodil v roce 1938 do rodiny konstruktéra vysokých pecí v Třinci. Dětství prožil v Králově
Dvoře u Berouna, kam se rodina uchýlila během 2. světové války. V současné době žije s rodinou v Praze, má tři
dospělé děti, dceru a dva syny. Pro Petrův profesní profil jsou charakteristické tři oblasti – jaderná fyzika,
informační technologie a neziskový sektor. Připomeňme jen namátkou, že nejprve pracoval v Ústavu jaderné
fyziky ČSAV, Mezinárodním ústavu teoretické fyziky v Terstu a v Rutherfordově laboratoři vysokých energií
v Anglii nebo se později podílel na zavádění výpočetní techniky do řízení dopravy a na rozvoji městských
informačních systémů v Praze, Brně, Bratislavě a dalších městech. Pro nás je však nejzajímavější právě ta třetí
oblast jeho zájmu, neziskový sektor. Byl ředitelem Československé nadace Charty 77, zmocněncem předsedy
vlády pro založení Středoevropské university financované Georgem Sorosem, místním manažerem jednoho
z projektu PHARE, pracoval jako programový manažer pražského sekretariátu mezinárodního Sdružení pro
podporu otevřené společnosti – PASOS. Na mezinárodní úrovni působí i jako externí spolupracovník
Mezinárodního centra pro právo neziskových organizací (ICNL) v USA. Stal se koordinátorem jeho rady pro
střední Evropu a členem redakční rady elektronického časopisu International Journal for Not-for-Profit Law.

proces. Bohužel se nám dosud nepodařilo zajistit,
aby se příprava rotariánů na funkce v klubech stala běžnou součástí klubového života. Díky RLI má
náš distrikt nejméně 30 RLI lektorů, kteří by mohli
pravidelně pomáhat klubům zvyšovat připravenost
jejich činovníků na funkce v klubu, ale tím i na větší
podíl na vývoji obce, kde klub působí.

Základní
principy Rotary
jsou natolik
nadčasové
a univerzální, že
mohou vyhovět
i požadavkům
„nové doby“.
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Tvoje profesní kariéra je již dlouhou dobu spojena
s pražskou Anglo-americkou vysokou školou. Stál
jsi u jejího zrodu, byl jsi členem její správní rady
i prorektorem a působíš zde jako rektor i v současnosti. Máš proto velmi dobrou příležitost sledovat uvažování a chování mladých lidí, jak našich,
tak studentů ze zahraničí, mnohdy i z exotických
končin. Může být Rotary i pro budoucí generace
inspirující, zajímavé, přitažlivé?
Jak jsem zmínil již v odpovědi na Tvoji první otázku,
je Rotary živý organismus, který tvoří lidé. V devadesátých letech jsme od našich rakouských přátel
dostali do vínku solidní základy pro službu mládeži.
V tomto směru se nám později podařilo na úrovni
distriktu úspěšně rozvíjet konkrétní projekty organizované pro zájemce o studentské výměny za
spoluúčasti klubů. Každoroční semináře RYLA, zahraniční výměny skupin mladých lidí různých profesí
v rámci profesních týmů známých dlouho jako GSE,
nebo, a dnes především, mezinárodní dlouhodobé
a krátkodobé studentské výměny s téměř stovkou
účastníků každoročně – to jsou, jak říkáme, „vlajkové
lodě“ našich distriktních projektů.
Trochu jsme však pozapomněli, že účastníci těchto
programů s přibývajícími léty vyzrávají a že i oni
mohou mít po čase zájem stát se členy Rotary klubů,
které je do těchto programů angažovaly. Je na nás,
abychom vytvořili takové podmínky, které budou
odpovídat zájmům a potřebám současných mladých

lidí. Stejně tak jako já jsem v kontaktu s mladými
lidmi na naší vysoké škole, tak téměř v každém klubu
našeho distriktu jsou členy lidé profesně spojení
s mladou generací. Očekával bych, že za dané situace
„dáme hlavy dohromady“ a navrhneme, jakým způsobem Rotary „omladit“ a jak k tomu využít skutečně
poctivou spolupráci mezi Rotary kluby a Rotaract
kluby. Snad v tomto směru sehraje pozitivní roli
i nově založená Rotary Alumni Association, která
působí druhým rokem i v našem distriktu.
To, čím bývalo Rotary výjimečné – možnost navazování mezinárodních kontaktů, sebevzdělávání
prostřednictvím přednášek špičkových odborníků
různých profesí nebo účelně směrovaná filantropie –
to všechno jsou zásluhou prudkého rozvoje informační společnosti cíle dnes již obecně snadno dosažitelné. Všimněme si také, jak se proměnila věková
struktura na trhu práce. Špičkovými manažery nebo
podnikateli zaměstnávajícími mnohdy i početné skupiny odborníků už nejsou padesátníci, ale třicátníci
a třicátnice. Všimněme si, kolik nových profesí jen
v uplynulých deseti patnácti letech vzniklo – a i ty
si zaslouží být zastoupeny v našich Rotary klubech.
Základní principy Rotary jsou natolik nadčasové a univerzální, že mohou vyhovět i požadavkům
„nové doby“. Buďme si však vědomi toho, že nejvyšší
hodnotou Rotary je vysoká kvalita, a to v jakémkoli
našem počínání. To je naše deviza v konkurenčním
prostředí a z té nemůžeme slevit v žádném případě,
aniž bychom ze svých klubů nutně vytvářeli uzavřené spolky se sebou samými spokojených sousedů.
Vraťme Rotary jeho základní poslání – službu rozvoji
obce, v níž působíme, a snahu měnit svět k lepšímu!

Děkuji za rozhovor a dovol, abych jej zakončil
Tvým krédem „Společně dokážeme více“.
rotary good news 1|2018
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4

5

1 Petr byl průvodcem
všech prezidentů RI,
kteří v uplynulých
dvaceti letech navštívili
náš distrikt. V tomto
případě to byl D. K. Lee.
2 V roli vedoucího
a lektora RLI je Petr
stále v bezprostředním
kontaktu s rotariány
i jejich pokračovateli.
3 Při svých guvernér
ských návštěvách klubů
se zajímal i o detaily
jednotlivých projektů.
Na snímku při návštěvě
chráněné dílny
v Poděbradech.
4 Petr dovede na
všetečné otázky médií
odpovídat nejen věcně,
ale i vtipně.
5	O Petrově vitalitě
svědčí i jeho účast na
různých kratochvílích
spojených s rotarián
ským životem.
Například při jednom
z charitativních plesů
„zaskočil“ za Karla IV.
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inbounds

Christmas meeting
in Bratislava
Všetci slovenskí inboundi sa stretli na
Rotary Christmas meetingu v Bratislave,
ktorý sa konal v dňoch 8.–10. decembra.
Text: Sára Ondášová
Foto: Karolína Kollárová

Jednou
z aktivít bol
Secret Santa –
každý mal
kúpiť darček
osobe, ktorú
si náhodne
vybral.
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R

otexáci a rotariáni privítali študentov v piatok
na Hlavnej stanici, odkiaľ sa spoločne vybrali
na prehliadku centra Bratislavy. Mali možnosť
spoznať Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina a ďalšie
zaujímavé historické pamiatky. Nechýbala ani pre
chádzka po tradičných vianočných trhoch. Večer pri
pravil Rotex pre študentov aktivity. V sobotu sa konal
výlet do Viedne. Ako prvá bola naplánovaná prehliad
ka zámku Schönbrunn, ktorý je známy ako bývalé
letné sídlo Habsburgovcov. Výmenných študentov
zámok zaujal svojou impozantnosťou. Nasledovala
prehliadka centra Viedne a vianočných trhov. Keďže
jednou z aktivít meetingu bol aj Secret Santa, každý
dostal za úlohu kúpiť malý vianočný darček osobe,
ktorú si náhodne vybral. Večer, po návrate do Brati
slavy, sme si všetci navzájom darčeky vymenili.
Rotexáci upiekli pre výmenných študentov aj via
nočné perníčky, ktoré si potom sami ozdobovali.
Nasledovalo spievanie tradičných slovenských
a medzinárodných kolied a Talent show, v ktorej
inboundi predstavili svoje tanečné či spevácke schop
nosti. Všetci sa s chuťou zabavili a načerpali energiu
na jazykový test zo slovenčiny. Ten ich čakal v nasle
dujúci deň, v nedeľu ráno. Pozostával z písomnej
a ústnej časti, takže bolo možné overiť si, či študenti
slovenčine rozumejú a či sú schopní viesť súvislú
konverzáciu. Po teste prišiel čas na rozlúčku a návrat
domov.
rotary good news 1|2018
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Předčasný
Ježíšek v Praze
Distriktní výbor výměny mládeže
ve spolupráci s Rotexem opět po roce
uspořádal Vánoční Prahu pro výměnné
studenty. Akce se konala od 8. do
10. prosince 2017 v Praze.
Text: Veronika Hándlová
Foto: Josef Maleček

S

oučástí programu byly nejen jazykové testy, ale
i procházka po památkách Starého města,
návštěva vánočních trhů a slavnostní před
časný „Štědrý večer“. Celá akce byla zahájena v pátek
v odpoledních hodinách a následně byli studenti tes
továni ze svých znalostí českého jazyka. Testy se sklá
daly z písemné i ústní části. Čeština je pro cizince
velice těžký jazyk, ale i tento rok nás několik studentů
velice mile překvapilo, když s námi již po čtyřech
měsících své výměny velice dobře komunikovali.
Sobota byla věnována především prohlídce vánoční
Prahy, kde měli studenti možnost navštívit Pražský
hrad, vytvořit logo Rotary na Lennonovu zeď a projít
se po Karlově mostě. Odpoledne bylo vyčleněno
zejména na vánoční nákupy v obchodním centru
Paladium. Následně měli studenti příležitost poznat
typické vánoční trhy na Staroměstském náměstí, kde
ochutnali tradiční české pokrmy, poslechli si živou
muziku a zazvonili si na Ježíškův zvoneček přání.
Po návratu na hotel byl pro studenty připraven
předčasný „Štědrý den“ – na stolech různé druhy cuk
roví, nazdobený vánoční stromeček a pod ním
mnoho dárků. Jednou z aktivit pro studenty byl také
24

Studenti nás
překvapili, jak
s námi dobře
komunikovali
v češtině.

tzv. Secret Santa. Každý student si vylosoval malý
dáreček, který mu daroval některý z jeho mnoha
kamarádů. Kromě drobnosti od „neznámého Santy“
dostali studenti ještě tričko s nápisem „I love Ježí
šek“, které obdrželi jako vánoční dárek od Rotary.
Všichni z něj byli velice nadšení a užili si v něm
i následné zpívání českých koled či vánoční zvyk
pouštění lodiček.
Po oficiálním ukončení akce a následném nedělním
odjezdu byli všichni plni dojmů, což nasvědčuje tomu,
že si studenti Vánoční Prahu opravdu užili a že na ni
budou, stejně jako organizátoři, dlouho vzpomínat.
rotary good news 1|2018
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Setkání se
zúčastnilo
85 zájemců
o výměnný
pobyt z Česka
a Slovenska.
o u tb o u n d s

outboundi v kroměříži
Studovat rok v zahraničí, naučit se cizí jazyk a poznat
novou kulturu. To je sen mnoha lidí, ale co takový rok
všechno obnáší?
Text: Kathrin Decknerová, foto: Josef Maleček

N

ejen to se dozvěděli studenti na Orientation
Meetingu II, který se konal ve dnech 24. až
26. 11. 2017 v Kroměříži. Setkání, které zorga
nizovali členové Rotary a Rotexu, se zúčastnilo 85
zájemců o výměnný pobyt z Česka a ze Slovenska.
Budoucí outboundi měli na víkend připravený pes
trý program. Páteční večer strávili psaním jazyko
vého testu, dále je v průběhu víkendu čekaly výbě
rové pohovory, prezentace o zemích, které si mohou
pro svůj rok v zahraničí vybrat a nechyběly ani roz
hovory přes Skype s nynějšími studenty v cizině.
Podařilo se spojit například s outboundy z USA, Au
rotary good news 1|2018

strálie, Mexika, Koreje či Tchaj-wanu, kteří se podělili
o své dosavadní pocity a dojmy. Účastníci meetingu
si také vyslechli přednášku o kulturním šoku, shlédli
nespočet krátkých videí a dokumentů o zemích nabí
zených pro jejich výměnu a pomocí různých her
a aktivit si vyzkoušeli, jaké neznámé situace pro ně
mohou v zahraničí nastat. Studenti měli také mož
nost diskutovat s členy Rotexu, kteří už výměnu
zažili, a mohli jim tak poskytnout užitečné rady
a podělit se o své zkušenosti. Meeting proběhl bez
komplikací a studenti získali lepší představu o tom,
co je v nadcházející době čeká.
25
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Na študentoch
bolo vidno, že si
meeting naozaj
užili.
o r i e n tat i o n m e e t i n g

INboundi v POPRADE
12.–14. 1. 2018 usporiadal dištriktný výbor
výmeny mládeže zimný meeting pre slovenských
inboundov v Poprade.
Text: Petra Kolembusová

P

o príchode do hotela sme sa ubytovali a išli
sme na večeru. Večer bol venovaný testovaniu
– test pozostával z písomnej časti, počúvania
s porozumením a ústnej časti.
V sobotu nasledoval hlavný bod programu, keďže
nám veľmi nevyšlo počasie, tak sa nám zmenili plány.
Išli sme iba na prechádzku okolo Štrbského plesa,
ktorú si študenti veľmi užili, pretože bolo veľa snehu.
Po obede v Spišskej Sobote sme mali prehliadku
spolu s výkladom o histórii tejto krásnej časti
Popradu. Od obeda až do večera sme čas strávili
v Aquacity Poprad, ktorý študentov poriadne unavil.

26

Druhý večer bol sústredený na Talent Show. Rozdelili
sme sa do skupín podľa krajín a začali sme so študen
tami vymýšľať predstavenia, ktoré predvedú na diš
triktovej konferencii v máji. Takisto sme so študentmi
začali cvičiť slovenskú pesničku, ktorú si vybrali –
Sokoly (Kandráčovci), ktorá je tiež súčasťou pro
gramu na konferencii. Po nacvičovaní boli študenti
takí vyčerpaní, že nás sami prosili o to, aby konečne
mohli ísť do postele. Bolo na nich vidno, že si mee
ting naozaj užili.

rotary good news 1|2018
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90. VÝROČÍ

V Košicích
se vzpomínalo
Košičtí rotariáni a rotariánky se
v sobotu 20. ledna přenesli v čase
o 90 let zpět, do roku 1928, kdy byl
založen zdejší Rotary klub jako
druhý na Slovensku. Slavnostní
společenský večer se uskutečnil za
účasti členů všech dnes existujících
košických klubů, RC Košice, RC
Košice Classic a RC Košice Country,
rotariánů z dalších slovenských
klubů a hostů z ukrajinského RC
Užhorod Skala (9) a rumunského
RC Satu Mare (21).
Text: Svatopluk Jedlička
Foto: klubový archiv

R

ole hostitele se ujal Miroslav Sklenár, aktuál
ní prezident RC Košice. Právě tento klub je
přímým pokračovatelem prvorepublikové
rotariánské tradice, která je nejen významná, ale
i velmi pestrá. Brzy se s ní budeme moci seznámit
v publikaci připravované nejen k výročí založení
klubu, ale k letošnímu stému výročí vzniku Česko
slovenska.
Na úvod večera však dvojice konferenciérů, stu
dentů košického Konzervatória, připomněla to, jak
na rotariánskou tradici navazují současné klubové
aktivity: „Košickí rotariáni sa dlhodobo venujú mla28

Rotary klub
Košice je
přímým
pokračovatelem
prvorepublikové
tradice.

dej generácii a zmenili život najmenej 200 študentom
stredných škôl, keď im umožnili pobyt a štúdium v zahraničí. Podporili finančne celosvetový projekt zlikvidovania detskej obrny v rámci projektu POLIO tak
úspešne, že v súčasnosti sú už na svete iba 3 krajiny,
v ktorých nie sú ešte všetky deti zaočkované proti tejto
zákernej chorobe. Rotariáni v Košiciach pomáhajú
nemocniciam, sociálnym zariadeniam, detským domovom. Pomáhajú aj za hranicami mesta a štátu pri
zemetraseniach a prírodných katastrofách. Podporujú slovenskú školu v Užhorode, ale aj Dom sociálnych služieb v Jasini na Ukrajine, kde kedysi končilo
rotary good news 1|2018

priame vlakové spojenie s Prahou. Je nemožné vymenovať všetky doposiaľ uskutočnené projekty a nie je to
ani cieľom dnešného slávnostného večera. Rotariáni
sú nositelia priateľstva, porozumenia medzi ľuďmi
a tým aj nositelia dobrej zábavy.“
Jako obvykle měl společenský večer i svoji fund
raisingovou úlohu. Výtěžkem z tomboly ve výši 1 236
euro RC Košice posílí konto svých dvou projektů,
kterými jsou revitalizace městského parku Drevný
trh a podpora jedné košické rodiny s dospívajícími
čtyřčaty. Atmosféru večera fenomenálně umocnilo
nejen dobové oblečení účastníků, fotografování před
rotary good news 1|2018

Večer měl také
fundraisingovou
úlohu. Výtěžek
z tomboly
podpoří dva
projekty klubu.

prvorepublikovou limuzínou, ale i prostory nově zre
konstruovaného secesního hotelu Slavia, jehož šéf
kuchař a rotarián Juraj Hruška připravil pro tento
večer speciální menu. K pohodě večera přispěli také
studenti a studentky tanečního oddělení košického
Konzervatória, kteří prvorepublikové tance nejen
předvedli, ale jeden z nich, charleston, naučili i hos
ty večera. K tanci a poslechu hrál Retro Music Band
z Rožňavy a skupina VaBank. Příjemný večer „měla
na svědomí“ past-guvernérka Jozefa Poláková se
svým manželem Stanem, Denisa Sklenárová Vančí
ková a další obětavci.
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6 745 Kč
Jednorázový
příspěvek na
opravu
a dovybavení
stanů a pořízení
potřebného
náčiní.

ROTA RY a lu m n i

Projekt ShelterBox podpořen!
Přesně dva týdny po uskutečnění druhého Alumni setkání
v Praze byl z výtěžku charitativního pub kvízu a dražby vín
podpořen projekt ShelterBox.
Text: Martina Saitlová

P

řispělo se nejvyšší možnou jednorázovou
částkou ve výši 6 745 Kč na opravu stanů,
na pořízení nutného náčiní k opravám a na
dovybavení stanů. Nově vzniklá Alumni Asociace
se tak v našem distriktu přidala k Rotary klubům,
které již tento skvělý projekt v minulosti podpořily
a stále podporují. Ještě jednou bych na tomto
místě ráda poděkovala všem zúčastněným rotariá

30

nům, rotexákům, účastníkům Ryly, zástupcům
hostitelských rodin a také účastníkům krátkodo
bých výměn, bez jejichž přítomnosti na setkání
a jejich velkorysých příspěvků by nebylo možné
ShelterBox podpořit. Těším se, že při našem dal
ším setkání, které plánujeme na jaro 2018, podpo
říme společnými silami další z celosvětových
projektů.
rotary good news 1|2018
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Setkání se
zúčastnilo téměř
50 členek IW
z Rakouska.
Účast přijala
také budoucí
světová
prezidentka
Phylis z Anglie.
I n n e r W h e e l Clu b M o r ava

Den v Brně
Naše schůzka byla tentokrát zcela mimořádná. Slavili jsme spolu
s celým naším distriktem 1920, který zahrnuje 6 rakouských klubů
a jeden náš český, 94. výročí založení IW klubů.
Text: Marie Rynešová

C

elé setkání vymyslela, jak jinak, Gertie Monroe a celé je zorganizovala Eva Turkovičová za
vydatné pomoci Zory Škrabalové. V pátek
v podvečer jsme se sešly v Grandhotelu Brno v krásně
vyzdobeném sále v našich žlutomodrých barvách. Na
úvod se náš klub sešel s distriktní prezidentkou Gerdou Beck. Naše prezidentka Jaroslava Baráková ji
seznámila s činností našeho klubu a představila
novou členku Alici Burešovou. Gerda nás ujistila svou
podporou i podporou celého distriktu.
V sobotu probíhalo slavnostní shromáždění.
Setkání se zúčastnilo téměř 50 členek IW z Rakouska.
Účast přijala budoucí světová prezidentka Phylis
z Anglie, která měla slavnostní přednášku o svých
vizích o budoucnosti světového dění IW. Co nás
velmi potěšilo, byl pozdrav současného guvernéra
Rotary distriktu 2240 Júlia Tomky, který přednesl
plynnou němčinou a se zájmem se zúčastnil doporotary good news 1|2018

ledního jednání. Krátce nám zahrál flétnový soubor
brněnské ZUŠ, děti byly velmi roztomilé a bezprostřední. Zvláště nás dojala nejmenší holčička s písničkou Tři oříšky pro Popelku. Slavnost vyvrcholila
zpěvem hymny Inner Wheel a rozkrojením narozeninového dortu.
Manželů, vesměs rotariánů, kteří tentokrát přijeli
se svými manželkami jako doprovod, se ujal pastguvernér Saša Turkovič. Zatímco jsme my, delegátky,
rokovaly, vzal je na prohlídku bojiště u Slavkova.
Krásný den jsme zakončili návštěvou Mahenova
divadla. Zhlédli jsme baletní představení Černá a bílá
na motivy a hudbu Čajkovského Labutího jezera.
Něco tak krásného a velmi emotivního jsem dlouho
neviděla. Velmi doporučuji.
Myslím, že se nám toto setkání velmi vydařilo
a opět jsme vytvořily něco krásného, co by nebylo,
kdybychom neexistovaly.
31

zprávy

Více fotografií z akcí najdete
v elektronické verzi časopisu:

klu b ov é

www.rotarygoodnews.cz

OSTRAVA

Projekty v Malawi
úspěšně pokračují
Třetím rokem provozuje Rotary klub
Ostrava City ve spolupráci
s neziskovou organizací
International Humanity nově
postavenou nemocnici v jedné
z nejchudších zemí světa Malawi
v jihovýchodní Africe.

Z

dravotnické zařízení čítá 3 budovy,
má k dispozici moderní přístroje
z Evropy a především tak široké spek
trum dostupných léků, že její reputace
daleko přesahuje rámec spádového půl
miliónového distriktu Mchinji. Nemocni
ce úspěšně funguje i v oblasti prevence
nemocí a v boji proti podvýživě, díky
čemuž je v daném regionu mnohem
méně dětí s malnutricí. Ve spolupráci
s organizací UNICEF se nám před budo
vou nemocnice podařilo vybudovat no
vou krytou studnu. Bylo to právě včas,
protože stará hlavní vesnická studna jen
pár týdnů později přestala sloužit svému
účelu. Nová studna navíc obsahuje beto
nový blok na praní prádla, díky kterému
ženy a děti nemusejí vstupovat do řeky
a stojaté vody, kde se mohou nakazit ne
bezpečným parazitem bilharzií. V letoš
ním roce se naše projekty humanitární
a rozvojové pomoci rozšířily už do třetího
distriktu Malawi Lilongwe North. Vedle
zdravotnictví se zaměřujeme na podporu
vzdělávání a samoudržitelný rozvoj ko
munit. Působíme zásadně v nejchudších
částech Malawi, na venkově, mimo asfal
tové silnice, kde dosud žije většina popu
lace téměř jako ve středověku. Naše
mnohaleté úsilí a úspěchy našich projek
tů neunikly ani jedné z nejváženějších
osobností Malawi Dr. Chakwerovi, který
nás na venkově navštívil a naši práci oce
nil. Převzal si od nás jako dárek českou
vlajku a svou vděčnost projevil před ně
kolika tisíci místních obyvatel českým
slovem „Děkuji“.
Text: Rastislav Maďar

32

rotary good news 1|2018

zprávy

ŽILINA

XIV. benefičný
koncert
Benefičný koncert v Dome umenia
Fatra bol vypredaný už mesiac pred
1. decembrom 2017.

P
PODĚBRADY
HRADEC KRÁLOVÉ

World Marathon Challenge
21. září 2017 se v České republice
uskutečnil již 6. ročník dětského
maratonu World Marathon Challenge,
přičemž celosvětově se jednalo již
o 10. ročník, který je vyhlašován
britskou amatérskou asociací.

T

řicetičlenné týmy dětí ve věku 11–13 let
běží maraton štafetovým způsobem
na 200m dráze. Rotary klub Hradec Králové
tento rok závod připravil pro školy z Pardu
bic a Hradce Králové. Letos poprvé zorga
nizoval tento závod také RC Poděbrady, kde
se tato akce spojila se slavnostním otevře
ním nového atletického areálu jedné ze
zúčastněných základních škol.
Dětského maratonu se opět zúčastnily
školy z Pardubic a z Hradce Králové a nově se
k nim připojily i školy z Poděbrad, Nymburka
a obce Dymokury. V kategorii smíšených
družstev s věkovou hranicí 13 let se závodu
účastnilo celkem 11 základních škol na sta
dionech v Pardubicích a v Poděbradech. Za
Hradec Králové závodily již tradičně ZŠ Se
rotary good news 1|2018

ver, ZŠ Štefánikova a ZŠ Štefcova, za Pardu
bice letos vyběhly ZŠ Benešovo náměstí, ZŠ
Bratranců Veverkových a ZŠ Staňkova. V Po
děbradech se maratonu zúčastnily GJP Podě
brady, Gymnázium Bohumila Hrabala, Ma
sarykova ZŠ Dymokury, ZŠ Václava Havla
a ZŠ TGM Poděbrady. Počasí závodníkům
přálo. První kolo, tj. prvních 195 m, běželi tzv.
VIP osobnosti. V Poděbradech každá škola
delegovala svého absolventa či žáka, který se
stal významnou osobností v oblasti sportu.
Na trati tak bylo možno vidět nejen mistra
světa v kanoistice Martina Fuksu, Tomáše
Havránka, reprezentanta ČR v plavání, mis
tra republiky ve sprintu na 200 m Štěpána
Hampla, ale i 13letou Annu Vitoušovou, mis
tryni světa v aerobiku.
Pro nás organizátory to byl krásný záži
tek, protože vidět na vlastní oči nasazení
a snahu zvítězit bylo něco neskutečného.
Přeci jen se daří s dobře zaměřeným projek
tem vytáhnout děti alespoň na chvíli od
světa počítačů.
Text: Aleš Hybner, foto: Petr Javořík

rogram, ktorý vyberal náš priateľ
rotarián Peter Mazúr spolu s dra
maturgiou Štátneho komorného orches
tra Žilina, vyšperkoval dirigent Martin
Leginus (SND Bratislava), sopranistka
Adriana Banasová (SND Bratislava)
a poľský huslista Adam Suska (laureát
súťaže Talents for Europe 2017). S po
mocou veľkorysých sponzorov sa nám
podarilo dopracovať sa k sume 3 903 €,
ktorú sme ešte vďaka priateľom dorov
nali na okrúhlych štyri tisíc eur. Bene
fíciu použijeme na podporu našich pro
jektov Inter Nos, Aktívny vozík, Škola
pre autistov.
Text: Martin Barčík
Foto: Radoslav Krivko

4 000 eur

Výťažok benefície použijeme na
podporu našich projektov Inter Nos,
Aktívny vozík a Škola pre autistov.
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TRENČÍN

Nový klub
JIHLAVA

Do rotariánskej rodiny pribudol
v novembri odovzdaním charterovej
listiny guvernérom Júliusom Tomkom
Rotary klub Trenčín Laugaricio.

Guvernérská
návštěva
Ve čtvrtek 11. 1. 2018 poctil svou
návštěvou jihlavský Rotary klub
guvernér distriktu Július Tomka.

S

polečně s některými členy RC ab
solvoval návštěvu Střední školy sta
vební v Jihlavě, kde byl seznámen s ak
tivitami našeho klubu směrem
k mládeži přímo ředitelem školy a čle
nem RC Jihlava Pavlem Tomanem. Přijat
byl na kraji Vysočina – radní pro oblast
školství, mládeže a sportu Ing. Janou
Fialovou, MBA. Proběhla vzájemná in
formace o dění v kraji zejména směrem
k mládeži. Na Základní škole speciální
a Praktické škole Jihlava, o. p., nás paní
ředitelka Mgr. Zuzana Šimková podrob
ně seznámila s náplní školy a ukázala
nové prostory, kde se žáci podílejí na
přípravě pro svůj další život. RC Jihlava
s touto školou dlouhodobě spolupracuje
a bylo realizováno několik projektů
a MG přesahující finanční částku 1 mi
lionu korun. Guvernér obdržel krásný
dárek přímo od žáků školy. Večer pak
navštívil klubovou schůzku, kde sezná
mil členy RC Jihlava s prezentací „diš
trikt 2240 v roku 2017/18“. Současně pře
dal př. Pavlu Tomanovi vysoké rota-
riánské vyznamenání – odznak Paul
Harris Fellow se dvěma safíry – za jeho
dlouholeté působení ve službě mládeže.
Také byly předány dvě Ceny Tomáše Bati
pro př. Cakla a př. Khuna.
Text: L. Ferda
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P

očas slávnostného večera prišli novo
založený klub s najväčším počtom
žien v našom Dištrikte 2240 pozdraviť zá
stupcovia 14 klubov prakticky zo všetkých

kútov dištriktu. Členovia klubu sú už dnes
veľmi aktívní, len nedávno realizovali pro
jekt „Kaviareň na ceste“ formou chránenej
dielne v Dome mestského kata priamo pod
Trenčianskym hradom. V príjemnej atmo
sfére klubu všetci popriali veľa ďaľších ná
padov a energie v príjemnej pomoci dru
hým, ktorej nikdy nie je dosť.
Text: František Kornaj

TŘEBÍČ

23. vánoční
benefiční večer
Dobročinný koncert Rotary klubu
spojený s dražbou uměleckých děl
především regionálních umělců měl
i letos velkou odezvu.

D

ějištěm byla v úterý 12. prosince Zad
ní synagoga. Kromě zástupců Rotary
klubů z jižních a východních Čech i z jižní
Moravy přišlo více než osmdesát občanů
Třebíče a okolí. „Večer se šansonem“ byl
velmi úspěšný. Za vydražená díla, vstupné
a dobrovolné příspěvky jsme obdrželi té
měř 83 tis. Kč. Čistý výnos, zhruba 53 tisíc
korun, věnujeme na zakoupení nového au
tomobilu pro Dětský rehabilitační stacio

nář v Třebíči. Děkujeme účinkujícím zno
jems kým umělcům Marii Ivaniškinové
(zpěv) a Lee Vrbkové (klavírní doprovod)
a také umělcům, kteří svá díla věnovali bez
nároku na honorář do dražby, všem dalším
dárcům, dražitelům a návštěvníkům akce.
Text: Renata Mládková, foto: Jaroslav Šmarda

53 000 Kč

Čistý výnos benefičního večera, který
věnujeme na zakoupení automobilu pro
Dětský rehabilitační stacionář v Třebíči.
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES

20. výročí
Tohto roku uplynulo 28. 6. už
20 rokov od udelenia Charty RI
Rotary klubu Spišská Nová Ves.

Č
ŽILINA

Hlavy štátu v synagóge
Budova neologickej synagógy v Žiline,
postavená v roku 1931, patrí
k najkrajším a z hľadiska architektúry
najdôležitejším stavbám modernej
architektúry na Slovensku.

B

udovu projektoval svetoznámy ne
mecký architekt Peter Behrens. Od
roku 2011 ju rekonštruujú aktivisti zo žilin
ského občianskeho združenia Truc sphé
rique a tento priestor chcú oživiť kultúrny
mi aktivitami.
„Aby sme prilákali do tohto unikátneho
priestoru tisíce návštevníkov, organizuje
me v Novej synagóge výstavy, koncerty
vážnej hudby, verejné diskusie, vzdelávacie
a umelecké programy pre deti, veľa progra
mu je medzinárodného,“ povedal projekto
vý manažér Truc sphérique Róbert Blaško.
Počas symbolického sviatočného dňa 17. 11.
2017, výročia československej Nežnej revo
lúcie, synagógu navštívil slovenský prezi
dent Andrej Kiska a nemecký prezident
Frank-Walter Steinmeier, aby spoločne
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diskutovali so študentmi a aktivistami
o budúcnosti demokracie v Európe.
Dokončiť rekonštrukciu tejto európsky
významnej kultúrnej pamiatky pomáhajú aj
žilinskí rotariáni. Z rozpočtu rekonštrukcie
za 1,5 mil. eur chýba na dokončovacie sta
vebné práce posledných 12 tis. eur. RC Žilina
pomáha pre tento finančne náročný projekt
hľadať ďalších partnerov v zahraničí. Pro
jekt bol odprezentovaný aj na Výbore pre
medzinárodnú spoluprácu Česko–Sloven
sko–Nemecko. Ruku k dielu priložili diš
triktoví funkcionári František Ryneš a To
máš Lang.
„Veľmi sme sa potešili, keď na našu výzvu
zareagovali priatelia z RC Würzburg a ve
novali na opravu synagógy 2 000 eur. Tento
veľkorysý finančný dar prispeje k definitív
nemu ukončeniu 7-ročného príbehu rekon
štrukcie a záchrany tohto európskeho kul
túrneho dedičstva,“ uviedol Martin Barčík
z RC Žilina.

lenovia klubu oslávili toto krásne
výročie v Slovenskom raji najskôr
krásnou jesennou túrou a prezentáciou
Národného parku a v druhej časti sláv
nostnou večerou s bohatým kultúrnym
programom. Všetko prebehlo za účasti
dvoch guvernérov nášho Dištriktu
2240, viacerích funkcionárov, primátora
mesta Spišská Nová Ves a ďaľších vzác
nych hostí z celého Dištriktu 2240
a partnerského klubu RC Janow Ljubel
ski z Poľska. Guvernér, primátor mesta
a ďaľší hostia postupne príhovormi po
zdravili prítomných, zaspomínali si na
krásne výsledky bohatej činnosti klu
bu, jeho bývalých aj súčasných členov.
Záver ozdobila tombola, ktorej dobro
voľný výťažok bol venovaný Združeniu
pre pomoc ľuďom s mentálnym postih
nutím v Spišskej Novej Vsi.
Text: František Kornaj

Text: rcza, foto: Ľubo a Monika Stacho
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ŽILINA

Piatykrát
pod čokoládovou
vlajkou
Členovia RC Žilina a ich manželky
už neodmysliteľne patria
k vianočným trhom.

O

bľúbenú čokoládu a horúce jabĺčko
tohto roku doplnil aj punč. Výťa
žok z predaja je určený na boj proti det
skej obrne a na výstavbu turistických
prístreškov. Benefícia z predaja pochutín
sa aktuálne vyšplhala na 3 485 eur. K tej
to sume treba prirátať ešte dobrovoľný
príspevok na ľudí bez domova, ktorých
prichýlila komunita Dobrý pastier
v Kláštore pod Znievom. Takouto cestou
sa podarilo dať ďalších 1 059 eur.
Text: Martin Barčík
Foto: Radoslav Krivko

4 544 eur

Výťažok z benefície a dobrovoľné
príspevky budú venované na program
Polio Plus a výstavbu turistických
prístreškov.
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K LATO V Y

Letní kemp očima účastníka
Rotary klub Klatovy vstoupil do
druhého roku ročních studentských
výměn.

O

tom uplynulém snad jen krátké
ohlédnutí: na klatovském gymnáziu
studovaly dvě studentky, jedna z Colorada,
druhá z Argentiny. S tou první, Ashly, jsme
se rozloučili a předali jí knihu o historii
Klatov, věnovanou starostou města, druhá,
tedy Euge, si na rozloučení po ročním po
bytu na převzetí knihy čas neudělala, inu,
stalo se. Prostřednictvím našeho klubu vy
cestovaly rovněž dvě studentky, jedna, Ka
rolina Struhárová do USA, druhá, Adélka
Kotěšovcová, na Tchaj-wan.
Letos máme ve světě tři studentky, Anič
ka Rubášová je v Kolumbii a Lucka Rajalo
vá a Maruška Hofmaisterová jsou ve Spoje
ných státech.
K nám přijel Ashwin z Indie, Leonardo
z Brazílie a Sarah z Kanady. Všichni studu
jí na klatovském gymnasiu. A právě těmto
mladým lidem ze vzdálených koutů světa

jsme chtěli hned na úvod jejich pobytu
ukázat, že nedaleko od města, kde budou
rok bydlet a poznávat kouzla české grama
tiky, stála ještě před nemnoha lety pověst
ná „Železná opona“, oddělující tak tehdy
řečený Západ od Východu. Pozvali jsme
i přátele z RC Písek a jejich inboundy, tedy
studenty ze „světa“, a rovněž přátele z RC
Cham, s nimiž máme dlouholeté přátelské
kontakty a s nimiž pravidelně pořádáme
mezinárodní letní Rotary campy. Počasí
bylo takřka na objednávku, závěrečný spo
lečný oběd byl příjemný jak svou kvalitou,
tak atmosférou a naši mladí hosté byli vel
mi spokojeni. Snad jen na závěr: bylo pří
jemné slyšet od našich partnerů z RC Cham
v Bavorsku poděkování za to, že jsme jim
ukázali tak kouzelný kout jejich vlasti...
Snad jen pro vás, kteří máte v úmyslu tato
místa navštívit, jednalo se o údolí Chodské
Úhlavy, místa Angelmühle a Helmh öfe
v okolí obce Rittsteig.
Text: Vladimír Růžička
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z domova

ost r ava ci t y

Čestný občan
Luděk Eliáš

Lucka Friedrichová

Dne 13. 12. udělilo zastupitelstvo
Ostravy titul čestný občan města
Luďkovi Eliášovi.

Dotlouklo srdce
mladé rotariánky

Návrh podal společně s Divadlem Petra
Bezruče Rotary klub Ostrava International,
jehož je pan Eliáš čestným členem a také
nositelem rotariánského ocenění Paul Har
ris Fellow. Toto uznání bylo uděleno za pří
nos rozvoji kultury ve městě a za více než
dvacetiletou edukativní činnost o holo
kaustu, jehož je čtyřiadevadesátiletý Luděk
pamětníkem.

Lucka Friedrichová byla hrdým rotariá
nem, ráda se účastnila akcí v rámci
našeho distriktu a na vrcholy hor, které
zdolávala, včetně Mont Blanku, nosíva
la Rotary vlajku.

Text: Vladimír Polák
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25. 12. 2017

Každoročně pomáhala dětem v rámci našich Rotary projektů v Malawi, podporovala africké studenty na střední škole
a kreativně vymýšlela způsoby, jak ještě
více pomoci. Pomáhala však i potřebným
u nás doma, jen před pár týdny vydražila
na charitativní Rotary akci pro děti z Klokánku v Dolním Benešově tu nejdražší
dýni nebo v rámci letošní vánoční akce

Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata splnila přání jednomu ze seniorů. Měla velké
srdce, byla vždy milá, usměvavá, pracovitá a také vždy elegantní a reprezentativní.
I díky tomu měla mnoho přátel, ve svém
mladém věku velkou část svého života
před sebou. Osud však někdy bývá velmi
krutý. Její životní pouť náhle skončila na
Boží hod vánoční ve Vysokých Tatrách,
v horách, které milovala. Odpočívej v pokoji, Lucko. Budeme dál pomáhat i za
Tebe. Budeš nám ale moc chybět. Zůstaneš navždy v našich srdcích jako dobrý
anděl. RIP Lucko Friedrichová.
členové RC ostrava city, foto: pavel benda
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ze světa

san diego

Příprava distriktních guvernérů
Také letos proběhlo v kalifornském San Diegu mezinárodní
setkání guvernérů z 540 distriktů celého světa,
připravujících se na výkon své funkce od 1. 7. 2018.
Text: František ryneš, foto: archiv ri
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P

od vedením prezidenta-electa Rotary
International Barryho Rassina bylo
věnováno tomu, jak se ve své rotariánské službě mohou stát inspirací pro druhé.
Inspirací hodnou následování. Za náš distrikt
se ho zúčastnil guvernér-elect Zdeněk Michálek, který motto „Be the Inspiration“ vzal vážně
a se svým tradičním nasazením je připraven
vést náš distrikt. Jaké jeho vedení bude? To se
dozvíme na našem PETS – President Elect Training Seminar, připravovaném v Olomouci na
půlku března 2018. Nechme se překvapit.
rotary good news 1|2018

Supplement
en glis h

glossary

interview

Dear Rotarian
Friends,
On my visits to clubs we discuss the
District’s draft strategy. I believe we can
finalize the text at a PETS seminar for
future presidents in March. As we plan
our activities in the next Rotarian Year,
we hope this strategy will give us good
guidance. This strategy should be the
common denominator of our endeavours
geared towards three main priorities.
This Rotarian Year is first after leaner
years when it seems our membership will
grow in absolute numbers. If we want to
keep our District alive and working, we
must not allow any decrease of member
ship. More members means a stronger
district, better results, and better positive
impact on the daily life around us.
Creating youth opportunities is our
second priority, including long and
short-term youth exchanges, improving
the interaction with Rotaract clubs and
promoting Interact clubs, alongside the
recruitment of young members and
development of their leadership skills,
taking care of handicapped children and
young people, assisting young talents
from a socially weaker environment, and
many other efforts.
Creating a good public image of the
Rotary is the last priority. Best results
are scored by the clubs that possess an
expertise potential. The District will
work to provide expert assistance to
clubs in the Public Image field.
In the coming months, let’s focus on
the activities that pursue these three
main priorities.

JÚLIUS TOMKA
District 2240 Governor for 2017–18

rotary good news 1|2018

Together
we stand
This year we celebrate the eightieth
birthday and 20th Rotary year of our
friend, Petr Jan Pajas. Characteristic
of Petr’s professional profile are three
areas: nuclear physics, information
technologies and NGOs.
františek ryneš

You have been one of the first members
of RC Praha City since 1998. Has Rotary
changed in some way over those years?
It’s been changing constantly. I think Rotary
has stepped out of its shell and become more
open to the public. The change might be more
readily apparent here than in some other
regions. The post-1989 renaissance of clubs
and their proliferation played an important
role in the development of civil society and
rediscovering traditional European values.
Two thirds of new Rotary clubs were chartered at that time. As time went by, our clubs
gained an impressive credit. This is evidenced
by the sheer number of Paul Harris Fellows
of various degrees, the Rotary Foundation
projects, countless student exchanges, the
growing number of our members in the international RI structures, and last but not
least also by the fact that our district issues
one of Rotary’s 30 official magazines.
You are the chair of our district’s Rotary
Leadership Institute. Tell us more about it.
The purpose is to encourage the self-realization and self-confidence of the club members. Any contender for Rotary membership
must know he must display an active ap
proach. The global RLI programme has precisely this in mind. I’d call it a type of coaching

The post-1989
renaissance of clubs
played an important role
in the development
of civil society

in the Rotarian environment. Our district
now has more than 30 RLI lecturers that
could help the clubs to raise their capacity
for action, on a regular basis.
Can Rotary be inspiring, interesting and
attractive for the next generations?
Rotary used to be exceptional for its ability
to foster international contacts, self-education through lectures by top experts and
professionals from all walks of life, or its targeted philanthropy—all this is quite easy to
achieve now, due to the rapid development
of information-based society. Rotary’s core
principles are timeless and universal enough
to meet the requirements of the “new times”.
But one should know that Rotary stands for
the highest quality of every human endeavour. Let’s restore Rotary’s core mission—
service to the community and making the
world a better place!
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supplement
trenčín

A new club
KOŠICE

Košice remembers

In November, Governor Július Tomka
presented a charter list that made RC
Trenčín Laugaricio a new member.

On 20 February, the Košice
Rotarians transported themselves
back in time to 1928, their RC’s
charter year.

T

A

formal evening brought together
the members of all clubs operating in Košice today—RC Košice, RC
Košice Classic and RC Košice Country,
Rotarians from other Slovak clubs and
their guests from Ukraine’s RC Uzhhorod Skala and Romania’s RC Satu Mare.
Their host was RC Košice President Miroslav Sklenár, a direct link with the
pre-WWII Rotarian tradition. The evening was also a fundraiser. Proceeds
amounting to 1,236 euros will help RC
Košice to finance two projects, namely
the redevelopment of Drevný Trh City
Park and supporting a Košice family
blessed with quadruplets. Music to dance to was performed by the Retro Music
Band from Rožňava and the VaBank
group. Inspiration for the pleasant evening was provided by PDG Jozefa Poláková with her husband Stano, Denisa
Sklenárová Vančíková and other helping hands.

he new club with the highest representation of women in our District
was greeted and welcomed by people from
14 clubs the length and width of District
2240. The new club is quite agile and has

40

Text: František Kornaj

brno

Inner Wheel
Day in Brno
This time we celebrated with the
whole District 1920, including one
Czech and six Austrian clubs, to mark
the 94th anniversary of IW Clubs.

O
Text: Svatopluk Jedlička

recently supplied a protected workshop to
the Halfway Café, situated in the former
city hangman’s abode right below the
Trenčín Castle. Visitors wished the club, in
a cozy ambient environment, a hefty supply of new ideas and sincere commitment to
helping the others—a no small task by any
means.

n Friday our club had a meeting with
District President Gerda Beck. Taking
part in Saturday’s formal meeting were almost 50 IW members from Austria, Future
World President Phyllis from England, and

District 2240 Governor Július Tomka. The
Inner Wheel anthem was sung and a birthday cake was sliced. While the ladies were
in meeting, PDG Saša Turkovič took their
spouses for a tour of the scene of the Battle
of Austerlitz. The beautiful day was
crowned by the Black and White ballet, inspired by Tchaikovsky’s Swan Lake and
staged in the Mahen Theatre.
Text: Marie Rynešová
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youth
e x ch a n g e

Winter
meeting
On 12—14 January 2018 the District
Youth Exchange Committee organized
a winter meeting of Slovak inbounds
in Poprad.

W

e took a stroll near the banks of Lake
Štrbské Pleso and students were delighted by a generous supply of snow. After a
lunch in Spišská Sobota we discovered and

Lucka Friedrichová
† 25. 12. 2017

learned about the history of Poprad. An afternoon trip to Aquacity Poprad left the students pretty tired but happy. A Talent Show
filled our second evening. We formed country groups and students started planning their
performances at the district conference in
May. That, too, took its toll of their élan, but
it was clear they really enjoyed the meeting.
Text: Petra Kolembusová

poděbrady
hradec králové

Lucka Friedrichová was proud to
be a Rotarian, she loved our
District’s projects and carried the
Rotary Flag to the mountain
peaks she climbed. She had a big
heart, helped children in Malawi
on her every visit there, supported
African high school students, and
helped at home in whichever way.
Life is cruel, sometimes. She died
on Boxing Day in the High Tatras
she loved so much. Lucka, rest in
peace but you will be terribly
missed. You will stay in our
hearts forever as a good angel.
Members
of RC Ostrava City

World
Marathon
Challenge
21 September 2017 saw the sixth edition
of children’s World Marathon Challenge,
which has 30-member teams of kids aged
between 11 and 13 years running a relay
marathon race on a 200-metre track.

T

raditional teams from Pardubice and
Hradec Králové primary schools were
joined this time by schools from Poděbrady,
Nymburk and Dymokury. In all, 11 Czech
rotary good news 1|2018

schools competed in the under-13 mixed
teams category, at stadiums in Pardubice
and Poděbrady. The weather was good, the
atmosphere was excellent and all racers
really gave heart and soul to the race. A total of 340 school kids competed in parallel
races in both cities. After all, a well-planned
project surely can bring children away from
their notebooks, albeit briefly.
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Text: Aleš Hybner, Petr Javořík
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dat u m

p o ř adate l

a k tivita

m í s to

9. 2.

RC Uherský Brod Benefiční ples

10. 2.

RC Ostrava City

Charitativní ples

Ostrava

10.–17. 2.

ISFR

Mezinárodní mistrovství lyžařů rotariánů

Jasná, Nízké Tatry
Jasná, Nízké Tatry

Uherský Brod

11.–17. 2.

DVVM

Ski Week pro inboudy ČR + SR

28. 2.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/2 (vychází 10. 4.) všeobecná aktivita

16.–18. 3.

D2240

PETS, workshop pro klubové prezidenty 2018/2019

30. 4.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/3 (vychází 10. 6.) všeobecná aktivita

Olomouc

18.–19. 5.

D-2240

DISTRIKTNÍ KONFERENCE

Tále–Bystrá

31. 5.–3. 6.

DVVM

OM III. pro inboundy a outboundy ČR

Křižanov

7.–10. 6.

DVVM

OM III. pro inboundy a outboundy SR

Slovenský raj

9. 6.

RC BB Classic

Rotary polmaratón

Banská Bystrica

24.–27. 6.

RI

Světový kongres RI

Toronto

20.–24. 6.

DVVM

Farewell Weekend ČR + SR

Valtice

30. 6.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/4 (vychází 10. 8.) všeobecná aktivita

kluby
rotar y k l u b y / č r /
Beroun
Brno
Brno City
České Budějovice
Český Krumlov
Cheb/Eger
Frýdek-Místek
Hluboká
n. Vltavou – Golf
Hradec Králové
Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Karlovy Vary Spa
Klatovy
Kroměříž
Liberec, Jablonec
Most
Olomouc
Olomouc City
Opava
Ostrava
Ostrava International
Ostrava City
Pardubice
Písek
Plzeň
Plzeň Beseda

rotar y k l u b y / s k /
Poděbrady
Prag Bohemia
Praga Caput Regni
Praga Ekumena
Prague International
Prague Platinum
Praha
Praha City
Praha – Staré Město
Přerov
Prostějov
Rakovník – satelitní
Tábor
Telč
Třebíč
Trutnov
Uherský Brod
Valtice – Břeclav
Zlín
Znojmo
R O TA R A C T
Brno
Hradec Králové
Most
Pardubice
Poděbrady
Praha

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

Rožňava
Spišská Nová Ves
Stupava Záhorie
Trebišov
Trenčín
Trenčín Laugaricio
Zvolen
Žilina
Žilina International
(v zakl.)
R O TA R A C T
Banská Bystrica
Bratislava Danube
Košice
Košice Classic
Nitra
Nové Zámky

I N T E R A C T Č E SK O A SL O V E N SK O
Praha
Rožňava
ROTEX
Společně pro ČR a SR
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Jedinečný průvodce světem designu a trendů
Č Í S LO 12 –1
PR O S I N EC 2017/ L E D E N 2018

KOUZLO
MRAMORU

BUĎTE IN:
SDÍLEJTE!

ROČNÍK X XI

79,9 0 Kč /4,12 €

ČARUJTE
S OSVĚTLENÍM

A zase ty Vánoce...

Jak je vidí čeští designéři?

www.modernibyt.cz

Pět návštěv
krásných bytů

PŘÍLOHA: I BYTOVÝ TEXTIL SE CHCE LÍBIT!

DESIGNBLOK 2017
VZESTUP A STRMÝ PÁD

000_TIT_MB12-01.indd 3

28.11.17 14:25

Nejlepší stráNky
vašeho bydleNí!

pŘedpLatnÉ: teL.: 840 306 090, e-maiL: modernibyt@predpLatne.cz

