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Čeští indiáni? Fakt nebo výmysl? Holá skutečnost. Jejich
zhruba dvousetčlenná komunita je součástí původně kočov-
ného kmene Čamakoko, který žije na území o rozloze
180 km2 v těžko přístupné části severní Paraguaye. V roce
1986 založili vesnici Puerta Esperanza a ve skromných pod-
mínkách se začali věnovat drobnému zemědělství a rybolo-
vu. O příbuzenském vztahu těchto indiánů k rodině českého
cestovatele a světově uznávaného botanika, specialisty na
pěstování kaktusů, A. V. Friče (1882–1944) i o tom, proč
a jakým způsobem je podporují rotariáni našeho distriktu, se
dočtete na str. 20-22 a ve zkrácené anglické verzi na str. 23.
(Foto: Pavel Frič)

Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,

při přípravě tohoto čísla nás zaskočila velmi
smutná zpráva. Zemřel jeden z nejobětavěj-
ších činovníků distriktu, lékař, který dokázal
ochránit mnoho lidských životů, Viktor Prí-
kazský. Uctěte jeho památku a vzpomeňte
na něho společně s námi.

Jak zjistíte z obsahu našeho časopisu, závěr
rotariánského roku se nesl ve znamení mno-
ha zajímavých a významných setkání. Jsem
rád, že zástupci klubů, kteří se zúčastnili se-
mináře PETS i distriktního shromáždění,
vyslyšeli naši prosbu i přání řídícího výboru
distriktu a iniciovali mezi svými přáteli dů-
slednější zasílání zpráv do naší redakce.
O tom, co se v našem distriktu stalo, nebo
o tom, co kluby připravují, se v uplynulých
dvou měsících do redakce sešlo nezvykle vel-
ké množství materiálů - měli jsme velmi na-
pilno, abychom je všechny stačili zpracovat.
Vzhledem k poměrně malému rozsahu na-
šeho časopisu jsme je museli rozdělit do to-
hoto i příštího čísla.

V tomto čísle najdete i zajímavý blok mate-
riálů připravený centrální redakcí našich re-
gionálních časopisů Rotary (Rotary World
Magazin Press), který je tentokrát věnovaný
projektům usilujícím o snížení dětské úmrt-
nosti ve světě.

Nastal nejen čas předávání zodpovědnosti
za chod každého klubu mezi jeho jednotlivý-
mi činovníky, předávání zkušeností mezi
těmi, kteří odstupují a těmi, kteří je střídají,
ale i čas prázdninových pobytů a nabírání
síly do nového rotariánského roku. Věřím,
že tyto dny prožijete v pohodě.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor ROTARY GOOD NEWS
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překlad: Petr J. Pajas, PDG

V červnovém čísle The Rotarian a také v regionálních časopisech za tento
měsíc najdete nové vydání uceleného bloku nazvaného GLOBÁLNÍ ROZ-
HLEDY (GLOBAL OUTLOOK). Je v nich podrobnější pohled na dětskou
úmrtnost a na to, co v té věci dělají rotariáni. Doufám, že vás bude inspirovat
přehled toho, co vaši rotariánští přátelé dělají – a bude to motivovat váš vlast-
ní klub k tomu, čím můžete přispět ke snížení dětské úmrtnosti. Když jsem si
vybíral jako RI téma heslo „Uskutečňujme své sny“ a požádal pak rotariány,
aby se zaměřili na snížení dětské úmrtnosti, byl jsem si jist, že jsme schopni
něčeho reálného dosáhnout. Věděl jsem, že právě ty oblasti, které jsou kritic-
ké pro zachraňování dětských životů – přístup k vodě, boj s hladem a ochrana
zdraví a posilování gramotnosti – jsou také oblasti, v nichž již Rotary vyniká.
A věděl jsem, že rotariáni jsou převážně ten druh lidí, které práce pro takový
cíl může inspirovat.

A přesto způsob, jakým rotariáni odpověděli, překonal i moje vlastní naděje.
Projekty našich klubů a distriktů opravdu zachraňují životy, postupně, ale
rozhodně a úspěšně. A víme, že zachraňujeme i životy příštích generací tím,
jak se všichni společně snažíme přispívat k odstranění viru dětské obrny. Od
té doby, kdy byla před několika měsíci vyhlášena „Výzva 200 milionů dolarů
od Rotary“, jsem měl mnoho příležitostí vysvětlovat rotariánům, proč je pro
naši práci životně důležité toto úsilí o shromáždění tolika nových prostředků
k podpoře úsilí o eradikaci polia a za tak krátkou dobu. Odpovídal jsem, jed-
noduše řečeno, že se nacházíme v kritickém, a já věřím, že také závěrečném,
stádiu této kampaně. Zůstávají již jen čtyři státy postižené epidemií polia: Af-
ghánistán, Indie, Nigerie a Pákistán. Ve všech existují překážky tomuto era-
dikačnímu úsilí, jakými jsou válka, nespolehlivá infrastruktura, špatná
hygiena a zároveň vysoká porodnost. Jen v samotné indické provincii Uttar
Pradesh se narodí 500 tisíc dětí každý měsíc. A v této oblasti musí být zdvoje-
na obvyklá vakcinační dávka k zajištění imunity, což je šest dávek. Proč je
tomu tak? Protože děti tam jsou vystaveny mnoha různým virům a jsou nosi-
teli mnoha různých bakterií a ty všechny „soutěží“ s orální dávkou vakcíny
proti poliu. Vymýcení polia v těchto posledních čtyřech zemích si vyžádá ko-
ordinované úsilí o síle a intenzitě, která bude potřebovat podporu a spoluú-
čast mnoha jednotlivců a organizací. My v Rotary jsme součástí tohoto
eradikačního úsilí od samého počátku a zavázali jsme se, že vydržíme až do
konce. A proto víme, že sny přeměníme ve skutečnost – nejenom v tomto ro-
tariánském roce, ale i v zájmu generací, které teprve přijdou.

preklad: Ivan Belan, PDG

Koncom devä�desiatych rokov som absolvoval služobnú cestu do krajiny na
Africkom kontinente, ktorý som nikdy predtým nenavštívil. Počas pobytu
som stretol istého rotariána, ktorý sa ponúkol, že ma vezme na okružnú jazdu
po provincii, čo som ve	mi rád prijal. Asi po hodine cesty z hlavného mesta
sme zastali v malej dedine s chatrčami z nepálených tehál, so slamenými stre-
chami a podlahou z ušliapanej hliny. Ke
 som prechádzal okolo jednej
z chatrčí, zastavil ma zvláštny zvuk – tichý plač malého die�a�a.

Nazrel som dovnútra a žmúriac do tmy som na zemi zbadal obrysy postavy.
Ke
 si už moje oči privykli, rozpoznal som, že h	adím na ženu schúlenú na
podložke, ktorá v náručí držala die�a. Die�a malo zjavne hlad, žena však bola
príliš vyčerpaná a chorá a nemala mlieko. Evidentne obaja hladovali.

Inštinktívne som siahol do vrecka a chcel som tej žene da� peniaze, aby si
mohla kúpi� jedlo, chcel som pomôc� a urobi� pre túto ženu, čo bolo v mojich
silách. Nemohol som predsa len tak odís� a tú úbohú ženu s die�a�om necha�
umrie� v temnote. V tom okamihu som si však uvedomil, že takýto horor sa
neodohrával iba tu pred mojimi očami. V celej Afrike, vo všetkých rozvojo-
vých krajinách sveta umierajú deti – v dôsledku hladu, chorôb, chudoby.

Po návrate spä� domov som sa začal zaujíma� o problematiku úmrtnosti detí.
Dospel som k presvedčeniu, že práve v tejto oblasti by rotariáni mali vyvinú�
úsilie na zvrátenie situácie. Preto sa po nástupe do funkcie prezidenta Rotary
International mojím mottom stalo Uskutočňujme svoje sny a vyzývam rotari-
ánov, aby svojou angažovanos�ou a aktívnou účas�ou na rôznych rotarián-
skych projektoch prispeli k zníženiu úmrtností detí vo svete.

Na sklonku môjho funkčného obdobia môžem právom konštatova�, že som
nevýslovne hrdý na prácu, ktorú rotariáni robia. Ke
 som sa prvýkrát stretol
s problémom vysokej úmrtnosti detí, denne umieralo asi 30 000 detí v dôsled-
ku príčin, ktorým bolo možné predís�. V súčasnosti UNICEF uvádza údaj
okolo 25 000 detských úmrtí denne. Napriek tomu, že toto číslo je stále príliš
vysoké, značný pokles úmrtnosti je evidentný. Niet pochýb o tom, že k tomu-
to poklesu výrazne prispela angažovanos� Rotary – a je našou morálnou po-
vinnos�ou nepo	avi� v práci, aby už pre hlad a chudobu nezomrelo ani jediné
die�a. Preto vás všetkých žiadam, aby ste pokračovali v uskutočňovaní svojich
snov aj v novom rotariánskom roku. Budúcnos� Rotary leží vo vašich rukách
– a budúcnos� detí sveta tiež.

Dong Kurn (D.K.) Lee
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

Make Dreams Real
Uskutečňujme své sny

Uskutočňujme svoje sny

Projevy a zprávy prezidenta RI Dong Kurn (D.K.) Lee
na www.rotary.org/jump/lee
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Rozhovor viedol: Vince Aversano, šéfredaktor mesačníka The Rotarian
Preklad: Ivan Belan, PDG
Foto: Rotary Images/Monika Lozinska-Lee

John Kenny je členom Rotary klubu v Grangemouth od roku 1970. Preziden-
tom Rotary International vo Ve�kej Británii a Írsku (RIBI) bol v roku
1992-93 a v RI pôsobil tiež vo funkcii riadite�a, správcu Nadácie Rotary, vo-
leného zástupcu, hlasujúceho člena a predsedu Legislatívnej rady, dištrikt-
ného guvernéra, podpredsedu zhromaždenia RI, zástupcu svetového
prezidenta, člena a predsedu komisií. Stal sa nosite�om ocenenia udeleného
správcami Nadácie Rotary za jej významnú finančnú podporu. Získal tiež
uznanie Nadácie za záslužnú službu a cenu za vynikajúcu službu.
Kenny je bývalým dekanom právnickej fakulty, pôsobil tiež ako sudca a notár.
Hlási sa k cirkvi škótskej, kde tiež zastával viaceré funkcie. Krá�ovná Alžbeta
II. Kennyho vymenovala za zástupcu predstavite�a grófstva v príslušnom re-
gióne. Angažoval sa aj v mnohých �alších významných organizáciách.
V príhovore na medzinárodnom zhromaždení, ktoré sa konalo v januári
v San Diegu, akcentoval zodpovednos� a povinnosti každého jedného rotari-
ána prispie� svojím dielom k zabezpečeniu budúcnosti Rotary. John Kenny
v rozhovore so šéfredaktorom časopisu The Rotarian Vince Aversanom uvie-
dol, že vykonávanie služby prezidenta RI je pre neho c�ou, že bude háji�
dôstojnos� svojej funkcie a zároveň stá� nohami pevne na zemi.

VA: Pán president-elect Kenny, čo plánujete v budúcom roku dosiahnu�?
Kenny: Povedané v skratke, chcem na konci svojho funkčného obdobia odo-
vzda� organizáciu ešte v lepšom stave, než v akom ju preberám teraz.

VA: Ako zistíte, že sa Vám to podarilo?
Kenny: Jedným z kritérií bude členstvo v kluboch. Stanovil som si realistické
ciele. Naberanie ve	a nových členov, ktorých naša činnos� neoslovila a po
čase z klubov odchádzajú, nepovažujem za prínosné. Ove	a efektívnejšie
bude, ke
 sa rovnako ako na nábor nových členov v nasledujúcich rokoch za-
meriame aj na udržanie, správne nasmerovanie a vedenie týchto nových po-
síl, aby sa z nich stali zanietení rotariáni. Ďalším kritériom bude vyššia
angažovanos� rotariánov v projektoch v rámci svojich komunít, ale aj v me-
dzinárodných projektoch, zameraných hlavne na problematiku pitnej vody,
ochrany zdravia, hladomoru a gramotnosti. Primárnym poslaním Rotary je
prejavova� záujem o dianie vo svete a pomáha� tam, kde je pomoc nutná. Ak
svoju angažovanos� ešte zvýšime, odvedieme ohromne ve	a zmysluplnej prá-
ce.

VA: Ako vnímate poslanie prezidenta RI a myslíte si, že sa jeho poslanie
v priebehu rokov zmenilo?
Kenny: Poslanie prezidenta RI vnímam v dvoch rovinách. Prezident RI je
v prvom rade najvyšším predstavite	om Rotary International. Je hlavnou tvá-
rou organizácie, ktorú reprezentuje aj vo vz�ahu s verejnos�ou. V súvislosti so
zastávaním svojho úradu má aj administratívne povinnosti. V súčasnosti sa
asi viac akcentuje práve prvá rovina tejto funkcie, hoci pre mňa sú obe rovna-
ko dôležité.

VA: Čo predchádzalo Vášmu zvoleniu za prezidenta Rotary International?
Kenny: Mal som š�astie. Tak ako všetci moji predchodcovia, aj ja som bol pre-
zident klubu. Tak ako všetci moji predchodcovia, aj ja som bol guvernérom
dištriktu. Tak ako všetci moji predchodcovia, aj ja som bol riadite	om Rotary
International. Okrem toho som však bol aj správcom Nadácie Rotary. Mám
tiež bohaté skúsenosti s činnos�ou klubov, dištriktov, a prácou medzinárod-
ných výborov.

Ak sa veci neudejú v klube, neudejú sa vôbec.

BUDÚCNOSŤ ROTARY
JE V TVOJICH RUKÁCH

BUDOUCNOST ROTARY
JE VE TVÝCH RUKOU
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VA: Ako ste sa vlastne dostali k Rotary?
Kenny: Tak ako každý iný rotarián – oslovili ma. V roku 1970 ma oslovil kole-
ga v meste, kde som pôsobil ako právnik. Nestal som sa členom preto, aby
som rozšíril svoju klientelu, lebo väčšina rotariánov v klube už mojimi klient-
mi bola. Tým, že som sa stal členom klubu, sa títo 	udia stali aj mojimi pria-
te	mi.

VA: Ako dlho trvalo, kým ste sa začali angažova� v klubovej činnosti?
Kenny: Vzh	adom na moju profesiu som sa rýchlo stal sekretárom klubu.
Pôsobil som v rôznych výboroch ešte pred svojím zvolením za prezidenta klu-
bu v roku 1977-78.

VA: Mnoho nových členov váha s angažovanos�ou v klube. Prečo je dôležité
zapoji� nových členov do diania v klube?
Kenny: Skúsený rotarián zohráva významnú úlohu pri angažovaní nových čle-
nov. Sám som mal pod patronátom už mnoho rotariánov. Ke
že som rád
navštevoval iné kluby, nových členov som zvykol často bráva� so sebou. Je
dôležité, aby videli, ako fungujú iné kluby. Tiež som sa snažil dohliada� na to,
aby noví členovia boli členmi výborov, kde sa im pridelila nejaká úloha. �udia
sa totiž cítia znechutení, ke
 sa stanú členmi organizácie, v ktorej nedostanú
priestor na sebarealizáciu. Rotariáni, ktorí sa rozhodli odís� z Rotary, urobili
tak preto, lebo nemali možnos� sa realizova� a nie preto, že boli príliš zavale-
ní prácou.

VA: Jednou z výziev, ktorej Rotary čelí, je získanie mladších lídrov z podni-
kate�ských kruhov. Čím môže Rotary oslovi� práve túto skupinu �udí?
Kenny: Každá generácia je iná. Ja to vnímam tak, že dnes má ve	a mladých
	udí záujem podpori� nejakú vec, nemá však výrazný záujem sta� sa členom
organizácie. Musíme preto zabezpeči�, aby naše kluby boli zaujímavé a klu-
bové stretnutia zmysluplné. Jedine vtedy budú ma� mladí 	udia chu� sa pri-
da�.

VA: Je pod�a Vás povinnos� zúčastni� sa na zasadnutí klubu každý týždeň
skôr odstrašujúci element, ktorý odrádza mnoho mladých �udí od členstva
v Rotary?
Kenny: Nie, ak sa im dôležitos� dochádzky správne vysvetlí. Časový faktor
však určite treba bra� do úvahy. Pre mladých podnikate	ov je v súčasnosti
ove	a �ažšie dokáza� sa uvo	ni� z pracovných povinností počas dňa. Pod	a
môjho názoru by sa zasadnutia klubov mali prispôsobi� potrebám členov ko-
munity. Napríklad, da� stretnutia klubu na ráno, ak je to pre členov výhodnej-
šie. Myslím, že v súčasnosti sa vo väčšine sveta, sná
 s výnimkou Ameriky,
zasadnutia klubov nekonajú počas obeda, ako tomu bolo kedysi.

VA: Nastala vo vašom živote situácia, kedy ste si povedali: „Teraz som sku-
točný rotarián?“
Kenny: Dva najintenzívnejšie roky v Rotary som prežil, ke
 som bol prezi-
dentom klubu a guvernérom dištriktu. Ako prezident som výrazne vnímal
mravenčiu prácu rotariánov v rámci komunity, ale aj mimo nej. Ako dištrikt-
ný guvernér som vnímal toto úsilie v širšom meradle. V roku 1992-93, ke

som pôsobil vo funkcii prezidenta RI vo Ve	kej Británii a Írsku, som navštívil
Tanzániu, kde britskí rotariáni v spolupráci s mimovládnymi organizáciami
zabezpečovali hĺbenie studní a zlepšenie hygienických podmienok vo vzdia-
lených častiach krajiny. Obdivoval som obrovský kus roboty, ktorý tam rota-
riáni odviedli. Toto sú okamihy, kedy si človek uvedomí, k akej úžasnej
organizácii vlastne patrí.

VA: Čo Vás viedlo k tomu, aby ste si za svoje heslo na tento rok zvoli práve
Budúcnos� Rotary je v tvojich rukách?
Kenny: Jedným z mojich cie	ov je prinavráti� Rotary spä� rotariánom. To je
celé. Práve služba jednotlivých rotariánov zabezpečí, že Rotary bude napre-
dova� v 21. storočí. Budúce smerovanie Rotary je teda na každom jednom
z nás. Na nikom inom. Nepomôže nám žiadna externá agentúra; musíme si

pomôc� sami. Tiež verím, že každý jednotlivý klub je akousi baštou Rotary.
Ak sa veci neudejú v klube, neudejú sa vôbec.

VA: Takže váhu zodpovednosti kladiete na plecia jednotlivých rotariánov?
Kenny: Do jednotlivých rotariánov vkladám dôveru. Najväčšiu hodnotu tejto
organizácie tvoria jej členovia. My nesieme zodpovednos� za poskytovanie
služieb na lokálnej aj medzinárodnej úrovni a za ich ustavičné zefektívňova-
nie. Dosiahneme to rozšírením svojich radov o skúsených odborníkov a vod-
covské osobnosti, ktoré v danom regióne budú propagova� pozitívny imidž
našej organizácie. Každý z nás by mal by� svojím etickým správaním v súk-
romnom živote vzorom v rámci komunity.

VA: Máte nejaké ciele v súvislosti s členstvom?
Kenny: Ako som už spomínal, mám. Apelujem na všetky kluby, aby si zabez-
pečili viac členov na konci roka, ako mali na začiatku roka. Potrebujeme no-
vých členov, z ktorých budú dobrí rotariáni. Rovnakú váhu pripisujem aj
udržaniu si existujúcich členov. Žiadnej organizácii totiž neprospeje, ke
 je-
den rok zaznamená nárast členov a 
alší rok ich odliv.

VA: Budete pokračova� v niektorých iniciatívach, ktoré začal prezident
D. K. Lee?
Kenny: Každý prezident má svoje predstavy o tom, kam sa má organizácia
ubera� 
alej. V priebehu ostatných nieko	ko rokov sa pozornos� zamerala na
nieko	ko významných oblastí, ktorým sa hodlám venova� aj ja. Budem pod-
necova� rotariánov, aby svoje úsilie aj na
alej koncentrovali na problemati-
ku pitnej vody, ochrany zdravia, hladu a gramotnosti – k	účové oblasti, na
ktoré sa kluby zameriavajú v ostatných rokoch.

VA: Čo odlišuje Rotary od iných podobných organizácií?
Kenny: Poskytovanie odbornej pomoci, o tom niet pochýb. V budúcom roku
chcem obzvláš� vyzdvihnú� práve odbornú pomoc.

VA: Domnievate sa, že poskytovanie odbornej pomoci sa ocitlo na okraji zá-
ujmu našej organizácie?
Kenny: Je to možné. Musíme neustále poukazova� na potrebu dodržiavania
vysoko etických noriem v profesionálnom a súkromnom živote. V súčasnosti
tomu pripisujem rovnakú dôležitos�, ako v období vzniku a prvopočiatkov
Rotary. Táto potreba je stále vysoko aktuálna, stačí sa len pozrie� na nie-
ktoré nekalé obchodné praktiky, ktoré sa odhalili v ostatných mesiacoch,
a ktoré v konečnom dôsledku prispeli k ekonomickým problémom dneš-
ných dní.

VA: Aké postavenie má Rotary v Škótsku?
Kenny: V Škótsku, tak ako v mnohých iných krajinách, sa Rotary v priebehu
rokov vyprofilovalo ako rešpektovaná organizácia, ktorej členovia sa pravi-
delne stretávajú a robia prácu prospešnú pre komunitu. Rotary je vnímané
ako organizácia, do ktorej môže verejnos� vloži� svoju dôveru. V súčasnosti
sa Rotary v rámci komunít čoraz viac zvidite	ňuje prostredníctvom charita-
tívnych aktivít. Verejnos� viac vníma všeobecný dosah týchto aktivít. Rotariá-
ni vo väčšej miere propagujú nimi poskytované služby, čo zvýšilo povedomie
verejnosti o poslaní našej organizácie. A pochopite	ne, skutočnos�, že som
bol ako prvý Škót nominovaný na funkciu svetového prezidenta RI, bola
u nás rozsiahle medializovaná, čo tiež podporilo imidž Rotary.

VA: Na medzinárodnom zhromaždení ste nastupujúcim guvernérom diš-
triktov prednášali o povinnostiach a zodpovednosti rotariánov. Priblížte
nám tieto povinnosti.
Kenny: Všetci sa vnímame ako súčas� ve	kej rotariánskej tradície: ako jednot-
livé ohniská re�aze, ktorá spája našu budúcnos� s minulos�ou. Ak sa má táto
re�az na
alej formova�, každé jej ohnisko musí by� dostatočne silné. Je na
nás, aby jednotlivé články tejto re�aze boli rok čo rok o čosi pevnejšie. Našou
úlohou je, aby sme splnili svoj s	ub zbavi� svet detskej obrny, a aby Rotary
mohlo opä� s dôverou prevzia� na seba 
alšiu obrovskú výzvu do budúcnosti.
Bremeno teda leží na pleciach každého z nás. Musíme preto pokračova�
v našej službe ako najlepšie vieme a ako najviac vládzeme, aby bol náš svet
lepší a bezpečnejší. �

Najväčšiu hodnotu tejto organizácie
tvoria jej členovia.
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Vážení a milí rotariánski priatelia,

uplynulo nieko�ko týždňov od sviatku Rotary, od
Konferencie a osláv 10. výročia založenia nášho
RI Dištriktu 2240 v Košiciach. Pre tých, ktorí sa
nezúčastnili tejto slávnosti a nemohla som im
v Košiciach po	akova
 osobne, posielam touto ces-
tou mnoho po	akovaní za všetko to, čo v tomto ro-
tariánskom roku vykonali, aby naplnili základné
krédo „Service above self“. Zvláš
 	akujem všet-
kým Vám, ktorí ste sa pričinili o naplnenie snov detí
v akejko�vek podobe a 	akujem Rotary klubom
Poděbrady, Uherský Brod, Trenčín a Košice za mi-
moriadne krásne príspevky na projekt PolioPlus,
odovzdané pri príležitosti slávnosti v Košiciach.

Mesiac jún je v našom rotariánskom kalendári me-
siacom priate�stva. Vyvrcholením celosvetového
priate�stva rotariánov sa v tomto mesiaci stal jubi-

lejný 100. Svetový kongres RI v Birminghame.
O priate�stve sa popísalo v histórii ve�mi ve�a my-
šlienok, úvah, ale predsa si len dovolím použi
 s lás-
kavým dovolením nášho priate�a Martina Petišku,
autora sborníčku Rotariánskych myšlienok, vyda-
ných pri príležitosti 10. výročia Dištriktu ČR a SR,
a odcitova
 jednu z častí o Rotary a priate�stve:

„Rotariáni pomáhají po řadu pokolení velkému
množství lidí po celém světě, - to je dobře známé...
Jenomže nepomáhají „cizím“ lidem...Neposkytují
almužny, nepomáhají okázale a hlasitě – pomáhají
tak, jako se pomáhá příteli. Pomáhají samozřejmě
a rychle...
Každý kdo má hlad a každý kdo je zoufalý a nese si
životem zdánlivě neodstranitelnou bolest, je příte-
lem rotariána, který mu pomáhá. Přítel nestojí
o vděčnost přítele, kterému pomůže. Pomoc je pro
něj samozřejmá. A tak se šíří přátelství... Tak se šíří
víra v přátelství...

...přátelství... tento pojem vyjadřuje základní osu
Rotary, kolem které se pohybuje vše, co je v životě
Rotary skutečně významné.“

Želám Vám, milí rotariánski priatelia, aby ste si
v tomto mesiaci priate�stva upevnili Vaše priate�ské
vz
ahy, aby ste si ich naplno vychutnali a aby ste
pamätali, že kamko�vek sa vydáte, vždy vo svete ná-
jdete priate�ov rotariánov z našej ve�kej rotarián-
skej rodiny.

Týmito riadkami sa Vám prihováram posledný krát
v mojom guvernérskom roku. Ďakujem Vám za
krásne spoločne prežité chvíle pri našich osobných
stretnutiach, 	akujem Vám všetkým, že sme posu-
nuli spoločne dejiny rotariánskeho hnutia v našom
Dištrikte zase o kúsok dopredu.

Otáčajúce sa koleso prináša nové predstavenstvá,
prináša aj nového guvernéra. Želám všetkým, ktorí
nastúpia do svojej ne�ahkej, ale prekrásnej pozície
v novom rotariánskom roku, aby mali dos
 energie
a entuziazmu pokračova
 v začatom a vies
 nás vše-
tkých k napĺňaniu nového motta pre rok 2009/2010
„Budúcnos
 Rotary je v tvojich rukách“.

S priate�ským pozdravom Vaša

Jozefa Poláková
guvernérka dištriktu
v období 2008/2009

Za podporu spolupráce mezi rotariány a skauty v České republice byl u příležitosti letošní
distriktní konference odměněn Cenou Cliffa Dochtermana (prezident RI 1992/1993 a vý-
znamná osobnost světového skautingu) místostarosta Junáka – svazu skautů a skautek ČR
JUDr. Jiří Navrátil (na snímku uprostřed). Cenu uděluje IFSR – mezinárodní sdružení
skautujících rotariánů. Slavnostní předání ceny z rukou člena řídícího výboru distriktu
IPDG Petra J. Pajase (vlevo) a koordinátora IFSR pro náš distrikt Zdeňka Michálka se
uskutečnilo 7. června před více než tisícovkou skautů a skautek u příležitosti celostátního
srazu vodních skautů Navigamus 2009 na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice.
(Text: skj, foto: archiv)

Tradice slavnostního předávání guvernérského „úřadu“, kte-
rá započala v prvních červencových dnech loňského roku
v Košicích, se letos přenesla do Třebíče, místa působení Rota-
ry klubu nastupujícího guvernéra distriktu Františka Ryneše.
Symbolický distriktní řetěz převzal z rukou Jozefy Polákové,
která byla guvernérkou v uplynulém období, v historických
prostorách třebíčského zámku a to večer 30. června, tedy
přesně se zlomem rotariánského roku. Slavnostní atmosféru
umocnilo vystoupení čestných hostů i doprovodný kulturní
program. (Text: skj, foto: Roman Gronský, PDG)

Jozefa Poláková, PHF, Cena TJB
guvernérka dištriktu 2240 pre obdobie 2008/2009
členka RC Košice
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S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že náš
najstarší priate	 v klube vo veku nedožitých 79 ro-
kov zomrel. Lekár, epidemiológ Viktor Príkaz-
ský. Jeho odchodom stráca náš klub, dištrikt 2240
i celosvetové hnutie Rotary významného rotariá-
na, ktorý sa ve	kou mierou zaslúžil o celosvetovú
eradikáciui detskej obrny vo svete. Nikdy na neho
nezabudneme.

Jana Murarova, prezidentka klubu 2008/2009
za členy RC Poprad

Milá Magdo,

ani nevíš, jak mi je dnes smutno hned poté, co se ke
mně právě dostala zpráva o tom, že nás navždy
opustil Tvůj milovaný manžel a náš tolik oblíbený
a všemi upřímně respektovaný přítel Viktor. Bohu-
žel již i předchozí zprávy o jeho zdravotním stavu

byly znepokojivé, ale stále jsem doufal, že situace
přece jen není natolik vážná...

Měl jsem tu čest poznat se s ním – a naštěstí i s Tebou –
v tom našem rotariánském společenství, jehož zásady
vzájemné služby, pomoci a přátelství se nám všem staly
v posledních letech tak blízké. Velmi intenzivně jsem je
vždy poci
oval i ve Vás obou a toho jsem si také moc
vážil. Ze všech Viktorových jednání a ze všech jeho pro-
jevů to bylo vždy jasně patrné. Myslím, že jsme tak vždy
společně vnímali význam a vnitřní sílu těchto životních
principů, které nás vždy obohacovaly.

Dobře vím, jak jsou tyto chvíle pro Tebe těžké – o to
víc bych Tě chtěl ujistit alespoň takhle na dálku, že
si Viktora zachovám ve svých vzpomínkách jako vý-
jimečného člověka, jehož životní filozofií i cílem
bylo pomáhat druhým a konat dobro.

Dobroslav Zeman, DG 1999/2000
RC Plzeň

V spomienkach na milého priate	a, kolegu a ve	ké-
ho rotariána, MUDr. Viktora Príkazského, PhD,
PDG, musím prizna�, ako sme spolu s mojou man-
želkou posledné mesiace s obdivom a účas�ou sle-
dovali Viktorov nerovný boj so zákernou chorobou.
Spolu s jeho manželkou Magdou a 
alšími rotari-
ánskymi priate	mi sme dúfali, že jeho životný elán
a sila aspoň na dlhší čas prevládnu a prinavrátia že-
laný optimizmus a kvalitu života v jeho prospech.

Viktor totiž vyhral množstvo zápasov o život s cho-
robami iných, väčšinou anonymných pacientov
a počas svojej profesionálnej kariéry zachránil pred
chorobami a ich celoživotnými následkami tisíce

alších 	udí. A to nielen vo svojom povolaní, ale aj
vo chví	ach osobného vo	na – či už to bolo aktivita-
mi v ČSČk a SČK, alebo v Rotary International.

Ako prezident Rotary klubu Poprad viedol klub
s ve	kým nasadením. Realizoval spolu s holand-

Narodil v Praze, otec byl ředitelem školy, matka vedoucí obchodu. Po ukončení studia lékařské fakulty
pražské Karlovy univerzity v roce 1953 pracoval jako lékař-epidemiolog v Prešově a Popradu. Boji proti
nakažlivým chorobám pak zasvětil celý svůj další profesní, a je možné říci, že i osobní život. V letech
1954-1955 organizoval hromadné očkování všech dětí na východním Slovensku proti čtyřem tehdy nejroz-
šířenějším chorobám a pomáhal tak zavádět do praxe nejnovější očkovací látky. V roce 1959 se podílel i na
rozsáhlé očkovací kampani proti dětské obrně, která v roce 1960 umožnila vyhlásit tehdejší Českosloven-
sko jako první zemi světa bez výskytu tohoto onemocnění (svědectví o tom podal v roce 2007 v jedné části
TV dokumentu o našem distriktu Síla ideálu). Pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) působil v le-
tech 1967-1972 jako epidemiolog a lékařský statistik na ministerstvu zdravotnictví v Kongu a později na
Maltě. Krátkodobě se podílel na projektech WHO v Indii, Mongolsku a na Maledivách. Později pracoval
ve Státním zdravotním ústavu v Popradu a Banské Bystrici, vykonával také funkci hlavního epidemiologa
ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a předsedy Národní komise pro certifikaci eradikace dět-
ské obrny (poliomyelitidy). Po odchodu do důchodu v roce 1990 ještě několik let spolupracoval s druhou
největší firmou na výzkum očkovacích látek na světě, která sídlí v Belgii. V průběhu své profesní kariéry
pracoval delší dobu v osmi zemích světa, krátkodobě jich navštívil dvacet osm.
Do RC Poprad byl poprvé pozvaný v roce 1996, v roce 1997 se stal jeho řádným členem, v rot. roce
2000/2001 byl jeho prezidentem. Aktivně se podílel na realizaci dvou matching grantových projektů své-
ho klubu (Dům pro občany v krajní nouzi Slovenského Červeného kříže v Popradě - Spišské Sobotě)
a pomáhal při zakládání RC Košice. Po vzniku našeho distriktu v roce 1999 působil v komisi pro meziná-
rodní spolupráci. Vzhledem ke svému celoživotnímu profesnímu zaměření se logicky stal distriktním ko-
ordinátorem světového projektu RI PolioPlus zaměřeného na vymýcení dětské obrny. Vykonával také funkci asistenta guvernéra, guvernérem distriktu byl ve
dvou funkčních obdobích: 2003/2004 a 2004/2005.
V roce 2001 byl na návrh kanadského partnerského RC Hamilton (D-7090) oceněn čestným odznakem Paul Harris Fellow, který byl později povýšen jedním
safírem, v roce 2006 mu byla udělena Cena T.J.Bati a v roce 2007 nejvyšší ocenění Nadace Rotary v oblasti boje s dětskou obrnou International Service Award
for a Polio-Free World.

�

Foto: sjk

Ve společenském magazínu patří k redakční práci i ty nejsmutnější okamžiky,
příprava materiálů pro nekrolog někoho, koho jste dlouhá léta a velmi dobře
znali, kdo velmi často patřil k vašim osobním přátelům. Tentokrát do redakce
dorazila zpráva o úmrtí Viktora Príkazského, jedné z nejvýraznějších osobností
současného českého a slovenského Rotary. Koho požádat o nekrolog? Kdo z je-
ho přátel mu byl nejbližší? Jaké fotky vybrat pro rekapitulaci Viktorových akti-
vit v Rotary? Vybírat mezi fotografiemi z jeho setkání s prezidenty RI, kteří
v minulosti navštívili náš distrikt, nebo dát přednost snímkům z oficiálního při-
jetí delegace rotariánů v roce 2005 u prezidentů obou našich republik, Václava
Klause a Ivana Gašparoviče? Sestavit mozaiku z fotografií pořízených při ne-
sčetných Viktorových návštěvách v klubech a při realizaci různých projektů?
Nebo se omezit jen na Viktorovy fotografie s jeho nejbližšími přáteli? Proč po-
užít právě tu a ne jinou fotografii? Nakonec zvítězila jednoduchost. A tak jsme
k nekrologu připojili kromě klasického portrétu a snímku z posledního rozlou-

čení jen jednu fotografii. Připomíná nám Viktora a jeho manželku Magdu tak,
jak jsme je vídali spolu nejčastěji při bezpočtu pracovních, společenských
i osobních setkání.

V momentě, kdy se zpráva o Viktorově úmrtí rozšířila mezi přáteli, začaly jeho
manželce Magdě i do naší redakce přicházet desítky kondolencí i vyjádření úcty.
Který z těchto upřímných projevů účasti vybrat, komu dát přednost a komu se
s lítostí omluvit, že pro jeho vyjádření už nemáme na našich stránkách místo?
Nakonec jsme vybrali příspěvky těch, s nimiž Viktor při naplňování ideálů Ro-
tary strávil nejvíce času, kteří mu byli přirozeně i nejbližší, všech těch, kteří
v různých obdobích zastávali stejně jako on pozici gevernéra našeho distriktu.
Nevznikl tak nekrolog jednoho autora, ale výstižná mozaika dokumentující,
čím se Viktor Príkazský zapsal do našich srdcí, v jaké podobě si ho uchováme
v naší paměti.
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skými rotariánmi jeden z prvých matching gran-
tov na Slovensku na modernizovanie Domu SČK
v Spišskej Sobote, jeho technického a prevádzko-
vého vybavenia, čím výrazne zvidite	nil existen-
ciu Rotary klubu nielen v povedomí mesta
Poprad, ale aj v zahraničí. Zohral významnú úlo-
hu aj pri obnovení Rotary klubu v Košiciach.

Naša vzájomná spolupráca bola v tom čase ve	mi
blízka, ke
že bol prezidentom RC Poprad počas
môjho guvernérskeho roku. Aj neskoršie – v čase
nominácie Viktora na guvernéra dištriktu - z reš-
pektu chví	u váhal s prevzatím funkcie. Po vzá-
jomnom rozhovore, kde som mu „trafil na
strunu“ a zdôraznil súbežnos� jeho profesie epi-
demiológa so snahou Rotary o celosvetovú eradi-
káciu detskej obrny, mi so slovami „..ak si myslíš,
že tomu môžem pomôc�..“ súhlasil. Málokto ve-
del, že takto s pocitmi zodpovednosti a svedomi-
tosti jemu vlastnými prijal túto zá�až fyzicky
a pracovne náročnej funkcie na svoje plecia.

Dnes však už všetci vieme, že najmä s pomocou
jeho manželky Magdy, pre Viktora a Rotary od-
danej, nenahradite	nej a nezabudnute	nej sekre-
tárky, viedol ve	mi úspešne náš dištrikt dve
funkčné obdobia (2003-2005). Stal sa významnou
osobnos�ou a históriou nielen nášho dištriktu, ale
aj nosite	om ocenení ústredia Rotary Internatio-
nal. Čes� jeho večnej pamiatke.

Ivan Belan, DG 2000/2001
RC Banská Bystrica

Viktora Príkazského jsem začal obdivovat a uzná-
vat v momentě, kdy se ujal náročné pozice guver-
néra distriktu ne na jeden rok, jako my ostatní,
ale na dvouleté období. Nebyla to pro něho lehká
situace, ale zvládl ji velmi dobře.

Stanislav Novák, DG 2001/2002
RC Hradec Králové

Zpráva o úmrtí Viktora mne zastihla těsně před
odjezdem do zahraničí. S odstupem času v mých
vzpomínkách vystupuje do popředí nejvíce ta
skutečnost, že v průběhu svého dvouletého gu-
vernérského období výrazně prohloubil a rozšířil
vztahy mezi našimi a německými rotariány. Neza-
pomenutelným zážitkem pro mě byla společná
konference našeho distriktu a distriktu 1880, kte-
rá se uskutečnila na závěr jeho prvního funkčního
období v roce 2004 v Karlových Varech. O rok
později společně s Otakarem Veselým, tehdy
DGE, zdůraznili cestu k porozumění mezi náro-
dy odhalením pamětního kamene Rotary v Pa-
mátníku Lidice za účasti rotariánů z Německa.
Podobně bych mohl jmenovat i další výrazné akti-
vity, ale tyto momenty byly z mého pohledu ty
nejvýznamnější.

Milan Roch, DG 2002/2003
RC Praha

Viktor Príkazský byl velkým osobním přítelem
nejenom mým, ale jak už je to v našem společen-
ství zvykem, i upřímným přítelem ostatních rota-
riánů, s nimiž se za svého života poznal. Okruh
jeho přátel se rozrostl geometrickou řadou zej-
ména v průběhu jeho dvouletého guvernérského
období a to nejen u nás, ale výrazně i v zahraničí.

Viktor byl rotarián s velikým, dobrotivým srd-
cem, které rozdávalo kolem sebe jen radost a po-
rozumění, srdcem, které bylo připraveno
pomoci každému, kdo pomoc potřeboval. Vik-
tor měl vzácný dar toho, že uměl kolem sebe šířit
přirozenou pohodu a uměl ve svém okolí bez
zbytečných frází naladit strunu pozitivního po-
hledu na svět.

Do svého prvního guvernérského období nastou-
pil nečekaně o rok dříve, než bylo původním zá-
měrem. Situace si to tehdy vyžádala. Vše

potřebné pro výkon této pozice, tedy to, nač jsme
my ostatní guvernéři měli čas několik měsíců,
musel Viktor zvládnout v enormně krátké době.
Za účinné podpory ostatních činovníků ve vedení
distriktu to zvládnul ne dobře, ale bravurně.

Měl jsem tu čest s Viktorem naplno spolupraco-
vat v jeho druhém guvernérském období a to ne-
jen jako jeho nástupce pro období 2005/2006, ale
zejména proto, že mě přizval k úzké spolupráci
jako koordinátora oslav 100. výročí vzniku RI,
které spadaly ještě do jeho působnosti. Právě při
realizaci řady konkrétních činů jsem si uvědomil,
jaké obrovské charizma rotariána v sobě Viktor
má. Za podpory členů všech klubů distriktu se
nám podařilo různými menšími i většími projekty
zmíněné výročí oslavit velmi důstojně. Ostatně
o úrovni mezinárodní konference, která v Praze
završila distriktní oslavy, se ještě dlouho hovořilo
i v zahraničí.

Spolupráce s Viktorem i na ostatním dění v dis-
triktu mě naplňovala každodenní radostí. Přispí-
vala k tomu i Viktorova manželka Magda, která
byla po oba roky i jeho silnou oporou v roli dis-
triktního sekretáře. Myslím, že za nás, past guver-
néry, mohu říci, že jeden rok guvernérství je
vskutku vysilující výkon. Zpětně proto obdivuji
Viktora i jeho ženu Magdu za to, že dokázali na-
plňovat ideály Rotary na guvernérské úrovni do-
konce po dva roky.

Na Viktora si zachovám hlubokou vzpomínku
a jistě nebudu jediný. Přál bych si proto, aby vede-
ní distriktu vyslyšelo moji výzvu a 23. červen se
stal významným dnem v našem rotariánském ka-
lendáři, při němž bychom si každoročně symbo-
lickou minutou ticha připomínali odkaz této
velké osobnosti.

Otakar Veselý, DG 2005/2006
RC Český Krumlov

Před sedmi lety byl na distriktní konferenci
v Hradci Králové představen kandidát na funkci
distriktního guvernéra Viktor Príkazský. Lékař,
z jehož osobnosti vyzařovalo velké osobní chariz-
ma, kterému jeho přímé jednání i laskavost po-
máhalo ještě úspěšněji léčit své pacienty.

Tehdy netušil, že shodou okolností bude stát
v čele distriktu hned dva rotariánské roky za se-
bou. Začal úspěšně léčit dětské nemoci našeho
tehdy mladého distriktu a nebylo to pro něj jed-
noduché, i když mu byla velkou oporou jeho man-
želka ve funkci sekretáře. Snad právě proto v jeho
období vzrostla pozitivní úloha činnosti asistentů
guvernéra, z nichž se ti nejaktivnější stali v násle-
dujících letech jeho nástupci na guvernérském

Ve�ké veci sa dosiahnú
malými činmi
guvernérske krédo
Viktora Príkazského

S Viktorem Príkazským (uprostřed) a jeho manželskou Magdou (vlevo) v roli distriktní sekretářky se po dva roky
setkali čeští, slovenští i zahraniční rotariáni při bezpočtu pracovních nebo společenských setkání. (Foto: skj)
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postu. Nám, tehdejším asistentům, byl nejen dob-
rým učitelem, ale i pozorným rádcem.

Na konci jeho druhého funkčního období vyšel
jeho ojedinělý rozhovor v časopise Týden, ve kte-
rém se státnickým nadhledem vysvětlil činnost
a poslání Rotary, a zejména o jeho celosvětovém
nejvýznamnějším projektu v boji proti obrně, ve
kterém byl sám po celý svůj aktivní lékařský i ro-
tariánský život angažován. Zodpověděl i ty nejvtí-
ravější otázky a tato reportáž byla navíc
ilustrována jeho nádhernou celostránkovou port-
rétní fotografií.

Viktor pomohl řadě svých pacientů i nasměrová-
ní řady projektů Rotary klubů, ale bohužel jeho
nemoc byla zákeřnější a ani jeho kolegové mu již
nedokázali pomoci. Bude nám všem fyzicky chy-
bět, ale v našich srdcích zůstane navždy.

Roman Gronský, DG 2006/2007
RC Olomouc - City

Vážená a milá Magdo,

ta smutná zpráva o Viktorovi mne zastihla daleko
od domova. Pamatuji se jako dnes na ty vzácné
chvíle, kdy jste s Viktorem přijeli do Prahy a já se
s vámi setkal v penzionu na Větrníku. Viktor byl
mým skutečným učitelem v tom, jak chápat rota-
riánství a službu pro distrikt. Zůstal jsem mu
i Tobě mnohé dlužen - především upřímné podě-
kování za vše, co jste udělali a čím jste posloužili
mně i nám všem - slovenským a českým rotariá-
nům, dětem trpícím dětskou obrnou nebo se bojí-
cím jejího úderu.

Vím, že ty poslední měsíce jste s Viktorem neměli
snadné a také vím, jak mnoho jsi Ty, Magdo, pro
něho udělala. Věřím, že se do Tvé strádající duše
vrátí trocha klidu a smíření, zejména když se po-
díváš spolu s ostatními na to vše, co Viktor stihl
udělat a komu všemu dokázal podat ruku k po-
moci. Jeho podíl na obnovení silného společného
distriktu slovenských a českých rotariánů zůstane
navždy zapsán v naší paměti a jeho laskavé jedná-
ní bude i nadále pro mne vzorem.

Petr Jan Pajas, DG 2007/2008
RC Praha City

Zostane pre mňa vždy symbolom dobroty, skrom-
nosti, ochoty, mojím učite	om v rotariánskom ži-
vote. V mojej mysli som vždy jeho asistentka
a Viktor, DG, môj ve	ký učite	. Je pre mňa vzo-
rom pre neutíchajúcu energiu, ktorú vynakladal
na eradikáciu detskej obrny, ktorú už nestihol na
svojej životnej ceste dovies� do konca. Zostáva
pre mňa, a verím, že aj pre všetkých rotariánov
v našom dištrikte, naplni� jeho výzvu a dielo do-
konči� tak, jako keby bol medzi nami. Čes� jeho
pamiatke!

Jozefa Poláková, DG 2008/2009
RC Košice

Na prstech jedné ruky bych spočítal osobnosti,
které ovlivnily můj život tak výrazným způsobem,
jako PDG Viktor Príkazský. Bylo mi velkou ctí
a obrovskou zkušeností sloužit po dva roky jako
jeho asistent. Předtím jsme se prakticky neznali.
„Je to ten lékař, co vždy mluví o poliu,“ snažil
jsem se jeho osobnost připomenout manželce po
návratu z konference distriktu před šesti roky,
kde vešla ve známost jeho nominace.

Viktor měl obrovský dar trpělivě naslouchat. Při
guvernérské návštěvě v jednom z klubů narazil na
ne příliš přátelskou atmosféru. Členstvo si vzalo
na paškál činnost představitelů distriktu, včetně
guvernéra. Viktor dlouho poslouchal a nic neří-
kal. Občas přikyvoval hlavou, řada stížností byla
oprávněná. Pak se sám začal ptát. Ukázalo se, že
řada výtek pramení z nedorozumění a malé infor-
movanosti. Nic moc už nemusel vysvětlovat.
V naprosté pohodě se původně hustá atmosféra
rozptýlila.

Přál bych si, abych měl takový dar. Viktorovy do-
konalosti v tomto směru asi nedosáhnu. Ale urči-
tě se o to pokusím. Už kvůli Viktorově památce.

František Ryneš, DG 2009/2010
RC Třebíč

POĎAKOVANIE
�akujem všetkým rotariánom, ktorí si uctili Viktorovu pamiatku,
�akujem tým, ktorí sa zúčastnili na rozlúčke s Viktorom,
�akujem za kvety a prejavy sústrasti.

Magda Prikazsky – Kula,
manželka, jménem rodiny

Posledního rozloučení se v popradské Konkatedrále Sedmibolestné Panny Marie zúčastnili i rotariáni z několika klu-
bů včetně současné guvernérky distriktu. (Foto: Ivan Belan, PDG)

Mezi květinami při posledním rozloučení nechyběla ani
kytice českých a slovenských rotariánů.
(Foto: Ivan Belan, PDG)
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Vo veku 77 rokov odišiel od nás po �ažkej chorobe priate	 a bývalý prezident
RC Bratislava, významný novinár a publicista, priekopník slobodného slova,
disident a filantrop Juraj Vereš.

Juraj sa narodil v Turčianskych Tepliciach, študoval na Vysokej škole politic-
kých a hospodárskych vied v Prahe, neskôr na Katedre žurnalistiky na Filozofic-
kej fakulte Univerzity Komenského Bratislave. V roku 1956 sa zaradil medzi
prvých štyroch absolventov štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK.

Odvtedy pôsobil na Katedre novinárstva Filozofickej fakulty UK v Bratisla-
ve. Počas normalizácie bol pre svoju politickú angažovanos� a podporu de-
mokratizačnej iniciatívy Alexandra Dubčeka v roku 1968 a pre nesúhlas so
sovietskou agresiou prepustený z Filozofickej fakulty UK a vylúčený zo
Zväzu československých novinárov. Vyvrcholením bol zákaz vykonáva� pe-
dagogickú a publicistickú činnos�.

Po nežnej revolúcii bol Juraj Ve-
reš ako novinár rehabilitovaný
a zvolený za člena predstavenstva
Slovenského syndikátu noviná-
rov. V roku 1990 sa stal šéfredak-
torom novozaloženého denníka
Národná obroda, prvého nezávis-
lého denníka na Slovensku. Na
čele tohto mienkotvorného den-
níka pôsobil do roku 1995.
V roku 1996 pracoval ako vo	ný
spolupracovník a redaktor slo-
venského vysielania rozhlasovej
stanice Deutsche Welle v Kolíne
nad Rýnom. Po návrate na Slovensko založil odborný mesačník manažmentu
obchodu a cestovného ruchu Slovenský Výber, ktorého bol šéfredaktorom
a vydavate	om až do poslednej chvíle svojho života.

Juraj Vereš aktívne pomáhal všetkým, ktorí pomoc potrebovali. Ako filan-
trop sa tejto uš	achtilej činnosti venoval roky aj v našom klube. Jeho odcho-
dom strácame dobrého priate	a, rozumného radcu, ale aj vtipného
spoločníka.

Za Rotary Klub Bratislava
Ján Korecký

Text: Vladimír Chudárek, Rotary klub Zlín

17. dubna 2009 se zlínští rotariáni sešli v napaje-
delském zámku, aby společně se vzácnými hosty
oslavili 15 let obnovené činnosti rotariánského
hnutí ve Zlíně. Slavnostního setkání se zúčastnila
také guvernérka distriktu 2240 Josefa Poláková,
primátorka města Zlína Irena Ondrová a hejt-
man zlínského kraje Stanislav Mišák.
Guvernérka Josefa Poláková a prezident Rotary
Klubu Zlín Jaroslav Šuranský předali distriktní
ocenění Aloisi Glogarovi, emeritnímu děkanu
FAME ve Zlíně, MUDr. Olze Tesařové a JUDr.
Stanislavu Knotkovi za jejich významný podíl na

obnově a rozvoji rotariánského hnutí
ve zlínském regionu.
Zlínský Rotary klub byl poprvé založen
v roce 1935 z podnětu Dominika Čipe-
ry, ředitele firmy Ba�a a starosty města
Zlína. Klub měl tehdy 18 členů. Mezi
zakládajícími členy byl i Tomáš Ba�a
mladší. V roce 1939, v době nacistické
okupace, byl Rotary klub zrušen a svou
činnost obnovil až po skončení druhé
světové války. Po komunistickém pře-
vratu v r. 1948 byla činnost klubu pře-
rušena na dlouhých 45 let.
Obnovení činnosti klubu po sametové revoluci
započalo v roce 1993 z iniciativy jeho zakládající-
ho člena, pana Tomáše Bati. Přípravné období
vyvrcholilo 23. dubna 1994 předáním Charty Ro-
tary International do rukou zakládajícího prezi-
denta klubu Pavla Pravce, generálního ředitele
Barum Continental. Patronátními kluby při zno-
vuobnovení činnosti v r. 1994 byly kluby RC Wels
(Rakousko) a RC Brno.
Současné aktivity klubu jsou zaměřeny na službu
dětem a mládeži a do oblasti služby povolání.

Rotary klub Zlín dlouhodobě spolu-
pracuje s Dětským centrem Burešov.
Kromě finanční podpory klub také
pravidelně organizuje akce pro děti.
Od roku 1996 také spolupracuje
s Nadací Jana Pivečky ve Slavičíně.
Jan Pivečka stál v čele RC Zlín v le-
tech 2002 – 2003 a zásadním způso-
bem ovlivnil jeho činnost. Na otázku,
proč s takovým nadšením pomáhá
zejména mladým lidem ve svém oko-
lí, odpovídal takto:
„Otec mne vychoval, že nesmím ni-
kdy pracovat jen pro peníze. Práce

musí bavit, mít cíl a musí sloužit druhým a při-
nášet uspokojení. V tomto duchu jsem žil svůj
život a v tomto duchu jsem založil Nadaci J. Pi-
večky.“
Jan Pivečka má své následníky také v řadách sou-
časných členů klubu. Pan Michal Špaček se podílí
na mezinárodních projektech zaměřených na
podporu zaměstnanosti v Etiopii a Indii.
Prostřednictvím duchovního Petra Kopřivy pod-
poruje klub aktivity Salesiánského klubu na Již-
ních svazích ve Zlíně, které jsou zaměřené na
projekty organizování volného času a výchovy
mládeže.
Zlínský Rotary klub také usiluje o rozšiřování ro-
tariánského hnutí v regionu a využívá příležitosti
k mezinárodním kontaktům. Stal se patronem
vzniku RC Kroměříž (v r. 1998) a RC Uherský
Brod (v r. 2005). V roce 2007 navázal kontakty
s RC Lignano v Itálii. Společenská setkání se za-
hraničními partnery využívá nejen k výměně zku-
šeností, ale také k vyhledávání projektů, na
kterých by se partnerské kluby mohly společně
podílet. K tomuto cíli bude také směřovat návště-
va zlínských rotariánů v Lignanu, která se usku-
teční v červnu t.r. �

RC Bratislava

RC Zlín
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Text a foto: Roman Gronský, PDG
předseda výboru

Návštěva amerického prezidenta v Praze zastínila pro mnohé z nás všechny
ostatní události u nás, protože pravidelné hašteření našich tzv. politiků patří
již bohužel k našemu folklóru, který nejsou schopni pochopit ani renomova-
ní západní oborníci, natož pak my „domácí“. A tak raději sledujeme jiné udá-
losti nebo se věnujeme bohulibějším činnostem s rodinou, v klubu nebo na
zahrádce.

Osvěžením nástupu jara bylo nejen nádherné počasí, ale právě návštěva ame-
rického manželského páru a tak vše ostatní muselo počkat, abych vše viděl na
vlastní oči a slyšel na vlastní uši. Jsem z Moravy a tak to ranní vstávání ještě za
tmy, abych se časně ráno dostal do Prahy, mne netěšilo, ale jinak to nešlo.
Kdo ví, kdy zase Obama do Prahy přijede a určitě již nebude promlouvat
k davům o zásadních věcech. Cesta vlakem byla příjemná a vlak přijel do Pra-
hy načas. Na hlavním nádraží fungovaly nové peróny i jezdící schody a tak
rychle metrem na stanici Muzeum, přestup na křižující linku směr Malo-
stranská. Na Malostranské již metro vyplivlo dav, který mne předhání smě-
rem ke stojící tramvaji. I já se k ní dostanu, ale kýžená 22 je tak narvaná, že
řidič raději zavřel dveře, aby lidé nevypadávali ven. Nicméně několik minut
se nic neděje – dvě soupravy stojí za sebou, u ostrůvku řada aut vč. mikrobusu
německé ambasády a všichni čekají – VIP kolona má nejen přednost, ale
hlavně více než půl hodiny zpoždění.

Mohu klidně posvačit, napít se ze své plastové lahve vody a když se dveře
tramvaje za nějakou dobu otevírají a lidé lapající po vzduchu a kuřáci s abs�á-
kem běží ven – mohu po odhození lahve se zbytkem vody do koše nastoupit
a pozorovat otevřenými dveřmi davy lidí, kteří se vyptávají policistů, kteří jen
krčí rameny, kdy že ta tramvaj pojede. Vodu již nebudu potřebovat a vlastně
ani nebudu si ji smět sebou vzít na Hradčanské náměstí, kde je povoleno mít
klíče, mobil i fotoaparát, ale podobně jako do letadla ne nějakou láhev. V té
tramvaji pak trčíme ještě půl hodiny, pak kousek od nás profrčí limuzíny

a dav se vrhá opět do tramvají. Za chvíli uháníme do kopce, tramvaj na každé
zastávce předpisově zastavuje, ale ani neotevírá dveře, protože nikdo další se
již do ní nevejde.

Konečně jsme na Pohořelci a dav se hrne ven z tramvají k Loretánské ulici,
která je ale u vstupu na Hradčanské náměstí přehrazena a ta hodinová ztráta
je zde více než znát. Lidé všech věkových kategorií i mluvící jinými jazyky než
češtinou jsou namačkáni na sebe a pomalinku postupují k úzkému koridoru
vedoucímu k velkému stanu, kde jsou rámy jako na letišti a bezpečnostní
služba všechny pečlivě kontroluje – dokonce se dívá i na svazky klíčů v pouz-
drech, a samozřejmě na mobily i na fotoaparáty. Před zúženým koridorem
není jediný pytel nebo koš na odpadky a tak lidé odhazují na silnici „zakázané
plastové lahve s tekutinami“, které tam začínají tvořit kvalitní podestýlku. Po
téměř půlhodinovém čekání – to je již za 5 minut 10 se dostávám do „kontrol-
ního stanu“ a hned u rámu odkládám klíče, mobil, fotoaparát i hůl a oznamu-
ji česky i anglicky, že „budu zvonit“, protože kovové díly v mé protéze přeci
jen rámy zachytí. Následuje velmi rychlá a korektní prohlídka ručním detek-
torem i prohmatáním, ale na rozdíl od amerických letiš� se nemusím zouvat.

K mému údivu se mne hned po prohlídce ujímá dobrá víla s visačkou „Vo-
lunteer“ a nabízí mi nejen cestu koridorem až do vyhrazeného sektoru u Sal-
mova paláce, ale i židli v tomto místě, kde je nás jen pár s holemi a s berlemi
a dva vozíčkáři a pak několik v Praze žijících Američanů s dětmi, kteří si zřej-
mě včas zajistili „místenku“. Chvíli si povídáme a za chvíli již za nadšených
ovací přichází sympatický americký prezidentský pár, udivující nejen příjem-
ným zjevem. Barack Obama pronáší svůj projev, který snad prvních několik
tisíc lidí namačkaných na Hradčanském náměstí může sledovat i na velko-
plošné obrazovce v překladu – ale vozíčkáři, pokud neumějí anglicky, mohou
jen podle reakce ostatních cítit závažnost pronesených slov. Jeho angličtina
je srozumitelná a ve svém projevu rozebírá problematiku jaderných zbraní,
mírového využití jaderné energie, protiraketové obrany, změny klimatu, atd.
Ale Obamova slova, že USA se k naší republice nikdy neobrátí zády, se nám
všem vrývají do duše s nadějí, že už v žádném problému nezůstaneme sami.

Ano, je to muž na svém místě, který se vypracoval po všech peripetiích svého
osudu až na post nejmocnějšího muže světa, který před pěti lety měl v senátní
kampani heslo „Yes, we can – Ano, my to dokážeme“ a tím posunul myšlení
mnoha prostých Američanů nejen k tomu, aby mu fandili a dali své hlasy, ale
i my všichni si z toho můžeme vzít příklad. Já to jen doplním – ano, my to do-
kážeme, když budeme chtít.

Cesta do Prahy „na Obamu“ i zpět nebyla bez problémů, ale stejně jako já,
kdo chtěl Obamu vidět a slyšet a dorazil tam včas, určitě nelitoval. �

Výbor pro spolupráci mezi
D 2240 (ČR/SR) a distrikty v USA
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Poslední březnová sobota patřila ke slavnostním dnům nejen rotariánů a ro-
tariánek z pražské oblasti, ale i jejich přátel z řady dalších Rotary klubů naše-
ho distriktu. Na ten den připravil organizační výbor vedený ADG Martinou
Jankovskou dvě prestižní akce: mezinárodní odbornou konferenci „Euro
v nových členských zemích EU“ a společenský večer k připomenutí 10. výročí
vzniku našeho samostatného Rotary distriktu 2240 pro ČR a SR. Záštitu nad
oběma na sebe navazujícími akcemi převzala guvernérka distriktu Jozefa Po-
láková a primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, čestný člen RC Praha.
Tato událost volně navázala na tradici společných akcí pražských Rotary klu-
bů, kterou odstartovali v roce 1999 členové RC Praha uspořádáním několika

ročníků prestižní mezinárodní konference věnované rozšiřování EU o nové
členské státy. S organizací tentokrát pomohli pracovníci kongresového cen-
tra České národní banky, pražského Obecního domu, kongresové agentury
Orgit a v neposlední řadě i mladí přátelé z geograficky nejbližších Rotaract
klubů (Praha, Říčany, Brandýs-Boleslav). Některé pražské Rotary kluby se
na přípravách, které trvaly téměř dva roky, podílely přímo (RC Praha, RC
Praha – Staré Město, RC Praha City a RC Praha Classic), některé je podpoři-
ly v konkrétním detailu (RC Prague International a RC Prag Bohemia), os-
tatní pak ke zdaru přispěly alespoň osobní účastí členů na uspořádané
konferenci a společenském večeru (RC Praga Ekumena, RC Praga Caput
Regni a RC Brandýs-Boleslav). Na atmosféře celého dne se pak podíleli i ti,
kteří přijeli z ostatních Rotary klubů distriktu, a nebylo jich málo. Ti, kteří
pozvání nepřijali, mohli jen litovat. Svědectví o průběhu obou akcí nám při-
nášejí dva její bezprostřední aktéři.

Konference s názvem Euro v nových členských
zemích Evropské unie se nesla v duchu názvu to-
hoto příspěvku. Pražské Rotary kluby Praha, Pra-
ha City, Praha Classic a Praha Staré město se
rozhodly pro uspořádání konference na toto ak-
tuální téma, protože otázka zavedení eura, resp.
termín zafixování kursu koruny, tj. vstup do ERM
II1, a tím i stanovení termínu přijetí společné
měny trápí podnikatelskou sféru i občany, a to
nejen rotariány.
Díky úsilí a nadšení reprezentantů klubů v orga-
nizačním výboru se podařilo získat k účasti vý-
znamné osobnosti reprezentující nejkvalifikova-
nější názory z „první ruky“, ale také významné
sponzory, kteří umožnili celou realizaci. Trojice
guvernérů národních bank s vice-guvernérem
čtvrté banky ruku v ruce s reprezentanty banky
páté a představitelů podnikatelské sféry z nových
zemí eurozóny, ti všichni vytvořili skvělou otevře-
nou atmosféru a přiblížili jak odborníkům, tak
laikům problémy, se kterými se země v době pří-
pravy a realizace zavedení společné měny setká
a také vysvětlili, jak jim případně předcházet
nebo čelit.
Všechny členské země EU, které vstupovaly v ro-
ce 2004 a později, se zavázaly postupně připravit
svou ekonomiku na její zapojení do oblasti spo-
lečné měny. Aby systém společné měny mohl fun-
govat a nepodléhal příliš hospodářským výkyvům,
je podmínkou, aby země splnila tzv. Maastricht-
ská kritéria, což znamená zajistit:

• Cenovou stabilitu, kdy průměrná roční inflace
nesmí překročit o více než 1,5 procentního
bodu průměrnou roční inflaci tří členských
zemí s nejnižší inflací,

• Stabilitu devizového kurzu, kdy měnový kurz musí
být zafixován v rámci mezinárodních měnových
kurzů alespoň 2 roky před vstupem do unie,

• Konvergenci dlouhodobých úrokových sazeb,
kdy dlouhodobá nominální úroková míra ne-
smí přesahovat o více než 2 procentní body
průměr tří zemí s nejnižší hladinou.

• V oblasti veřejných financí jsou dvě kritéria:
• Výše hrubého veřejného dluhu, kdy podíl veřej-

ného dluhu na HDP2 nesmí překročit 60 %,
• Deficit veřejného rozpočtu, kdy podíl deficitu

státního rozpočtu na HDP musí být menší
než 3 %.

Z výše uvedeného vyplývá, že kritéria cenové sta-
bility a úrokových sazeb jsou pohyblivá a závisí na
ekonomické situaci členských zemí EU, ale ostat-
ní jsou pevná. Také platí pravidlo, že země musí
plnit tato kritéria, nestačí je splnit jednou.
V další části se pokusíme shrnout nejzajímavější
momenty příspěvků vybraných osobností.

Ivan Šramko, guvernér Slovenské národní banky
(člen RC Bratislava), zdůraznil, že rozhodnutí
o strategii přijetí eura je vždy politické, protože
následné kroky musí jasně vést k zásadním a rych-
lým reformám, které by zkonsolidovaly veřejné fi-
nance. Dále je třeba rychlé cenové deregulace,

která pak umožnila narovnat hodnoty v ekonomi-
ce a minimalizovat inflační tlaky. K takovému
kroku se SR rozhodla v roce 2003, v dalším roce
bylo stanoveno datum přijetí eura na 1. 1. 2009
a od roku 2005 fungoval „Národný plán zavede-
nia eura v SR“. V roce 2007 se rozběhla „Komu-
nikačná stratégia“ a od roku 2008 platí Zákon č.
659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR.
Země splnila kritéria s rezervou a euro přineslo
pozitiva už před samotným zavedením, kdy se
rychle zlepšil mezinárodní rating Slovenska. Dále
to umožnilo dlouhodobé plánování podnikatelské
sféře, zejména zahraničně obchodních aktivit.
Zvýšil se příliv zahraničních investic, zrychlil se
růst HDP a očekávala se zlepšená ziskovost a fi-
nanční stabilita domácích podniků. Současná krize
tak Slovensko nepostihla tolik jako jiné země, pro-
tože problémem nebyla špatná aktiva, nedostatek
likvidity ani prudké výkyvy směnných kurzů. Jedi-
ný dopad, který poci�ují všechny exportně oriento-
vané země, je globální hospodářská recese, která
s sebou nese pokles mezinárodního obchodu.
Samotné fyzické zavedení eura se zdařilo díky
přípravě, tj. předzásobením obyvatelstva „štarto-
vacími balíčkami“, které se prodávaly v prosinci.
Nedošlo ani k excesům v oblasti spotřebitelských
cen, protože existovala tzv. černá listina, na kte-
rou byli zapsáni ti, kdo porušili pravidla. Duální
oběh obou měn byl plánován pouze na 15 dnů,
nicméně již po pěti dnech se podíl plateb v eurech
a korunách vyrovnal.

Jejich euro, naše euro a společně v Euro zóně

Slavnostního dne se zúčastnily téměř dvě stovky účastníků.

Těžko soudit o čem přesvědčuje jednoho z účastníků při prezenci Zuzana Boháčová, ředi-
telka kongresové agentury Orgit, která organizačně zajišťovala průběh slavnostního dne.

1
ERM = European Exchange Rate Mechanism, Evropský mechanismus směnných kurzů

2
HDP = hrubý domácí produkt
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Darko Bohnec, viceguvernér Banky Slovenije, který
byl odpovědný za přípravu na euro, v zásadě potvr-
dil podobnost postupu. Nicméně účastníci konfe-
rence pochopili a ocenili první zkušenost, protože
Slovinsko bylo první zemí z našeho regionu, která
do euro zóny vstoupila, má delší zkušenosti, než
mělo v době konference Slovensko a zcela jistě Slo-
vinsko slouží a bude sloužit jako příklad i ostatním
zemím, adeptům. Zajímavý byl výčet nutných kroků
země, které byly rozděleny do pěti oblastí. Nejdříve
zákonné novely a nový zákon o přijetí eura a dalších
šest souvisejících. Třetím krokem bylo přijetí
TARGET3 a všech nástrojů, které používá ECB4.
Čtvrtým úkolem bylo připravit měnovou změnu, tj.
rozhodnout o motivech na mincích a bankovkách,
zajistit logistiku, bezpečnost, ochranu apod. V ná-
vazném kroku pak připravit tzv. Business adjust-
ments, neboli připravit veřejnou správu, banky,
burzu, firmy, drobné podnikatele na výměnu měny,
účetnictví, výkaznictví apod. Dále připravit banko-
maty, různé druhy platebních terminálů, kreditní
a debetní karty, návaznost kontraktů v jiné měně,
systém zaokrouhlování částek, IT podporu atd.
Posledním krokem, ale údajně nejnáročnějším,
bylo změnit myšlení lidí, tj. připravit obyvatele na
fakt, že přijdou o svůj Tolar a že budou mít nějaký
čas dvojí ceny.
Součástí tohoto kroku byla masivní komunikační
kampaň, o níž mluvil Marjan Cerar, který se po-
dílel na její přípravě i realizaci. Doporučení na
základě zkušenosti jsou, připravit scénář mini-
málně 3 roky dopředu, zajistit cenový dohled5,
duální ceny co nejdéle před změnou, přesně defi-
novat úkoly a pojednat celý proces jako kompakt-
ní projekt s kritickými cestami, aktivitami,
cílovými daty atd. V komunikační strategii využít
tradiční i nové kanály komunikace tak, aby byly
zasaženy všechny vrstvy obyvatelstva i firem.

András Simor, guvernér Magyar Nemzeti Bank,
zahájil příspěvky skupiny „čekatelů“ na euro.
Jeho příspěvek byl velmi zajímavý a objasnil ne-
jen pozici Ma
arska k euru, ale zejména příčiny
krize, která v Ma
arsku není jen politická. Uká-
zal, že země zatím neudělala dostatečně hluboké
reformy, takže nedosáhne na plnění Maastricht-
ských kritérií, pokud tento problém nezačne řešit.
Jasně definoval potenciál předností, které by
euro v Ma
arsku znamenalo, a shodně s předsta-

viteli Slovenska a Slovinska je demonstroval na
příkladech otevřené malé ekonomiky. Velmi pře-
kvapivým zjištěním byl graf, na kterém pan guver-
nér vysvětlil základní problém Ma
arska, které
nazval „předčasně blahobytným státem“6. Sociál-
ní transfery jako % z HDP v zemi dosahují úrovně
Německa a značně přesahují průměr EU 25 i EU
12, zatímco HDP na obyvatele mírně překračuje
pouze 60 % průměru evropské 25. Německo se
blíží ke 120 % průměru HDP na obyvatele.
Zajímavý byl jeho názor na možné dopady součas-
né krize na splnění všech Maastrichtských kritérií.
Krize může pomoci splnit kritérium deficitu, pro-
tože přiměje vládu k opatrnému chování. Dále
v krizi slábnou inflační tlaky, takže může dojít až
k deflaci. Nicméně opačně ovlivní úrokové sazby
a výšku veřejného dluhu, na který působí vyšší úro-
kové sazby, depreciace měny a recese ovlivňující
přímo dynamiku ekonomiky. Závěrem vyjádřil po-
zitivní očekávání, protože současná situace musí
přimět vládu k rozhodným krokům.
Měl pravdu, protože nový ma
arský premiér
Gordon Bajnaj v polovině května představil svůj
balíček úsporných opatření, která se dotknou dů-
chodů, sociálních dávek a podpor všeho druhu (tj.
sociálních transferů, viz výše) a také daňového
systému, zvyšuje se DPH i spotřební daně. Vý-
sledkem by mělo být nastolení rovnováhy ekono-
miky a obnovení důvěry v Ma
arsko, které
momentálně přežívá jen díky půjčce od Meziná-
rodního měnového fondu a Evropské unie ve výši
20 mld. eur. Celkový dluh země činí více než 100
% HDP. Kritici tvrdí, že to nebude stačit a jiní
očekávají, že vyšší daně jen omezí spotřebu, ale
nedají ekonomice žádoucí dynamiku.

Pawel Samecki a Pawel Kowalewski reprezento-
vali Narodowy Bank Polski. Ve svých příspěvcích
postupně ukázali, jakým způsobem problém při-
stoupení řeší Polsko. Velmi podrobně se věnovali
rozboru plnění jednotlivých Maastrichtských kri-
térií, kde má země problémy, ale předvedli plán,
který by měl přivést Polsko do euro zóny v roce
2011. Polská ekonomika měla problémy s inflací,
ostatní kritéria se jí dařilo s malými dočasnými
odchylkami plnit. Koncem roku loňského a začát-
kem letošního polská vláda definitivně rozhodla
o přijetí společné měny a připravila i základní do-
kumenty, podle nichž k tomuto kroku má dojít.

V obou blocích konference vystoupili reprezen-
tanti firem ze Slovenska a Slovinska se svými po-
zitivními zkušenostmi z jejich oblasti podnikání.
Zajímavý byl příspěvek Barbary Neiger (členka
RC Bratislava Danube) z Volksbank Slovensko,
který se týkal přípravy banky na přechod k duální-
mu systému měny a postupnému stahování pů-
vodní domácí měny.

Na závěr vystoupil guvernér České národní banky
Zdeněk Tůma, který prezentoval připravenost
ČNB na úkoly, které se banky týkají v souvislosti
s přechodem na euro. Česká ekonomika plní
všechna Maastrichtská kritéria a čeká na politic-
ké rozhodnutí o termínu přistoupení k euro zóně.
Ma
arský guvernér a zástupci polské národní
banky s troškou závisti gratulovali guvernérovi
Tůmovi k této skutečnosti.

Nicméně zůstává stále otázkou, kdy bude přijato
zásadní rozhodnutí o datu přijetí eura v České
republice. Zcela jistě toto rozhodnutí pomůže
podnikatelské sféře v dlouhodobém plánování
a omezí riziko kurzových změn. Argumenty ně-
kterých odborníků, že je třeba vyčkávat, jsou
značně liché. Ukazuje se totiž, že změny kurzu
koruny přinášejí do obchodu i výroby spíše prob-
lémy než zisky. Navíc toto rozhodnutí se nedá
odkládat do nekonečna, protože narozdíl od
Dánska a Velké Británie, které si při svém vstu-
pu vymohly výjimku ke společné měně, žádné
další výjimky už neexistují. Takže nelze říci, že
euro „někdy možná nebo nikdy“, protože prezi-
dent Václav Klaus podpisem Dohody o přistou-
pení k EU zavázal Českou republiku i k přijetí
eura.

Doc. Ing. Jana Přikrylová - Nagyová, PhD.
Institut managementu a marketingu
Škoda Auto Vysoká škola
RC Praha City, prezidentka 2009/2010

Na praktické dotazy související se zavedením eura odpovídal nejčastěji nejen redaktorce
televizní stanice Z1 na tiskové konferenci, ale i při diskusi účastníků konference slovenský
podnikatel Miroslav Trnovský.

Moderátorem konference byl Erik Best, vydavatel bulletinu Fleet Sheet, člen RC Prague In-
ternational.

3
Systém, který umožňuje vzájemné zúčtování v rámci Euro zóny. V současnosti TARGET2.

4
European Central Bank, Evropská centrální banka

5
Price Watch

6
Premature welfare state
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S nepřetržitou stoletou tradicí světovou a v našich
zemích s aktivitami celkově čítajícími „jen“ čtyři-
cet let, vzhledem ke dvěma výrazným přerušením
činnosti, máme jako čeští a slovenští rotariáni
opravdu na co navazovat, z čeho si brát inspiraci
a na co být hrdí. Jen za uplynulých dvacet let klu-
by našeho distriktu upořádaly stovky benefičních
akcí a v návaznosti na ně pomohly mnoha potřeb-
ným - institucím i jednotlivcům. Naše projekty
různých forem podpory, od služby mládeži přes
podporu mladých talentovaných odborníků až po
pomoc handicapovaným, za tu dobu dosáhly hod-
noty několika desítek milionů korun.
Není nic špatného na tom, chceme-li tyto naše
úspěchy společně zhodnotit a třeba i uctít oslavou
a veřejnosti dát znatelně najevo, že v médiích mo-
hou o stavu české a slovenské společnosti zaznít
nejen negativní zprávy, jak je dnes zvykem, ale
i zprávy pozitivní. Právě pro ty „dobré zprávy“ si
novináři mohou přijít mezi rotariány.
Galavečer navazující poslední březnovou sobotu
na odbornou konferenci o přijetí eura byl motivo-

ván bezprostředním odkazem na tradici slavných
prvorepublikových Rotary plesů a prostředím
Obecního domu, který byl ve třicátých letech mi-
nulého století centrem rotariánského dění v rámci
celého Československa, tj. tehdejšího Rotary dis-
triktu 66. Prostory pražského Obecního domu tak
po mnoha desítkách let opět ožily hlaholem rota-
riánské vzájemnosti. Elegance dlouhých večerních
rób přítomných dam se střídala se starosvětským
šarmem smokingů jejich doprovodů a korespon-
dovala s předtančením baletního souboru Severo-
českého divadla opery a baletu z Ústí nad Labem,
naopak kontrastovala s elektrizujícím rytmem dív-
čího smyčcového uskupení String Trio. Večer mo-
derovaný známým novinářem a členem RC Praha
Standou Berkovcem a laděný v jazzových tónech
skupiny Causa Bibendi – Česká swingharmonie se
nesl v duchu hrdosti nad naplňovaným posláním
společenství Rotary, vždy� v rámci programu kaž-
dý ze zastoupených Rotary klubů představil i své
konkrétní veřejně prospěšné projekty. Dobrá zá-
bava, umocněná triky kouzelníka putujícího od

stolu ke stolu, gradovala v podobě hodnotné tom-
boly, ze které si nejen několik š�astlivců odnášelo
výhru, ale z jejíhož výtěžku bude opět podpořen
nejeden veřejně prospěšný projekt. Do pozdních
nočních hodin klapaly podpatky na tanečním par-
ketu a cinkaly skleničky k přípitkům na zdar dobré
věci a k závazkům budoucích projektů.
Pevně věřím, že přípravný výbor již organizuje
další akci jako byla tato, kde bychom si bez ne-
místné skromnosti mohli užít sladký pocit z dobře
vykonané práce ve prospěch těch, kteří neměli to-
lik štěstí jako my. Vždy� v duchu kréda našeho
distriktu jsme zavázáni konat dobro, a to nejen
tento rok. Proto i já, nyní nad rozepsaným ruko-
pisem, stejně jako ten večer na pódiu, zvedám
svou sklenku šumivého sektu a říkám: „Přátelé,
na úspěchy v dalším rotariánském roce, na to,
abychom na příštím galavečeru měli opět co pozi-
tivně hodnotit a tedy i oslavovat.“

George J. Podzimek
RC Praha Staré Město

S hlavou vztyčenou ke kořenům tradic Rotary

Úspěch v novém rotariánském roce popřáli nejen pražským klubům nejvyšší představitelé našeho distriktu (zleva): Franti-
šek Ryneš s manželkou (DG 2009/2010), Tomáš Lang s manželkou (DGN pro rok 2011/2012) a současná guvernérka Joze-
fa Poláková s manželem.

K výročním oslavám nesmí chybět narozeninový dort, ne-
chyběl ani při slavnostním večeru k 10. výročí vzniku naše-
ho distriktu. Slavnostní rozkrojení provedl člen
organizačního výboru celého dne Jan Holý.

O veřejně prospěšných projektech Rotary klubů informo-
vali účastníky společenského večera jejich zástupci (zleva):
Jan Holý, prezident RC Praha, Petr Váňa, prezident RC
Praha City, George J. Podzimek, past-prezident RC Praha
– Staré Město a Jan Hlaváč, prezident RC Praha Classic.

Kaňku, kterou učinil v květnu 2008 Marek Eben při křtu
prvního českého luxusního pera Hardtmuth a kterou věno-
vala společnost Bohemia Paper, vydražil zástupce občan-
ského sdružení International Police Federation a navýšil
tak výtěžek plesu o dalších pět tisíc korun českých.

S pořadatelskou službou, prodejem lístků do tomboly
a dalšími organizačními záležitostmi pomáhali členové
a členky tří Rotaract klubů.

Oživení programu společenského večera přineslo přede-
vším dívčí smyčcové uskupení String Trio

Foto: Svatopluk k. Jedlička, RGN
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Text a foto: Jan Uher

DĚTI DĚTEM je koncert, který si již v Třebíči
našel své místo a příznivce. A to jak mezi diváky,
tak mezi účinkujícími. Je to kulturní akce, se kte-
rou se počítá, na kterou se dělá okénko v kalendá-
ři. Než se však setmí v sále a z jeviště zazní trubek
hlas, je odvedeno obrovské množství práce. Tu
mají na svých bedrech jednak učitelé Základní
umělecké školy Fórum, druhak ti, kdo celý pro-
jekt zašti�ují, totiž třebíčští rotariáni.

Syntézou obojího je pak Frank Spekhorst. Holan-

an, který se přiženil do Třebíče a před šesti lety
tu uspořádal první benefiční koncert Děti dětem.
Benefiční pak byly i další čtyři ročníky. Výtěžek
z těchto pěti koncertů byl určen dětskému oddě-
lení třebíčské nemocnice a dosáhl neuvěřitelné
výše 2 642 446 korun. Když si to spojíme s počtem
lidí a firem, kteří se na této sumě podíleli, nezbý-
vá než smeknout.

Po každém ročníku si realizační tým kladl otázku,
zda se pustí do přípravy toho příštího. Ono to tak
totiž skoro je. Množství práce, která je k uspořá-
dání akce takového rozměru zapotřebí, je obrov-
ské. Nejde jen o to secvičit se třemi stovkami dětí
desítky vystoupení. Koncert je každoročně mís-
tem setkání lidí z celé Evropy, neřku-li světa. Dva
a půl miliónu korun se nevybralo mezi diváky.
Nestačily ani třebíčské firmy, i když obětavost ně-
kterých z nich je úctyhodná. Značnými částkami
přispívaly každý rok Rotary kluby doslova z celé-
ho světa. A aby přispěly, je třeba desítek dopisů,
mailů a telefonátů. Připomínám, že i v tomto pří-
padě se jedná o benefici. Můžete hádat koho.

Když skončil pátý ročník, nabízela se možnost dů-
stojně skončit. Pětka je kulaté číslo. Série koncer-
tů byla uzavřená, částka vybraná pro dětské
oddělení nemocnice úctyhodná.

Nebyl by to ale Frank Spekhorst, aby se jen uklo-
nil a s vavřínovým věncem na hlavě odkráčel ze

scény. A tak se zrodil koncert DĚTI DĚTEM 6.
A jak říká synek mého kamaráda: „Bylo to stejný,
ale úplně jiný.“

Pro diváka se toho moc nezměnilo. Na koncert je
vstup zdarma, pouze na monitorech u jeviště se
nestřídají desítky logotypů sponzorů, ale jen ně-
kolika partnerů  projektu.

Také letošní ročník je mezinárodní. Stejně jako
předloni, přijeli žáci a učitelé umělecké školy
z Lilienfeldu, našeho partnerského města. Pro or-
ganizátory je však jiné úplně vše. Letošní koncert
byl financován z programu tzv. Malých projektů
Evropské unie. A tak je opět potřeba vyplnit
množství formulářů, telefonovat, mailovat a zase
vyplňovat. Kdo si to někdy zkusil, ví, co je to za
úmornou otročinu. Pro normálního člověka úkol
takřka nemožný. A proč to všechno? Pro jeden
hezký večer v Třebíči a jeden v Lilienfeldu, pro
setkání mladých hudebníků nejen na jevišti, pro
milá setkání lidí, kteří jsou ochotni pomáhat, pro
setkání lidí, kteří by jinak Třebíč vůbec nenavští-
vili. Po podobných akcích jsou však ochotni přijet
znovu a znovu pomoci. Někdy přímo, jindy třeba
jen dalším kontaktem. Penězi se tato setkání vy-
jádřit nedají. Alespoň ne hned. Jak prozíravé je
pořádání podobných akcí, zhodnotí teprve naše
děti. Nebo možná děti těch dětí na jevišti.

ýčet vzácných hostů na letošním koncertu je dlou-
hý a těžko říct, který z nich je vzácnější. Před kon-
certem byla svolána krátká tisková konference,
kde skoro každý ze zúčastněných mohl vyjádřit
svůj vztah k Rotary, Třebíči, Lilienfeldu k podo-
bným akcím, jako jsou naše koncerty DĚTI DĚ-
TEM v Evropě. Mezi opravdu vzácné hosty-rota-
riány patří Jes Spoelstra z RC Arnhem-Rijn. Na
návštěvu přijel již potřetí a tentokrát společně s bý-

valým britským velvyslancem Colin Munro, RC
Wien-Nordost, kterého projekt velice zaujal.

Tradičním vyvrcholením třebíčských koncertů
bylo předání hodnotného daru dětskému odděle-
ní třebíčské nemocnice. Letošní koncert nebyl
benefiční, přesto si diváci na své přišli. Tím obda-
rovaným bylo letos občanské sdružení Dorado,
které se zabývá hipoterapií. Jeho hlavou i hnacím
motorem je Alexandra Vosátková, lékařka pra-
cující na rehabilitačním oddělení Nemocnice
Třebíč, cvičitelka jezdectví, klasifikátorka para-
drezurních jezdců, která přednáší hiporehabilita-
ci v rámci kurzů jak pro fyzioterapeuty, tak pro
pedagogy. Rotary klub Třebíč označila za báječné
partnery, s kterými je radost spolupracovat. Vloni
jí například vytrhli trn z paty zakoupením nového
koně i se speciální výstrojí! Nyní se na jevišti skvěl
zbrusu nový vůz pro dva koně, výsledek celoroč-
ního společného projektu mezi Doradem a Rota-
ry klubem Třebíč.

Letošní šestý ročník, kdy děti pomáhají dětem, je
za námi. Proslýchá se, že realizační tým má už
zase něco za lubem. Něco, s čím nás příští rok
zase překvapí. �

Je to zvláštní. Člověk pracuje, baví se, zkrátka
žije, a vůbec neví, co se kolem něj děje. Půso-
bím řadu let v neziskové organizaci, která se
zabývá terapeutickým využitím koně. Pracu-
jeme ve volném čase, zdarma, jen tak, prostě
proto, že nás práce s postiženými lidmi a koň-
mi nesmírně baví. Nejsme příliš zvyklí na
přátelskou podporu zvenčí. Díky Bohu za
grantové systémy města, velkých firem a ně-
kolika sponzorů, díky nimž můžeme udržet
tuto výjimečnou terapii. Nicméně to, co jsme
zažili při zatím roční spolupráci s Rotary klu-
bem, jsme zatím nepoznali. Aby se nás někdo
ptal, co potřebujeme, přišel se podívat na te-
rapii, pomohl nám v krizi s rychlostí a důvě-
rou, to je prostě výjimečné. Vyvrcholením
této spolupráce byl koncert DĚTI DĚTEM.
Je to akce s dlouhou tradicí, nicméně její ná-
zev naprosto přesně vyjadřuje i naši ideu. Po-
mozme si s radostí. Oboha�me se navzájem.
Děkujeme Rotary klubu v Třebíči za pomoc
a podporu.
MUDr. Alexandra Vosátková
předsedkyně sdružení Dorado
www.dorado-hipoterapie.com

RC Třebíč
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Text a foto: Petr Hanzlík, Altus, Oklahoma

Když jsem se loni v létě dozvěděl, že pojedu jako výměnný student do Okla-
homy, ani jsem vlastně nevěděl, kde přesně tento stát leží. Po příletu na za-
čátku srpna mne na letišti v Oklahoma City kromě úmorného vedra uvítala
početná delegace, tvořená mojí první hostitelskou rodinou a lidmi z Rotary
klubu Altus a distriktu 5770. Za pár dní začala škola a já jsem postupně po-
znával nové prostředí a typický život amerického Středozápadu. V listopadu
jsem se dostal se svojí hostitelskou rodinou na týden do Washingtonu, D.C.,
což byl nezapomenutelný zážitek. Vánoce jsem strávil již se svojí druhou hos-
titelskou rodinou.

V průběhu pobytu rovněž proběhlo několik větších či menších akcí na di-
striktní úrovni, při kterých jsem se mohl setkat s dalšími výměnnými studenty
z celého světa, od Kirgizstánu až po Chile. V únoru jsme byli přítomni na vel-
kém setkání South Central Rotary Youth Exchange, kterého se dohromady
účastnilo kolem dvou set výměnnych studentů, pobývajících v současnosti
ve zhruba patnácti amerických státech.

Do konce mého pobytu tehdy ještě zbývaly více než dva měsíce, ale jeho vyvr-
cholení jsem možná zažil právě te
. Spolu se zástupci mého hostitelského
klubu Altus jsme byli pozváni na Rotary Foundation Banquet, který se konal
dne 14. března 2009 v Normanu v Oklahomě za účasti významného ho-
sta, prezidenta Rotary International D.K. Lee. Po skončení programu jsem
měl možnost potřást si s ním rukou a předat mu vlaječku RC České Budějovi-
ce, který mne do USA vyslal.

Chtěl jsem se s vámi touto krátkou zprávou podělit o své dojmy. Již te
 vím,
že roční pobyt v USA je pro mne obrovská životní zkušenost. Za příležitost,
které se mi dostalo, jsem vám všem z distriktu 2240 velmi vděčný. �

Při výměnném pobytu byla příležitost i k setkání s prezidentem RI D.K.Lee.

RC České Budějovice
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Text a foto: Dobroslav Zeman, PDG
emeritní člen německé části výboru

Když mě naši přátelé – členové německé sekce našeho mezidistriktního vý-
boru pro mezinárodní spolupráci našeho distriktu s distrikty německými (LA
D-CZ-SK) jmenovali na našem posledním pracovním setkání v září 2008
v Norimberku svým čestným členem, netušil jsem, že mě budou zvát i na svá
další pracovní setkání této německé sekce: letos tomu tak skutečně bylo, tak-
že jsem se mohl 21. března setkat s nimi se všemi – a jejich počet se úctyhodně
rozrůstá: v hotelu Rebstock, situovaném uprostřed krásného a výstavného
Würzburgu, kde pravidelně zasedá nejen místní Rotary klub, ale
i Inner-Wheel Club, Soroptimist Club a Lions Club, se nás sešlo přes dvacet!
Všichni naši němečtí přátelé opět projevili zájem o co nejužší spolupráci
s našimi Rotary kluby v nejrůznějších oblastech. Letošní největší akcí němec-
ké sekce LA je uspořádání mezinárodního RYLA semináře poblíž Görlitz,
o jehož úspěšném průběhu a účasti našich mladých budeme informovat
v příštím čísle RGN.
Po třech letech velmi aktivní činnosti pro LA D-CZ-SK odstoupil ze své funkce
vedoucího jeho německé sekce Hans Schlei, PDG 1880, čehož jsme všichni moc
litovali, tím spíše, že právě on inicioval v uplynulém roce podporu kontaktů mezi
německými a našimi Rotaract kluby – tedy kluby mladých, kteří jsou významnou
oporou a nadějí našeho společenství do budoucnosti. O tyto kontakty se pak po-
starala nejmladší členka LA Christina J. Michaelsen, členka RC Fürth. Však
také byla zvolena (by� ve své nepřítomnosti: právě v den našeho jednání ve
Würzburgu odcestovala na svou svatební cestu...) do funkce zástupkyně nového
předsedy německé sekce, jímž byl zvolen Frits Zeeuw, PDG 1950.
Na dopolední pracovní jednání LA D-CZ-SK navazovala odpolední pracov-
ní konference Ackermann-Gemeinde würzburské diecéze, kam jsem byl také
přizván, abych přítomné informoval o tom, jak se na upevňování vzájemných
vztahů mezi sousedy podílejí rotariáni z našeho distriktu. Moje obrazová
prezentace o různorodých aktivitách českých a slovenských rotariánů byla
přijata všemi přítomnými s velkým zájmem. Setkání byl přítomen i celoně-
mecký předseda tohoto mírumilovného společenství p. Adolf Ullmann a je-
ho sekretář Matthias Dörr. Večerní koncert oratoria G.F. Haydna „Pašije sv.
Jana“ byl pak důstojným vyvrcholením celého setkání.
Při této příležitosti připomeňme, že se na pozvání plzeňského biskupa Františ-
ka Radkovského uskuteční právě v Plzni – poprvé mimo území Německa – vý-
roční konference společenství Ackermann-Gemeinde ve dnech 1. až 4. srpna.
Pro nás rotariány bude zajímavá tím, že v jejím rámci bude vystavena v „máz-
hauzu“ – vstupním prostoru plzeňské renesanční radnice – na dobu od 1. do
14. srpna t.r. velmi pěkná panelová výstava, nesoucí název „ZACHRÁNĚNÉ
DĚDICTVÍ“. Na řadě krásných fotografií připomíná výsledky projektu, k ně-
muž přispěli částkou 30 000 eur němečtí rotariáni z distriktu 1950 a který zajis-
til asi před 3 roky Rotary klub Praha: šlo o záchranu více než 300 drobných

architektonických památek – kříž-
ků a kapliček v prostorách dnešní-
ho Národního parku Šumava.
Naposledy byla tato výstava insta-
lována na podzim m.r. v Horní
Plané, předtím si ji ovšem s vel-
kým zájmem prohlédli i naši ně-
mečtí sousedé a to v Mnichově,
v Neustadtu a v Bambergu.
Účast na takovýchto rotarián-
ských setkáních v zahraničí je
vždy příležitostí k seznámení se
s kulturními tradicemi místa jeho
konání: tak právě Würzburg, kte-
rý těsně před koncem II. světové
války po náletu z 85% vyhořel, vy-
rostl postupně do své obnovené
krásy: nad městem, které protíná
důstojný Mohan, se vypíná mohutná pevnost Marienberg a na svahu naproti
němu stojí krásný barokní kostelík, známý pod důvěrným názvem „Käppe-
le“. Centrum historického jádra města tvoří nádherná rezidence franckých
biskupů, jejímiž autory byli německý architekt Johann Balthasar Neumann
a italský malíř Giovanni Battista Tiepolo. Po generálním zrestaurování celé-
ho objektu září dnes v ohromných sálech úchvatné freskové stropy od Tiepo-
la, významného představitele benátského baroka.
Pojedete-li tedy někdy
napříč Německem
a budete mít trochu
času nazbyt, stojí za to
se ve Würzburgu zasta-
vit a prohlédnout si
jeho historické památ-
ky, samozřejmě včetně
kamenného mostu
přes Mohan, který je
snad ještě o trochu
starší než ten náš slav-
ný Karlův. �

Výbor pro spolupráci mezi
D 2240 (ČR/SR) a distrikty v Německu

Nádherné fresky G.B.Tiepoly na stropech sálů v rezidenci

„Käppele“ nad Würzburgem

Znaky klubů na hotelu Rebstock

Hans Schlei, PDG 1880, (vpravo) dosavadní předseda ně-
mecké sekce LA D-CZ-SK a jeho zástupce i nově zvolený ná-
stupce v této funkci Frits Zeeuw, PDG 1950. Ti, kteří mají o spolupráci i s námi upřímný zájem

Celkový pohled na Würzburg s pevností a kostelíkem „Käppele“
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Text a foto: Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň

Po prvních třech MILNÍCÍCH ČASU, které již
od podzimu minulého roku zdobí úsek středově-
ké ZLATÉ CESTY mezi městy Tachov a Bärnau
a které byly připsány Karlu IV., Janu Lucembur-
skému a Janu Husovi, byl v půvabném prostředí
hájovny Obora poblíž Tachova, ovšem už v bez-
prostřední blízkosti naší státní hranice s Němec-
kem, slavnostně odhalen v neděli 19. dubna 2009
za přítomnosti starostů obou spřátelených měst,
řady dalších hostí i početné veřejnosti již čtvrtý
MILNÍK ČASU, věnovaný tentokrát sv. Vojtě-
chovi, významné osobnosti počátku českých dějin
a zakladateli břevnovského kláštera v Praze. Této
malé slavnosti uprostřed krásných příhraničních
lesů byl přítomen také plzeňský biskup Mons.
František Radovský, který tomuto novému pa-
mátníku také hned požehnal.
Připomeňme, že se na tomto velmi zajímavém
projektu, který iniciovalo občanské sdružení
TERRA TACHOVIA pod vedením ing. Roma-
na Soukupa, místního mladého podnikatele, po-
dílejí významnou měrou i členové Rotary klubu
Plzeň: především autor výtvarného řešení těchto
pamětních kamenů, akad. malíř a sochař Jaro-
slav Šindelář spolu s profesory Soukromé střed-
ní umělecko-průmyslové školy ZÁMEČEK
v Plzni - realizátory těchto výtvarných děl, dále
Mgr. Monika Deislerová-Wetzlerová, která na-
bídla svou pomoc při právním zajištění celého
projektu, stejně tak jako ing. arch. Jarmila Oče-
nášková, která zdarma vytvořila architektonic-
kou studii první etapy výstavby středověké
vesnice. Ta by měla vyrůst u obce Trnová na po-
zemcích Pernolce v blízkosti Tachova. Snad při-
spěla k propagaci tohoto projektu zejména vůči
našim zahraničním partnerům i moje pomoc –
vznikla tak jeho Power-Pointová obrazová pre-

zentace v české i německé verzi a německá verze
dvou působivých propagačních filmů, které
o vzniku tohoto projektu vytvořil otec zmíněné-
ho Romana Soukupa – František.
Jsou tedy položeny pevné předpoklady k tomu,
aby se projekt TERRA TACHOVIA úspěšně
rozvíjel i nadále a přispíval ke vzájemné přeshra-
niční spolupráci s německými partery z města
Bärnau. Ti založili již před mnoha lety občanské
sdružení VIA CAROLINA, pečující o německou
část Zlaté cesty a velmi si váží stále se rozvíjejících
přátelských kontaktů se svými českými kolegy.
Společně tak přispívají na přátelské bázi ke vzá-
jemnému sbližování obou sousedních měst i sou-
sedních národů, jejichž vztahy byly v minulosti
tak těžce poznamenány totalitními režimy. �

Ing. Roman Soukup, hlavní inspirátor projektu TERRA TACHOVIA (vlevo starosta města Bärnau, vpravo starosta Tachova
a plzeňský biskup)

Akademický malíř Jaroslav Šindelář, autor výtvarných ná-
vrhů všech čtyř Milníků času

Uprostřed lesů u Obory se sešlo se svými představiteli na
sto místních i německých občanů

Plzeňský biskup Mons. František Radovský žehná novému
Milníku času

Už čtvrtý MILNÍK ČASU, věnovaný tentokrát sv. Vojtěchovi
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Čeští indiáni? S trochou nadsázky si tak říká na
dvě stě paraguayských domorodců z kdysi obáva-
ného bojovného kmene Čamakoko. Jejich dědeč-
kem se totiž před sto lety stal český cestovatel,
etnograf, spisovatel a především světově uznáva-
ný botanik-kaktusář A. V. Frič (je zastoupen ve
sbírkových fondech nejen našeho Náprstkova
muzea, ale i například muzeí ve Washingtonu
nebo Petrohradu). Jaké jsou kontakty těchto
zvláštních krajanů z Gran Chaka s Českou re-
publikou?

Příběh rozvětveného rodu Fričů začal být v české
společnosti viditelný už v první polovině 19. stole-
tí. Josef František Frič (1804–1876), vynikající
pražský advokát (mimo jiné obhájce Karla Hav-
líčka Borovského, děkan pražské právnické fa-
kulty, tvůrce českého právnického názvosloví),
založil ryze vlasteneckou rodinu a jeho dvanáct
dětí se mnoha způsoby nadšeně zapojilo do velké
vlny národního obrozeneckého dění. Vynikali ne-
jen inteligencí, vzděláním a odbornou zdatností,
ale také originálními novými myšlenkami a odva-
hou je prosazovat, i smyslem pro čest a odpověd-
nost. A� to byli synové (od revolucionáře roku
1848 Josefa Václava Friče, přes zakladatele Ná-
rodního muzea v Praze Antonína, či Václava –

průkopníka fotografie a majitele proslulého
obchodu s přírodninami, až po nejmladšího Voj-
těcha – jediného advokáta po otci) nebo dcery,
tato rodová invence, nadání, originalita a pocti-
vost ve skutcích i myšlení pokračovala i v dalších
generacích jejich potomků. Jedním z nich je též
brněnský notář a zakladatel Rotary klubu Brno
JUDr. Jiřík Fleischer, pravnuk Marie, nejmladší
dcery J. F. Friče.

Své jubilejní sedmdesáté narozeniny počátkem
března se rozhodl oslavit se svými rotariánskými
přáteli a jejich manželkami v brněnském hotelu
International báječnou večeří, ale především ty-
pickým rodovým gestem: „Místo darů mi uděláš
radost příspěvkem občanskému sdružení Checo-
macoco, které podporuje paraguayský indiánský
kmen, v němž žijí potomci českého cestovatele
A. V. Friče,“ stálo v pozvánce na jeho večírek.

Alberto Vojtěch Frič (1882–1944) byl synem ono-
ho JUDr. Vojtěcha a jeho strýcové, tak pokrokoví
v mnoha směrech, na něj hleděli jako na „černou
ovci rodiny“. Místo vysokoškolských studií si jako
osmnáctiletý na rodičích vymohl cestu do Jižní
Ameriky za botanickými objevy a až do své třicít-
ky pak žil více v pustinách Brazílie, Paraguaye
a Argentiny než doma. Kontaktoval, často jako
první běloch, tajemné indiánské kmeny, učil se je-
jich jazyky a měl nebývalé pochopení pro jejich
prapodivné zvyky a nesrozumitelnou kulturu.
Z pobytů mezi domorodci se vracel zocelený
a opálený, ale především rok od roku svéráznější
a stále méně ochotný chovat se podle maloměst-
ských konvencí. Kromě unikátních kaktusářských
objevů a vědecké botanické práce přivážel v prv-
ních letech do vlasti obrovské sbírky etnografik,
publikoval, přednášel, ale pak se zase co nejrych-
leji vracel za oceán. Jako třiadvacetiletý také pro-
žil u indiánského kmene Čamakoko krátký, ale
silný milostný příběh s dívkou Lorai.

Jejich dcera Hermína zemřela v březnu letošního
roku – bylo jí asi 104 roků. Když ji v roce 2000
v Paraguayi náhodou objevili dva čeští filmaři,
bylo to pro pražskou rodinu A. V. Friče velké pře-
kvapení. Nepochybovali však ani na chvíli, že je to
opravdu jejich příbuzná – kromě jména Fric, kte-
ré celý život používala, i když si na svého otce ne-
pamatovala, ta podoba! A také „fričovské“
nasazení, s kterým vychovala pět dětí, dvacítku

vnuků a bezpočet jejich potomků. Během 20.
století prožila i smutný přerod indiánů-nomádů,
kteří ještě za Fričových časů chodili volně nedo-
zírným Gran Chakem, lovili a sbírali lesní plody,
jako to dělali po staletí jejich předci, ale vlivem ci-
vilizace postupně přišli o panenskou přírodu
i o možnost žít svým tradičním způsobem. Byli
přinuceni trvale se usadit na nehostinném břehu
řeky Paraguay, kde založili několik chudých ves-
nic. Největší z nich se jmenuje Puerto Esperanza
– Přístav Naděje. Usídlili se zde nastálo před
čtvrtstoletím s nadějí, že se naučí žít jako ostatní
paraguayští venkované. Lze se však stát zeměděl-
cem bez prostředků a zkušeností?

Český vnuk A. V. Friče Pavel s manželkou Yvon-
nou založili v roce 2004 v Praze občanské sdruže-
ní s názvem Checomacoco (logická parafráze na
název indiánského kmene), o rok později vznikla

z právních i praktických důvodů paraguayská ne-
zisková organizace Asociace Checomacoco – Pa-
raguay. Oba spolupracující právní subjekty mají
za cíl asistovat indiánům s českou krví v jejich sna-
ze získat novou možnost samostatné obživy, aby
mohli znova svéprávně rozhodovat o své budouc-
nosti a nečekat na pomoc zvenčí. Je to úkol ne-
snadný z mnoha důvodů. Jeho naplnění se
uskutečňuje na velkou vzdálenost v oblasti, kde je
velmi omezený kontakt s okolním světem, kam je
obtížné spolehlivě doručovat zásilky, kde je nedo-
statek vodních zdrojů, minimální zdravotní péče
a kam těžko pronikají nové zkušenosti a poznat-
ky. Jen bezbřehá trpělivost a důslednost může být
zárukou úspěchu.

RC Brno a RC Praha City

O potřebách „českých indiánů“, o činnosti občanského sdružení
i o podivuhodném příběhu, který svedl dohromady po sto letech dvě
vzdálené rodiny ze dvou kontinentů, informují internetové stránky
www.checomacoco.cz. Manželé Fričovi o tom všem také ochotně
a rádi vyprávějí na přednáškách s promítáním fotografií. Nechcete
ve svém klubu této možnosti využít?

Alberto Vojtěch Frič (1882–1944) na dobovém snímku
v indiánské osadě

Brněnský notář a zakladatel Rotary klubu Brno JUDr. Jiřík
Fleischer, při oslavách svých sedmdesátých narozenin.

„Vím velmi dobře, že život bělochů je těžší, složitější a nákladnější než náš, a proto bych nechtěl,
abychom pro vás byli přítěží.“
Rodolf Ferreira Fric, paraguayský vnuk A. V. Friče



Pomocnou ruku „českým indiánům“ podalo už
velké množství především soukromých drobných
dárců z Česka. Jedním z nejvytrvalejších je logicky
brněnský rotarián Jiřík Fleischer. Na obnovu škol-
ní budovy v Puerto Esperanza však například při-
spěl i krajanský odbor českého ministerstva
zahraničí. V roce 2006 se podařilo z prostředků
českých dárců zakoupit stočtyřicetihlavé stádo do-
bytka – prostředky na dvě krávy věnoval RC Praha
City, který o rok později dvacetitisícovou částkou
přispěl na oplocení pastvin a podpořil pastevce.
Od té doby se stádo zásluhou vlastního chovu roz-
rostlo na dvojnásobek. V loňském roce RC Praha
City poskytl dalších dvacet tisíc korun na nákup
osobních filtrů pro úpravu pitné vody (LifeStraw)
pro všech 200 dětí ve vesnici. Byla to jakási před-
zvěst většího projektu právě zaevidovaného u Na-
dace Rotary v rámci grantového programu 3-H
(Health – Hunger – Humanity). Cílem projektu,
který zpracoval RC Praha City společně s RC Villa
Morra v paraguayském hlavním městě Asunciónu,
je vybudovat v Puerto Esperanza venkovský vodo-
vod na rozvod říční vody pro zalévání a domácí
užití s možností získávat v rodinách i vodu pitnou.
V souvislosti se světovou hospodářskou krizí však
Nadace Rotary přehodnocuje možnosti a způsoby
financování mezinárodních projektů a proto i ten-
to projekt zatím zůstává rozpracován. Základem
potřebných prostředků se stal výtěžek z poslední
vánoční aukce RC Praha City (25 000 Kč). Dílčím
krokem je možnost zavlažování malých rodinných
políček v blízkosti vesnice, která slibují soběstač-
nost v zásobování i přivýdělek prodejem zeměděl-
ských přebytků. K tomuto účelu se již sešly v RC
Brno pěkné peníze právě z narozeninové sbírky
JUDr. Fleischera (41 500 Kč), částkou 10 000 Kč
přispěl také Nadační fond RC Brno – je to už čtvr-
tina potřebného rozpočtu. Mimo to členové RC
Brno zaslali individuálně i finanční prostředky na
částečnou úhradu studia čtyř děvčat a jednoho

chlapce, kteří odjeli z rodné vesnice studovat na
střední a vysoké školy do větších měst.

V současné době kmen Čamakoko sídlí ve své
tradiční a obtížně přístupné oblasti na horním
toku řeky Paraguay, která je velmi nehostinnou
bažinatou oblastí s úmornými vedry a totálním

nedostatkem vody v letním období. Asi 1500 et-
nických příslušníků (a mezi nimi zhruba na dvě
stě těch, v jejichž žilách koluje česká krev) žije
v pěti osadách ve státem garantovaném území
o délce cca 30 km a šířce cca 6 km podél řeky.
Část obyvatel v produktivním věku se věnuje
drobnému domácímu zemědělství, lovu, rybaření
nebo výrobě artesanií, muži se snaží získat pod-
řadnou práci ve vzdálených paraguayských osa-
dách (jako dřevorubci, zedníci apod.).

Puerto Esperanza, rozměry největší z čamakok-
ských osad, vznikla v roce 1986, kdy bylo území
o rozloze 21 330 ha zaknihováno jako majetek
kmene a asi pětašedesát rodin definitivně skonči-
lo s nomádským způsobem života a postavilo si
zde příbytky se záměrem věnovat se rybaření
a drobnému zemědělství. Podle posledního sčítá-
ní lidu z roku 2002 bylo v Puerto Esperanza úřed-
ně zaznamenáno celkem 418 obyvatel (123
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Návštěva ve školeTetička Hermína, plným jménem Herminie Ferreira Fric (sedící) se členy občanského sdružení Checomacoco (zleva): Lenka
Zajícová, Pavel Frič, Yvonna Fričová, Pavla Hrdličková

Puerto Esperanza – Přístav Naděje – leží na  břehu řeky Paraguay.

Chcete pomoci i vy?
Dlouhodobý projekt RC Praha City

má číslo účtu: 12300123/5500.
Pomůže částka v jakékoli výši.
Při její úhradě nezapomeňte

připsat poznámku:

„Voda pro indiány“
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ekonomicky aktivních). Ve vesnici bylo 69 obydlí
(z toho 60 % roubených domků a 40 % chatrčí),
průměrný počet obyvatel v jednom obydlí byl šest
osob. V 79,7 % domácnostech se svítilo svíčkou,
olejovou lampou, karosenovou či plynovou lam-
pou nebo přímým ohništěm, elektřina (vyráběná
naftovým motorem) byla dostupná 20,3 % do-
mácností. Voda je používána výhradně z přírod-
ních povrchových zdrojů (říční, deš�ová). Jediné
spojení se světem obstarává jednou týdně doprav-
ní a nákladní lo
 Aquidabán, která zároveň slou-
ží jako pojízdná prodejna, kde venkované
nakupují většinu potravin. Ve vesnici funguje své-
pomocná Cooperativa, smíšený obchod na druž-
stevním principu. V roce 2008 byla oblast pokryta
signálem mobilních operátorů. Komunita má
právní způsobilost a náčelníka, voleného na pěti-
leté období.

V Paraguayi (španělsky hovořící země) existuje
21 Rotary klubů, které spolu s několika dalšími
RC v Argentině tvoří Rotary distrikt 4840. �

Příspěvek připravil Svatopluk K. Jedlička z podkla-
dů Yvonny Fričové a občanského sdružení Checo-
macoco

Předávání dopisů od dětí ze školy v Jindřichově Hradci Škola s novou a starou budovou

V loňském roce poskytl RC Praha City dvacet tisíc korun na
nákup osobních filtrů pro úpravu pitné vody (LifeStraw)
pro všech 200 dětí ve vesnici.

Stádo dobytka pořízené z příspěvků českých dárců se úspěšně rozrůstá

Příjezd lékaře nebo lékařky vzbudí vždy velký zájem

Obyvatelé vesnice rádi získávají nové informace.
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Czech Indians – that’s a slightly tongue-in-cheek
self-description of about 200 members of the
once-belligerent Paraguayan ethnic people,
Chamacoco. A century ago, Alberto Vojtěch Frič
(1882-1944), a Czech globetrotter, ethnographer,
author and respected botanist specializing in
cactuses became their grandfather. Early last
century the eighteen-year convinced his parents
that rather than to go on to university he would
travel in South America in the search of botanical
discoveries; until age 30 he spent more time in the
wastelands of Brazil, Paraguay and Argentina
than at home. On the Chamacoco territory he
had a brief but passionate love affair with a girl
called Lorai. Their daughter, Hermína died in
March 2009, reportedly at the age of 104. She had
raised five children, twenty grandchildren, and
their countless offspring. When two Czech
filmmakers discovered her by pure chance in
Paraguay, in 2000, it was a big surprise for the
Prague-based descendants of A. V. Frič and their
ramified families. At present, an estimated 1,500 ethnic Chamacoco people
live in five settlements in a remote area of some 180 square kilometers in the
north of Paraguay. Their largest permanent settlement, Puerto Esperanza,
or Port of Hope (population ca. 450) was founded in 1986, after about 65
families abandoned their former nomadic lifestyle and built dwellings where
they could earn a living by fishing and small-scale farming. Until recently,
electric power from a diesel generator was available to only one household in
five; water comes exclusively from natural surface sources (rivers and rain).
The village has a cooperative general store. The only liaison with the rest of
the world is once a week by the transport and cargo ship Aquidaban, which
also serves as a mobile shop. However, last year the area received cellular
phone signal coverage.

Many private donors in the Czech Republic, mostly in the private sector have
offered a helping hand to the “Czech Indians”. However, the Czech foreign

ministry’s expat section has contributed to the reconstruction of a school in
Puerto Esperanza. One of the most persistent sponsors is a member of the
extended Frič family, the Brno-based lawyer Jiřík Fleischer, a founding
member of the modern RC Brno. More Czech Rotarians have followed his
example. Thus in 2006 Czech donations helped them to purchase 140 heads
of cattle; RC Praha City donated funds to buy two cows and subsequently
helped fence off the corrals and support cattle-herders. The herd has
redoubled since then because of an indigenous breeding method. Last year,
RC Praha City donated another CZK 20,000 towards the purchase of
LifeStraw personal water treatment kits for all 200 children in the village.
Another project, outlined by RC Praha City in conjunction with RC Villa
Morra in Paraguay’s capital, Asunción, aims to provide Puerto Esperanza
with a supply of service, and if possible also drinking water. RC Brno has by
now contributed more than CZK 40,000 raised on the occasion of Dr.
Fleischer’s seventieth birthday, in addition to CZK 10,000 from its

foundation. Moreover, members of RC Brno
have individually donated money to help partly
finance the studies of four girls and one boy at
secondary and higher schools in bigger cities.

In 2004, A. V. Frič’s Czech-born grandson Pavel
and his wife Yvonne established a Prague-based
civic association called Checomacoco (locally
paraphrasing the ethnic name); one year later
legal and practical purposes led to establishing
the Checomacoco Paraguay nonprofit
organization. The purpose of the two
cooperating legal entities is to assist Indians with
Czech blood in their veins in their effort to win an
independent living, so they can be masters again
and not have to wait for help from outside.
Additional information is available in Czech and
Spanish at: www.checomacoco.cz.
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MUDr. Viktor PRÍKAZSKÝ, CSc., PhD.
*15. 7. 1930 / † 23. 6. 2009
Governor of District 2003/2004 and 2004/2005
District PolioPlus Coordinator
Member of RC Poprad

He was born to a Prague family of school principal father and business
manager mother. After studies at the Faculty of Medicine of Charles
University in Prague he was an epidemiologist in Prešov and Poprad. He
dedicated his professional and maybe also personal life to combating
contagious diseases. In 1954-1955 he organized mass vaccination of children
in eastern Slovakia for the four most widely spread diseases and helped to
put in practice the latest vaccinations. In 1959 he took part in a sweeping
child polio vaccination program, enabling to pronounce Czechoslovakia in
1960 the first country of the world to report zero incidence of the disease (he
spoke about the program in the 2007 TV documentary, The Force of Ideal,
narrating about our Rotary District). In 1967-1972 he worked for the World
Health Organization (WHO) as an epidemiologist and health statistician at

the Ministry of Health in
Congo, and later in Malta. He
was shortly involved in WHO
projects in India, Mongolia
and the Maldives.
Subsequently he worked for
the National Health Institute
in Poprad and Banská
Bystrica; and he was Chief
Epidemiologist at the Ministry
of Health of the Slovak
Republic and Chairman of the
National Commission to
certify the eradication of
poliomyelitis. After retirement
in 1990 he continued his
cooperation with the world’s second largest vaccination research company in
Belgium. His professional work spanned eight countries over a long time,
and he visited 28 countries.

First invited by RC Poprad in 1996, he became a member in 1996 and
President in 2000/2001. He shared in the implementation of two club
matching grants (relating to a Red Cross shelter for people in dire need in
Poprad-Spišská Sobota) and helped to establish RC Košice. After 1999 he
was a member of the new district’s commission on international cooperation.
Because of his lifelong professional orientation he became district
coordinator of the global RI PolioPlus project to eradicate polio. He was
assistant governor, and district governor in 2003/2004 and 2004/2005.

In 2001 Viktor Príkazský was awarded, on the proposal of partners from the
Canadian RC Hamilton (D-7090) a Paul Harris Fellow Badge, later
reinforced with one sapphire; he received a T.J. Ba�a Prize in 2006, followed
in 2007 by the highest Rotary Foundation polio fighting prize – an
International Service Award for a Polio-Free World.

Viktor Príkazský (center) and his wife Magda, a district secretary (left) met over two years
with Czech, Slovak and international Rotarians on countless working and informal occasi-
ons. (Photo: skj)

At age 77, after a grave illness, Juraj Vereš passed
away. He was a friend who loved people; a past
president of RC Bratislava, he was a prominent
journalist and publicist, champion of the freedom
of speech, opponent of totalitarianism, and
philanthropist.

Born in Turčianské Teplice, Juraj studied at the
Prague School of Economics in Prague and the
Department of Journalism of the Philosophical
Faculty of Bratislava’s Comenius University. In
1956 he was one of the first four journalism
graduates at the philosophical faculty.

He was an active member of the Department of
Journalism of Bratislava’s Comenius University.
Having shown his political awareness and
support for the Dubček reforms in 1968, and
having expressed disagreement with the
Soviet-led invasion of Czechoslovakia, he was

sacked from the faculty and expelled from the
Union of Czechoslovak Journalists. He was
banned from any teaching and writing activities.

After the 1989 Velvet Revolution, Juraj Vereš was
reinstated as a journalist and elected a member of
the Slovak Syndicate of Journalists. In 1990 he was
appointed editor-in-chief of the newly established
Národná obroda – Slovakia’s first independent
daily newspaper. He continued to steer this
opinion-forming daily until 1995. In 1996 he was a
freelance journalist and presenter of Slovak
broadcasts of Radio Deutsche Welle in Cologne,
Germany. After his return to Slovakia he founded
Slovenský Výber, a monthly magazine on business
and travel management, which he continued to
edit and publish till his last day.

Juraj Vereš helped all those who needed help. As
a philanthropist he devoted many years to his
noble efforts in our club. In him, we lose a friend,
helper, and companion.

On behalf of Rotary Club Bratislava,
Ján Korecký

ACKNOWLEDGEMENTS
My sincere thanks go to all the Rotarians who paid their respect to
Viktor, and I thank all those who attended Viktor’s burial. Thank you for
your flowers and compassion.
Magda Prikazsky – Kula,
Wife, on behalf of the family
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An organizing committee headed by Martina
Jankovská, ADG, staged two prestigious Prague
events on the last Saturday of March: an
international conference of experts under the
keynote “The Euro in the New EU Member
States” held in the Czech National Bank
Congress Center, and a formal evening to
celebrate the 10th anniversary of our
independent Czech and Slovak Rotary District
2240, held in the Municipal House. The two
mutually associated events took place under the
joint auspices of District Governor Jozefa
Poláková and Prague Mayor Pavel Bém, an
honorary member of RC Praha.

These events essentially followed a series of joint
projects started in 1999 by RC Praha’s effort to
organize annual conferences on EU enlargement.
This time, the Orgit Congress Agency and our
young friends from geographically close Rotaract
Clubs (Prague, Říčany, Brandýs-Boleslav) helped
on the organizing side. Some Prague RCs were
directly involved in the almost two year long
preparatory works (RC Praha, RC Praha-Staré
Město, RC Praha City, and RC Praha Classic),
some other clubs provided support to specific
details (RC Prague International and RC Prague
Bohemia), and some clubs contributed to the
success of the events by nominating members to
attend the conference and the evening (RC Praha
Ekumena, RC Praga Caput Regni, and RC
Brandýs-Boleslav). Guests from other district
clubs helped conjure the beautiful atmosphere of
the day.

The speakers at the expert conference, anchored
by Fleet Sheet Bulletin publisher Erik Best
(member of RC Prague International) were
Slovak National Bank Governor Ivan Šramko
(member of RC Bratislava); Banka Slovenije’s
Vice Governor Darko Bohnec and Marjan Cerar,
who was instrumental to a massive PR campaign
to help introduce the euro in Slovenia; Magyar
Nemzeti Bank Governor András Simor;
Narodowy Bank Polski officials Pawel Samecki

and Pawel Kowalewski; and Czech National
Bank Governor Zdeněk Tůma. The conference
was addressed also by representatives of Slovak
and Slovenian companies, who related their
positive experience in their respective fields of
business. Barbara Neiger (member of RC
Bratislava Danube) of Slovakia’s Volksbank
Slovensko reported on her bank’s preparations
last year to adopt a dual currency system and
gradually to withdraw Slovakia’s former national
currency from circulation.

The formal evening emulated the tradition of the
famous pre-WWII Rotary Balls and Rotary

District 66, the Municipal House hub of Rotary
life in the 1930s Czechoslovakia. The highlight of
the evening, anchored by journalist Standa
Berkovec of RC Praha, was the auction of an
inkblot committed by entertainer Marek Eben
while baptizing the first Czech Hardtmuth luxury
fountain pen donated by Bohemia Paper: the
International Police Federation Civic
Association was the winning bidder, adding
another CZK 5,000 to the ball and raffle
proceeds. The funds will be used to finance public
projects run by the organizing Rotary Clubs.

(Text and photo: skj)

The Zlín Rotary Club was originally founded in 1935 on the initiative of
Dominik Čipera, director of the Ba�a Company and mayor of Zlín. The
original club had 18 members. Tomáš Ba�a, Jr. was one of its founding
members. It was disbanded after the Nazi occupation of Czechoslovakia in
1939, and shortly restored after World War II. It was reestablished after
the Velvet Revolution on Tomáš Ba�a’s initiative. The patrons of its
reinstatement in 1994 were RC Wels (Austria) and RC Brno. At present,
RC Zlín concentrates on the provision of child and youth service, as well as
professional service. RC Zlín has long worked with the Burešov Children’s
Center and the Slavičín-based Jan Pivečka Foundation. Jan Pivečka was
president of RC Zlín in 2002-2003 and had a major impact on the club’s
performance. Asked why so vehemently supports mainly young people in
his neighborhood, he said: "My father taught me I must never work only
for money. Work should be joy, it must have a goal to pursue, and must

serve the others and bring satisfaction." Jan Pivečka has many followers in
the modern RC Zlín. Michal Špaček works on international projects to
support employment in Ethiopia and India. Priest Petr Kopřiva helps
support Salesian Club activities in Zlín’s Jižní svahy neighborhood, aiming
to help organize youth leisure and education activities. RC Zlín endeavors
to spread the Rotary Movement in the region and uses every opportunity
to establish international contacts (such as with RC Lignano, Italy). They
were patrons to the new RC Kroměříž (1998) and RC Uherský Brod
(2005) and have shared in the traditional autumn Rotary meets, known as
Back to the Roots. On the club’s anniversary the District Governor Jozefa
Poláková handed over special citations to Alois Glogar, Dean Emeritus of
FAME Zlín; and Dr. Olga Tesařová and Dr. Stanislava Knotková in
appreciation of their significant contributions to the renewal and
development of the Rotary Movement in the Zlín Region.

(Written by Vladimír Chudárek)

A birthday party needs a birthday cake. Our district’s tenth anniversary cake was carved by Jan Holý, a member of the day’s
organizing committee.
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Interaction with Boy and Girl Scouts – The
annual District Conference awarded this year’s
Cliff Dochterman Prize (named for the RI
President in 1992/1993, a leader of the world
Scout movement) to Dr. Jiří Navrátil, Vice
Chairman of Junák – Association of Boy and
Girl Scouts in the Czech Republic (center in
photo). The prize is awarded by the
International Fellowship of Scouting Rotarians
(IFSR). The award was handed by PDG Petr J.
Pajas (left) and District IFRS Coordinator
Zdeněk Michálek on June 7 in the presence of
more than 1,000 boy and girl scouts at the
Navigamus 2009 national water scouting rally at
Rozkoš Lake near Česká Skalice.
(Written by skj)

International cooperation – Würzburg played
host to this year’s spring meeting of the
German Section of the Inter-Country
Committee of Czechoslovak and German
Districts (ICC D-CZ-SK). We met in Rebstock
Hotel, the venue of scheduled meetings of the
local Rotary Club, Inner-Wheel Club,
Soroptimist Club, and Lions Club. This year
the committee organized an international
RYLA seminar near Görlitz, also attended by
young people from our district. Seasoned
Hans Schlei, PDG 1880 and chairman of the
German section of the international
committee resigned after three fruitful years,
having sponsored many projects involving
Czechoslovak and German Rotaract clubs. He
was replaced by Frits Zeeuw, PDG 1950. The
Ackermann-Gemeinde’s Würzburg diocese
conference was attended by the all-German of
this peace-loving association Adolf Ullmann
and his secretary Matthias Dörr. The evening
rendition of G.F. Haydn’s oratorio, Passion of

St. John, aptly crowned the proceedings.
(Dobroslav Zeman, PDG – edited)

Paul Harris Fellow – I spent my 2005/2006
school year in the United States. My studies at
Hinsdale South High School in Darien were
paid by RC Banská Bystrica. I lived in a Chicago
suburban area of about 25,000 residents who
find it “a nice place to live”. RC Darien has
about 30 members. In addition to my study
requirements I spent my year in the United
States representing my school in soccer and
engaging in charity and other projects
sponsored by RC Darien. I got my Paul Harris
Fellow for my exceptional study record and
active help to the local Rotary Club. In the
autumn of 2008 I revisited Darien at the
invitation of my host family. I travelled with my
father, who thanked the club for what they did
for me, years back, and talked about his home
club and what they do, and he invited them to
come over to visit him in Banská Bystrica. RC
Darien awarded my father a Paul Harris Fellow
in recognition to the “education and support
rendered to a talented son”.
(J. Auxt, Banská Bystrica - Edited)

Kids for Kids – Třebíč saw a sixth annual edition
of international Kids for Kids concert. This
year’s concert was financed by the EU Small
Project Programmes. At a brief press conference
before the concert, everybody could talk about
their Rotary connections with Rotary, Třebíč,
twin town of Lilienfeld, and their approach to
Europe’s Kids for Kids Concert project. One of
the cherished guests, Jes Spoelstra of RC
Arnhem-Rijn visited us for a third time, now
accompanied by Britain’s ex-ambassador Colin
Munro of RC Wien-Nordost, who took lively

interest in the project. The Třebíč concerts are
always crowned by the presentation of valuable
gifts. This time the gif went to the Dorado Civic
Association that engages in hippotherapy. A
brand new twosome, purchased with the
proceeds of a year-long joint fundraising project
of Dorado and RC Třebíč graced the evening’s
stage. (text: skj)

Club projects – Following the first three
MILESTONES OF TIME, gracing since the
autumn of last year a section of the medieval
GOLDEN ROAD from Tachov in Bohemia to
Bärnau in Germany, an interesting artifact was
installed in mid-April, dedicated to St. Vojtěch
(Adalbert), a noted figure of early Czech
history and founder of Prague’s Břevnov
Monastery. Started by the TERRA
TACHOVIA civic association, the project has
long enjoyed the support of the Plzeň Rotary
Club (notably painter and sculptor Jaroslav
Šindelář, the author of the memorial stones). A
medieval village will be erected along the
historically proven GOLDEN ROAD.
(Dobroslav Zeman, PDG – abbreviated)
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Translation: Libor Trejdl

Editorial Board:

+420 602 890 731

goodnews@rotary.cz

Dear Rotarian Friends,

A few weeks have passed since the Rotary Conference and
celebrations of the first decade of RI District 2240, in Košice. There
are people who could not attend the celebrations and who I was not
able to thank in person; let me use this opportunity to thank them
for everything they have done in this Rotary Year to live by our core
credo – SERVICE ABOVE SELF. Let me thank especially all of
you, who have helped make true any child’s dream, and let me
thank also to the Rotary Clubs of Poděbrady, Uherský Brod,
Trenčín and Košice for their marvelous contributions to the
PolioPlus project, presented to us during the Košice festivities.

This is my last letter in my capacity of Governor. Thank you for the
wonderful time we spent together during our personal encounters,
and thank you for going ahead in shaping the history of the Rotary
Movement.

The Rotary Wheel keeps turning, ushering in new leadership and a
new governor. I wish all those, who will assume their difficult but
beautiful positions in the new Rotary Year had a lot of stamina to
keep up the good job and guide us firmly towards the
implementation of the new motto for 2009/2010:

“ROTARY’S FUTURE IS IN YOUR HANDS.“

With friendly regards, yours ever,

Jozefa Poláková
District Governor 2008/2009
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Překlad: Petr J. Pajas, PDG

V době hospodářské výzvy je životně důležité po-
užívat zdroje Nadace Rotary tak, aby pomáhaly
uspokojit narůstající humanitární potřeby. Tím,
že se budeme podílet na iniciativě „Každý rotari-
án každým rokem“ můžeme pomoci k záchraně
životů lidí, kteří se dostali do zoufalé situace.
Každý z nás může každoročním příspěvkem ales-
poň dvou tisíc korun do Fondu každoročních
programů pomoci naplnit heslo „Uskutečňujme
své sny“. Jak jednotliví rotariáni, tak kluby a dis-
trikty mohou v rámci této výzvy přispívat svými
dary do Fondu a tím umocňovat schopnost Nada-
ce pomoci většímu počtu lidí v nouzi. Co svými
příspěvky změníme? Pohle
me na výsledky naší

práce: díky projektu podpořenému Nadací může
děcko pít čistou vodu ze studně, někdo se naučil
číst, jakási rodina se raduje z prvního příjmu z ob-
chodu, na který dostala mikropůjčku. Vidíme ten
účinek na zkušenosti měnící život, které se dostá-
vá stipendistům programu Vyslanců vzdělanosti
nebo členům týmů skupinové studijní výměny,
kteří se zase zapíší do životů jiných lidí u sebe
doma a v hostitelských zemích. Změnu způsobí
každý jednotlivý rotarián, každý příspěvek, každý
projekt a program a to každý rok. Prostřednic-
tvím programů Nadace posilují rotariáni vzájem-
né porozumění mezi národy a přispívají tak
k základům míru na celém světě.
Nadace Rotary je jednou z nejvíce respektova-
ných soukromých nadací na světě. Díky naší po-

kračující podpoře jejích programů si můžeme být
jako rotariáni jisti tím, že naše snaha o poskytnutí
služby je mnohonásobně umocňována ve pro-
spěch lidstva. �

Preklad: Ivan Belan, PDG

Hoci Nadácia Rotary čelila značným problémom
v roku 2008-09, mnohé priaznivé udalosti uplynu-
lých mesiacov sú pre mňa nesmiernou vzpruhou.
V januári sme spustili aplikačný proces pilotného
Projektu vízie budúcnosti. Správcovia nadácie vy-
hodnocujú prihlášky a tento mesiac zverejnia vy-
brané pilotné dištrikty. Teší nás, že tak vysoký
počet dištriktov prejavil záujem a ochotu pomôc�
nám pri testovaní tohto zjednodušeného a účelo-
vo zameraného prístupu k poskytovaniu grantov.
V tom istom mesiaci sa účastníkom nášho svetové-
ho spoločenstva prihovoril Bill Gates a oznámil
rozhodnutie Nadácie Billa & Melindy Gates, že na

eradikáciu detskej obrny udelí Rotary Internatio-
nal okrem pôvodného grantu z roku 2007 vo výške
100 mil. USD aj 
alší grant– tentoraz vo výške 255
mil. USD. V ten istý deň sme sa dozvedeli, že vlá-
da Nemecka na tento účel vyčlenila 130 mil. USD
a vláda Spojeného krá	ovstva 150 mil. USD.
Rotariáni teraz pochopite	ne sústre
ujú svoje
sily, aby úspešne čelili výzve vyzbiera� 200 mil.
USD – sumu, ktorou na eradikáciu detskej obrny
prispeje Nadácia Rotary. K dnešnému dňu sme
už získali viac ako tretinu tejto sumy, a preto niet
pochýb, že do termínu ukončenia zbierky stano-
veného na 30. jún 2012 sa nám podarí túto sumu
ešte prekona�. Eradikácia vírusu detskej obrny je
na doh	ad a my to dokážeme.

V marci sme oznámili, že na vybraných projek-
toch budeme spolupracova� s USAID. Prostred-
níctvom nášho Medzinárodného H2O centra
budeme pripravova� rozsiahle projekty zamerané
na dôležitos� vodných zdrojov a základnej hygie-
ny v krajinách, v ktorých fungujú Rotary kluby
a má tam silné zázemie aj USAID. Toto partner-
stvo a jednotlivé projekty by mali poslúži� ako
vzor pre globálne grantové projekty financované
Nadáciou Rotary, ktoré vzniknú v rámci Projektu
vízie budúcnosti.
Napriek súčasnej zložitej ekonomickej situácii je
Nadácia Rotary aj na
alej silná. S podporou ro-
tariánov a organizácií, ktoré sa rozhodli s nami
spolupracova�, bude Nadácia Rotary aj na
alej
zohráva� dôležitú úlohu pri konaní dobra v na-
šom rozorvanom svete. �

Jonathan Majiyagbe,
předseda správní rady Nadace Rotary

V školskom roku 2005/2006 som bol na študijnom pobyte v USA. Študijný
pobyt na Hinsdale South High School v Dariene mi sprostredkoval a zabez-
pečil RC Banská Bystrica, za čo Rotary klubu Banská Bystrica aj touto cestou
opätovne úprimne 
akujem. Počas roka stráveného v USA som sa popri štú-
diu aktívne venoval reprezentácii školy v európskom futbale, charitatívnym
a iným aktivitám organizovaným miestnym RC Darien.
Mesto, kde som jeden rok žil, je malá predmestská čas� Chicaga, má približne
25 tisíc obyvate	ov a motto „ a nice place to live“. RC Darien má približne
30 členov. Pravidelne organizujú aukcie, vý�ažok ktorých potom používajú
na rôzne charitatívne programy. Za mimoriadne dobré študijné výsledky
a aktívnu pomoc miestnemu RC mi udelili Paul Harris Fellow.
Na jeseň roku 2008 som sa na pozvanie mojej host family Mr. Jima Pallatina,
past-prezidenta RC Darien, s ktorou na
alej udržiavam ve	mi úzky kontakt,
do Darienu opä� vrátil. Cestoval som spolu s otcom – členom RC Banská
Bystrica. Preto sme sa zúčastnili aj zasadnutia miestneho RC Darien. Otec
po
akoval členom tohto klubu za všetko, čo pre mňa pred rokmi urobili,
priblížil im svoj domovský klub, jeho aktivity, ktorým sa v klube členovia ve-

nujú a srdečne ich pozval k nám do Banskej Bystrice. Miestny RC Darien
udelil pri tejto návšteve aj otcovi odznak Paul Harris Fellow ako „ocenenie za
výchovu a podporu, ktorú venoval svojmu talentovanému synovi.“

J. Auxt,
Banská Bystrica
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I když se tomu nechce věřit, přijměme tuto informaci: žije-

me ve světě, v němž 9,2 milionů ohrožených dětí umírá dří-

ve, než dosáhnou pěti let věku – to znamená tisíc mrtvých

dětí každou hodinu.

Od roku 1860 se úmrtnost dětí do 5 let věku snížila

o více než 60 procent. To

však stále nestačí. OSN si

v rámci svých rozvojových

cílů pro nové tisíciletí stano-

vila za úkol zachránit do

roku 2015 alespoň 5,4 mil.

dětí ve věku do pěti let.

Tento úkol se týká zejmé-

na zemí subsaharské Afriky,

kde dosud umírala asi polo-

vina dětí do pěti let. Ve státě

Sierra Leone, kde více než

čtvrtina všech dětí zemře

dříve, než dosáhne věku pěti

let, najdete drobné hroby rozeseté po krajině.

„Za sto let na nás nebude nikdo vzpomínat příznivě,

nedokážeme-li uskutečnit to, co – jak víme – musí být vyko-

náno už dnes“, říká Charles MacCormack, prezident a vý-

konný ředitel nezávislé organizace „Save the Children“, pů-

sobící ve více než 50 zemích světa.

Naši naději inspiruje skutečnost, že velký počet životů

může být zachráněn vcelku snadno. Asi 70 % předčasných

úmrtí dětí je způsobeno jednou ze šesti příčin, jimž je možné

předejít (viz diagram). Zá-

kladní opatření k odstraně-

ní mnohé z těchto příčin –

potraviny obohacené živi-

nami, vitaminy a minerály,

vakcíny, sítě nad lůžka proti

hmyzu – stojí jen pár pencí

na každé dítě a každý den.

Další opatření, jako např. ko-

jení novorozenců a úprava

návyků při porodu a po

něm, závisí jen na výchově

a nestojí prakticky nic.

Zvláštní cíl prezidenta

RI Dong Kurn Lee pro rok 2008/09 týkající se snižování dět-

ské úmrtnosti inspiroval Rotary kluby a distrikty ke konci-

pování nových projektů a ke svolání dvou mezinárodních

konferencí na toto téma. V roce 2008 byla více než polovi-

Děti jsou na prvním místě
Jeden z cílů RI pro rok 2008/09 navazuje na úkoly OSN a podporuje aktivity rotariánů

Děti v Koure, Niger, čekají na ošetření ve zdravotním středisku

podporovaném Rotary kluby Mannheim-Brücke, Německo

a Niamey, Niger.
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na projektů ve sféře Služby světové-

mu společenství zaměřena na

snižování dětské úmrtnosti a to zřizo-

váním lékařských středisek, nebo vý-

chovou ke zdravotní péči a ke

správné výživě, jak vyplývá z data-

báze RI ProjectLINK.

„Vždy jsme měli projekty, zamě-

řené na pomoc dětem“, říká Barry

Rassin, PRID, správce nemocnice

v Nassau na Bahamách a společně

s bývalými řediteli RI Rolfem

Hörndlerem a Kalyanem Barenjee

člen koordinačního týmu RI pro sni-

žování dětské úmrtnosti. „Ale díky

výzvě prezidenta Lee jsme se dostali

na zcela novou úroveň.“

Lepší pochopení vzájemné sou-

vislosti příčin dětské úmrtnosti, jejich

řešení koordinovaným přístupem

a naléhavost nového celosvětového

partnerství zaměřeného na odstraně-

ní tohoto problému umožní, aby rota-

riáni koncipovali své projekty na

pomoc těm nejzranitelnějším.

Zaměřme se na novorozence

Některé projekty se zaměřují na kom-

plikace hned po narození. Podle UNI-

CEF jsou nejvážnější příčinou úmrtí

dětí do pěti let předčasný porod, in-

fekce, udušení z nedostatku kyslíku

a dýchací potíže – až 37 %. Čtyři mi-

liony dětí umírají v prvním měsíci své-

ho života a polovina z nich umírá

dokonce hned první den po narození.

Dr. Peter Salama, šéf zdravotní

sekce UNICEF, říká: „Rozsah tohoto

problému jsme správně pochopili te-

prve v posledních třech letech.

Chceme-li se tedy vyrovnat se svými

rozvojovými úkoly pro toto tisíciletí,

musíme se zaměřit především na

úmrtí novorozenců.“

Mary Beth Powers, která v rámci

programu „Save the Children“ řídí

kampaň „Přežij svých pěti let“, vysvět-

luje mimořádný význam této věkové

hranice. „Přežijete-li, na další nebez-

pečí narazíte teprve ve svých sedm-

desáti“.

Oba tyto programy připomínají

kritičnost prvních měsíců života dítě-

te. Kampaň „Přežij svých pěti let“, pro-

to nabádá k výchově, týkající se

bezpečnosti porodu a péče o novoro-

zence v obcích, stejně tak jako potře-

by kojení dětí, udržování pupeční

šňůry v suchu, aby nedošlo k infekci

a potřeby bezprostředního kontaktu

matky s dítětem v zájmu udržování

jeho tělesné teploty („klokaní péče“).

„Až polovina těchto dětí může být

zachráněna, je-li jim věnována lepší

péče přímo v jejich domově“, říká Po-

wersová, bývalá stipendistka Nada-

ce Rotary. Jednoduchým způsobem

jak udržet tělesnou teplotu dítěte je

krýt jim hlavu čepičkou. Během tří

posledních let upletly dobrovolnice

v rámci programu „Save the Chil-

dren“ téměř milion čepiček a rozdělily

je matkám v rozvojových zemích.

Motto tohoto roku stejně tak jako naše cíle služ-

by a pomoci jsou příležitostí k tomu, aby se úsilí

všech 1,2 milionu rotariánů zaměřilo na oblast,

v níž lze dosáhnout skutečného trvalého rozdílu.

V tomto roce je mým heslem „Uskutečňujme své

sny“. Vyzval jsem jím rotariány celého světa, aby se

zabývali našimi letošními tématy – vodou, zdravím,

hladem, vzdělaností a aby tak také přispěli i ke sni-

žování dětské úmrtnosti.

Jako rotariáni máme výjimečnou příležitost do-

sáhnout skutečného zlepšení za současných okol-

ností, kdy každodenně umírá 26 000 dětí z příčin,

jimž skutečně lze zabránit. Většinu úmrtí způsobí podvýživa, nečistá voda, nedo-

statek zdravotní péče a – především – chudoba. To jsou oblasti, na které se zamě-

řujeme již po dlouhou dobu a které také dobře známe.

Počet dětí, které každodenně umírají z příčin, jimž lze předejít, je katastrofální.

Možnost zvolit si dětskou úmrtnost jako ohnisko svého motta je výbornou příležitos-

tí k tomu, abychom tento problém nějak řešili. Bude-li se jím zabývat 1,2 milionu ro-

tariánů, bude to mít, jak sami dobře víte, svůj výsledek. A ten tu už je.

Doufám, že projekty, s nimiž se v tomto roce započalo, budou pokračovat

i v příštích letech a že bude i nadále klesat procento dětské úmrtnosti.

Dosáhneme-li toho, bude to výsledek, na který můžeme být hrdí.

Dong Kurn (D.K.) Lee,

prezident Rotary International

EZIDEN

Z projevu prezidenta RI

na Dnu Rotary v OSN

v roce 2008
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Ochrana matek

Salama zdůrazňuje, jak důležitý je

vztah mezi zdravím dítěte a matky.

Současný vývoj antiretrovirálních

léků a další opatření zabraňují přeno-

su HIV/AIDS z matky na dítě. Tato in-

fekce je v Africe významnou příčinou

smrti mladých lidí. Nejenže AIDS za-

nechal celou generaci afrických dětí

bez matek, ale děti, které přežijí a jsou

umístěny do sirotčinců, jsou v nich

znovu ohroženy těžkými podmínka-

mi, které jen znásobují riziko jejich

smrti.

Matky ohrožuje ve velké částí svě-

ta samotný porod. „Dnes umírá při po-

rodu 529.000 žen a tento počet se od

roku 1987 dosud nesnížil“, říká dr.

Francisco Songane, ředitel WHO pro

partnerství zajišťující zdraví matky,

novorozence a dítěte. Jako bývalý mi-

nistr zdravotnictví v Mozambiku pro-

hlašuje, že k tomu přispívá

i nedostatek rovnosti mezi pohlavími

stejně tak jako hospodářské podmín-

ky. „Mladé ženy pracují až do dne po-

rodu a většinu svého času stráví jako

živitelky svých rodin.“

Na obdobný rozvojový cíl OSN pro

toto tisíciletí – zlepšení zdravotního

stavu matek – se zaměřuje náročný

projekt akčního týmu rotariánů pro

růst populace a udržitelný rozvoj se

svými asi 20 tisíci členů. Společný

nigerijsko-německo-rakouský projekt

v hodnotě 1,36 mil. dolarů, který řídí

Robert Zinser, PDG německého

distriktu 1860, je zaměřen na léčbu

poporodní píštěle. V severní Nigérii je

do něho ve státech Kano a Kaduna

zapojeno deset nemocnic. Tato choro-

ba vede k dalším komplikacím jako

k chronické inkontinenci matky. Kaž-

dým rokem se projeví až u 100 000

matek a podle WHO jsou neléčné až

dva miliony žen.

Akční tým napomáhal ke zlepše-

ní situace na severu Nigérie různými

způsoby. Rotariáni vyhledali kliniky

a vyslali odborníky, kteří postižené

ženy operují, léčí je a současně je ve-

dou k tomu, aby byla ženě při porodu

poskytnuta okamžitá péče. Současně

jim rozdělují tisíce sítí proti moskytům,

aby se zabránilo šíření malárie, která

je pro tuto oblast typická.

Integrovaná řešení

Podle názoru odborníků je tato integ-

rovaná mnohostupňová péče nejlep-

ším způsobem, jak dosáhnout

trvalých výsledků. Podle dr. Elizabeth

Mason z WHO, ředitelky odboru pro

rozvoj zdravotní péče o děti a o dospí-

vající, je rozšiřující se dostupnost zdra-

votní péče a zdravotnické informace

– zejména v Africe – rozhodující. „Děti

můžete očkovat, dávat jim vitamin A,

ale to stále nestačí“, říká. „Děti se vel-

mi snadno nakazí a také rychle umí-

rají, takže je třeba, aby se jim dostalo

péče urychleně“.

A dr. Songane doplňuje: „Mít dok-

tory a nemocnice nestačí. Potřebuje-

me vychovávat také ošetřovatele na

různých úrovních, nejen lékaře

a zdravotní sestry, ale někoho, kdo

Podpora rotariánů pomáhá těhot-
ným matkám, kterým se dostává
zdravotní péče na klinice v Koure.

Počínaje rokem 1989 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví na Filipínách řadu ini-

ciativ, zaměřených na imunizaci proti různým nemocem, na orální rehydratační

léčbu při průjmu, na kojení novorozenců a na zlepšení jejich výživy. Díky těmto

aktivitám snížily Filipíny od roku 1990 úmrtnost dětí ve věku do pěti let o 48 %. K to-

muto pokroku přispěly i aktivity rotariánů.

Léčba tuberkulózy: V roce 2007 zpracoval Rotary klub New Manila Heights, Que-

zon City, výčet potřeb svého města, přičemž zjistil, že tuberkulóza (TB) je velmi roz-

šířená i mezi dětmi. Jde o chorobu napadající plíce, která se šíří vzduchem

bakteriemi a denně zabíjí 78 Filipínců. Za pomoci účelové dotace od Nadace Ro-

tary vyhlásil projekt na léčbu TB u 90 dětí ve věku 10 let. V rámci tohoto projektu,

řízeného místním lékařem, byly zajištěny léky a dětem byly rozděleny potřebné

potraviny.

Boj proti parazitům: Dr. Mel Simon, člen RC Gallipolis, Ohio, USA, se společně se

svou manželkou vrací každoročně do své rodné země – na Filipíny a to na lékař-

ské mise. Jeden z jeho současných projektů, sponzorovaný jeho klubem za pomo-

ci RC Pasig North Rizal, zajistil odčervovací léky pro postižené děti. Paraziti ve

střevech zpomalují růst, způsobují podvýživu a zauzlení střev a v některých přípa-

dech vedou i k úmrtí. Účelová dotace RI napomohla k nákupu léků proti parazi-

tům, podávaných školním dětem. Tento projekt sledují jak učitelé, tak i zdravotní

sestry, veřejné zdravotní orgány i místní rotariáni.

– Susie O. Ma
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bude pečovat o aplikaci antibiotik

a kdo bude žít v blízkosti dětí.“ Přitom

uvádí dvě choroby, kterým lze tímto

způsobem předcházet: zápalu plic

pravidelným poskytováním antibio-

tik a průjmu rychlou orální rehydra-

tační léčbou.

Stejně jako jsou navzájem prová-

zána nebezpečí dětských chorob,

jsou provázána i jejich řešení. Stejné

projekty, které zajišťují život ve vesnici,

např. zásobování vodou a zdravotní

péče, mohou zachránit i děti podpo-

rou jejich hygienických návyků.

Ovšem obzvláště důležité v návaz-

nosti na další zdravotní problémy je

vyrovnat se s podvýživou. V mnoha

zemích skutečně existuje vztah mezi

nemocemi a podvýživou. Můžete na-

příklad poskytnout dostatek potravy,

avšak neodstraníte-li nakažlivé cho-

roby, úspěchu ndosáhnete.

Podle zpráv OSN zabíjí podvýživa

ročně na tři miliony dětí a mnohé dal-

ší vážně ohrožuje. „Na světě žije na

140 milionů dětí, které jsou podvyžive-

né a proto jsou vystaveny riziku, že

zbytečně zemřou nebo že budou žít

po celý život s handicapem,“ prohlá-

sil v listopadu 2008 na Dnu spoluprá-

ce OSN s Rotary International Dr. Ian

Darnton-Hill, který působí pro UNICEF

jako zvláštní poradce pro odstranění

hladu dětí.

Díky řadě svých projektů získali

rotariáni mnoho zkušeností při pomo-

ci těm nejchudším obcím. Zajistili jim

pitnou vodu, která napomáhá k od-

stranění průjmových onemocnění.

Generální tajemník OSN Ban-Ki-Mun

prohlásil, že chceme-li snižovat chu-

dobu, je zajištění pitné vody tím nej-

důležitějším, co také můžeme

dokázat. Budou-li tedy mít lidé pitnou

vodu, třicet procent dětských nemocí

může být eliminováno.

V obci Djeol v Mauretánii se pro-

jekt francouzského RC Martigues et

Etang de Berre zaměřený na zajištění

pitné vody orientuje především na

děti. Dva filtrační systémy s generáto-

rem poskytnou pitnou vodu jak pro

700 matek, z nichž je téměř polovina

těhotných, tak i pro jejich 1 500 dětí.

„Doufáme, že tímto projektem zachrá-

níme život 25 dětem, které v Djeolu

umírají každý měsíc,“ řekl člen tohoto

RC Jean-Paul Boyer.

Projekt na zajištění pitné vody pro

obec El Progreso v Salvadoru, vyhlá-

šený Rotary klubem Wallowa Country

v městě Enterprise, Oregon, USA, zlep-

šuje zdravotní stav vesničanů a pod-

poruje také soběstačnost obce. Ta

získala nejen vodovod, ale i nákladní

automobil, takže obyvatelé mohou

dopravit své výrobky na tržiště. Rodi-

ny tak mohou být zaměstnány a sta-

rat se o zdravotní stav svých dětí.

Rassin si pochvaluje takovýto

komplexní přístup. „V rotariánském

světě vyhlašujeme spoustu jednorá-

zových projektů, ovšem kluby se mo-

hou ujmout některé vesnice ke

komplexnímu zajištění jejích různoro-

dých potřeb a mít tak významný vliv

i na snížení dětské úmrtnosti.

Dokážeme tak více – a pak se může-

me orientovat zase na další vesnici.“

Spojené úsilí

Ve snaze jednotlivých zemí o slučová-

ní jejich úsilí o snížení dětské úmrtnos-

ti hrají klíčovou roli právě rotariáni.

Jeden takový program nazvaný „Re-

newed Efforts Against Child Hunger"

(Obnovená snaha proti hladovění

dětí – REACH) přilákal pozornost rota-

riánů. V rámci partnerství WHO, Svě-

tového programu pro výživu, UNICEF

a FAO je – jak prohlásila Dr. Denise

Costa Coitinho, pracovnice WHO ko-

ordinující tyto činnosti v Laosu

a v Mauretánii – právě program RE-

ACH povolán k tomu, aby zemím na-

pomáhal jednat společně a jednotně.

„Potenciál programu REACH je

možné pochopit okamžitě“, vysvětluje

představitel RI ve FAO Marco Rando-

ne. „Vždyť rotariáni se vždy zajímali

o blaho dětí.“

Paní Coitinho je přesvědčena, že

rotariáni mohou napomoci ke snížení

dětské úmrtnosti obdobně, jako při-

spěli k úspěchu v boji proti dětské obr-

ně: během desetiletí se jim podařilo

Darnton-Hill, UNICEF, hovoří během Dne RI

v OSN na téma „Jak zbavit děti hladu“
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vytvořit celé sítě i fyzickou infrastruk-

turu. Při rozdílení potravin nebo při

očkování dětí je možné dávat dětem

i tablety pro odčervení. „Z toho, co

jsme se naučili, je pro nás nejdůležitěj-

ší celospolečenská mobilizace. Díky

tomu, že jsme do vakcinace v Indii za-

pojili jak obyvatelstvo země, tak

i správní orgány, podařilo se nám na-

očkovat 165 miliónů dětí během ně-

kolik dnů,“ říká Barnet. Těchto

zkušeností bude moci být využito při

eliminaci takových nemocí, jakou je

třeba malárie.

Letošní cíl snižovat dětskou úmrt-

nost inspiroval kluby i distrikty k tomu,

aby znovu naplnily smysl ústředního

hesla Rotary – SERVICE ABOVE SELF.

Mnohé projekty mají svůj počátek pří-

mo mezi jednotlivými členy a přerůs-

tají do uvědomování celku i do

získávání finančních prostředků.

Fran Bayless, guvernérka distriktu

6630, Ohio, USA, zorganizovala ve spo-

lupráci s dětskou nemocnicí v Cleve-

landu třídenní mezinárodní sympo-

zium na téma dětské úmrtnosti a vy-

zvala všechny rotariány svého distrik-

tu, aby každý přispěl částkou 26,50 $ -

tedy obnosem, který tvořil první vklad

do Nadace Rotary v roce 1917. Vybra-

lo se tak 100 000 $, které byly zaslány

Nadaci Rotary s určením na projekty,

zaměřené na snižování dětské úmrt-

nosti. Při návštěvách v klubech svého

distriktu vozila tato guvernérka s se-

bou fotografii, kterou si stáhla z inter-

netu. Zobrazovala chlapce, kterého

nazvala Bobby a který žil v neuvěřitel-

né bídě. „Mou snahou bylo otevřít

všem členům klubů jejich srdce, aby

si uvědomili smysl svého daru ještě

dříve, než sáhnou do své peněženky.

A Bobby jim ten důvod poskytl – vý-

nos byl skvělý.“

– Brad Weber

Dětskou úmrtnost lze snížit jednoduchými a levnými opatřeními. Uveďme několik

příkladů inovativních rotariánských projektů, které zachraňují životy dětí.

Sítě proti moskytům: V rozvojových zemích je malárie příčinou 10 % úmrtí všech

dětí do věku 5 let. O vymýcení malárie v Tanzanii se snaží rotariáni v Anglii, Irsku

i v Tanzanii zajišťováním sítí proti moskytům, napuštěných insekticidy. Ty jsou

velmi účinné tím, že komáry odpuzují a usmrcují a současně působí i jako fyzická

zábrana. Projekt je podpořen jak účelovou dotací, tak i 3H-grantem od Nadace

Rotary. V posledních pěti letech bylo v obci Arusha a v dalších místech rozděleno

přes 200 tisíc ochranných sítí - dostalo ji každé dítě do věku 5 let a každá těhotná

žena v Tanzanii. Jedna síť stojí pouhé 4 dolary. Více se o tomto projektu dozvíte na

adrese www.remit.org.uk

Bezpečné soupravy pro nastávající matky: Mnoho žen v rozvojových zemích rodí

doma, kde jsou jak matka, tak i dítě vystaveni rizikům nesterilního prostředí i ne-

zkušenosti porodní asistentky. Rotary klub Bonds Meadow (Westminster), Mary-

land, USA, proto sestavil za pomoci odborníků z nemocnice Johns Hopkins

v Baltimore a neziskové organizace IMA World Health bezpečnou soupravu pro

nastávající matky. Každá souprava obsahuje prostředky potřebné při vlastním

porodu, jako sterilní čepelky, gázu, mýdlo a povlečení z plastu. Další prostředky

jsou určeny pro dítě: pletená čepička, prostěradla a dětské košilky. Tyto soupravy,

které se těhotným ženám rozdělují ve zdravotnických zařízeních, stojí včetně pře-

pravy od 10 do 20 dolarů. Klub odeslal 1100 těchto souprav do Demokratické re-

publiky Kongo a 300 souprav na Haiti. Více informací získáte na adrese

www.bondsmeadowrotary.org

Distribuce mateřského mléka: Bude-li každá matka svého novorozence kojit,

může se v rozvojových zemích předejít smrti 1,4 milionu dětí ve věku do pěti let.

Dětem se tak dostane rozhodujících živin, vitamínů, minerálů a protilátek. Členo-

vé Rotary klubů Rio Grande do Sul, Brazílie a Jackson Hole Supper, Wyoming,

USA, vyhlásili projekt na pomoc matkám, které pro výživu svých kojenců nemají

dostatek mléka. Spočívá ve zřízení střediska, kde se mateřské mléko sbírá a znovu

rozděluje. Středisko je zřízeno v jedné nemocnici v oblasti Bagé a jeho vybavení

bylo umožněno díky účelové dotaci od Nadace Rotary.

– Susie O. Ma

Děti se snadno

nakazí a velmi

rychle umírají,

proto také

potřebují velmi

rychlou pomoc

— Dr. Elizabeth Mason, WHO
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Global Outlook: Čím se dnes proble-

matika hladu liší oproti minulosti?

Josette Sheeran: Jde o to, kde všude

se hlad projeví. Dojde-li k nějaké krizi,

ubývá na prvním místě potravin. K ta-

kovéto krizi došlo v roce 2008. Některé

rodiny mají možnost spojit se s obec-

ními orgány, církvemi nebo s vládní

bezpečnostní sítí, která poskytuje po-

travinové lístky. Ovšem pro miliardu

lidí na zeměkouli taková bezpečnost-

ní síť neexistuje. Obce, kde tito lidé žijí,

takovou možnost nemají, místní

správní orgány jsou příliš chudé nebo

se příliš nestarají o to, aby vydávaly

peníze na takovýto druh bezpečnost-

ní sítě, která by lidi ochránila před ta-

kovýmto šokem.

GO: Barbara Stocking stejně tak jako

jiní už vyzvala mezinárodní společen-

ství, aby se odpovídajícím způsobem

vyrovnalo s touto potravinářskou kri-

zí. Jak jste na to reagovali?

JS: Jsem přesvědčena, že největší vý-

zvou naší doby je zcela vymýtit hlad

z lidského povědomí. Poprvé v ději-

nách lidstva k tomu dnes máme tech-

nické prostředky, odborné zkušenosti,

potřebné vědomosti - a dodejme

upřímně - i dostatek prostředků na to,

aby žádné dítě neodešlo do školy

hladové a aby se mu nedostávalo zá-

kladních potravin. Ovšem celý svět se

teprve musí rozhodnout, že hlad je

zcela nepřijatelným jevem a že k jeho

odstranění musí vyhlásit odpovídající

závazky - a právě takovýto závazek

stojí na prvním místě.

GO: Kolik by to stálo, aby se skončilo

s hladem?

JS: Je nemožné stanovit „cenu hladu“,

který každým dnem vzrůstá. Ale

vezmeme-li v úvahu cenu potravin

potřebných k výživě oněch 59 milionů

dětí na celém světě, které odcházejí

do školy hladové, stálo by to asi 3 mi-

liardy dolarů ročně. Přitom hovoříme

o jednom talíři kaše denně – vždyť

mnohdy dostanou děti jen toto jedno

jídlo denně. Ale alespoň to málo jim

pomůže, aby rostly a učily se a měly

naději ve svou budoucnost. Partneři

jako WFP, která spolupracuje s Rotary

International stejně tak jako další or-

ganizace by mohli vymýtit hlad u ško-

láků nejen v současnosti, ale snad

i pro dalších pět let, pokud na to sou-

středíme svou pozornost. Je mylnou

představou, že jde o příliš velký prob-

lém, než aby se mohl vyřešit.

GO: Jakým způsobem řeší WFP prob-

lém výživy hladových?

JS: Velmi důvěřujeme tomu, že učíte

lidi, jak si mohou chytit rybu, namísto

toho, abyste jim tuto rybu jen dodali.

Proto také využívá náš program pro

výživu ve školách vždy potravin

z místních zdrojů kdykoliv a kdekoliv

je to možné tak, aby z toho měli pro-

spěch i chudí zemědělci. Vedle toho

přidáváme do potravin mikronutrien-

ty a posilující prostředky, aby se, snad

poprvé po mnoha generacích, dosta-

lo dětem vitaminů a minerálů. Povin-

ným multiplikátorem, který školním

dětem dáváme do jejich jídla, je tab-

letka na odčervení. Mnoho milionů

dětí na celém světě je natolik zachvá-

ceno parazity, že z přijaté potravy ne-

využijí pro sebe prakticky nic. Díky

této tabletce, která stojí jen pár pencí,

můžeme dosáhnout zásadního obra-

tu. Za 25 centů na každé dítě na každý

den získáme onu bezpečnostní síť,

která dětem zachrání jejich život.

GO: Jakou myšlenkou se řídí program

REACH, jenž se opírá o WFP?

JS: Program REACH je nasměrován

na mimořádně kritické a často za-

nedbávané oblasti boje proti hladu:

Josette Sheeran působí od dubna 2007 jako výkonná ředitelka Světového progra-

mu OSN pro výživu (WFP), což je největší světová humanitární agentura. Zajišťuje

více než polovinu pomoci při zajišťování potravin především pro nejméně rozvi-

nuté země a pro země s nízkou hospodářskou úrovní, v nichž je nedostatek potra-

vin. Společně s agenturami OSN jako UNICEF, WHO a FAO navázala partnerství

s programem REACH, aby tak obnovila své úsilí zaměřené na pomoc dětem ohro-

ženým hladem a podvýživou, jež vyvolávají opakované infekční choroby. Tato

iniciativa soustřeďuje finanční zdroje od národních vlád, OSN, občanské společ-

nosti i soukromého sektoru, aby tak uspíšila pokrok všech těchto zemí v rámci prvního z rozvojových cílů OSN pro toto tisíci-

letí (vymýcení extrémní chudoby a hladu), což je také rozhodující pro snížení dětské úmrtnosti. Cílem této celosvětové

koalice je mobilizace a podpora nejnaléhavějších aktivit v zemích s velmi rozšířenou podvýživou. V říjnu 2008 položil na

toto téma Vince Aversano, šéfredaktor měsíčníku THE ROTARIAN, paní Josette Sheeran několik otázek.

Josette Sheeran, světový program výživy

J. Sheeran říká, že odstranění hladu

je „velkou výzvou naší současnosti“.



na zajištění dostatečné výživy pro

matky a malé děti, zejména na děti

ve věku do dvou let. Z vědeckého prů-

zkumu nyní víme, že je-li dětem ode-

přena přiměřená výživa od jejich

narození do dvou let, není už nikdy

možné ji dohnat. Po celý svůj život bu-

dou už žít s nedostatkem svého fyzic-

kého i duševního rozvoje. Zatímco

jsou tedy rozvojové cíle pro toto tisíci-

letí zaměřeny na zlepšení výživy dětí

ve věku do pěti let, víme také, že exis-

tuje reálné okno naší příležitosti –

a také odpovědnosti – vůči dětem do

dvou let věku. V důsledku podvýživy

činí tyto ztráty více než 10 % hrubého

národního důchodu. Program REACH

je proto určen k tomu, aby pomáhal

zemím stanovit řadu rozhodujících

a osvědčených opatření, která – jak

víme – mají rychlý účinek na matky

a děti do dvou let věku. Celé společ-

nosti pak přinášejí prospěch v tom, že

je tato pomoc určena všem dětem,

takže získají přiměřený výživný zá-

klad pro celý svůj život.

GO: Jak je program REACH strukturo-

ván a kde se ho využívá?

JS: Je rozhodující, že jej můžeme při-

způsobit potřebám té které země

a ujistit se, že svou pomoc a zásahy

přizpůsobíme jak místním potřebám

obcí, tak i celé země. Vyvinuli jsme

také způsob, jak podporovat naše

partnery uvnitř dané země a vytvořit

tak společnou analýzu a plány pro

zavedení potřebných opatření. V tom-

to roce se to zkouší na dvou pilotních

programech. První program REACH

byl zaveden v Mauretánii, kde již exis-

tuje celostátní výživný program ve

školách a kde je příčinou vysokého

stupně podvýživy chudoba a sucho.

Další zemí pro aplikaci programu RE-

ACH je Laos, kde jsou hlavními problé-

my nedostatek základních živin

a nedostatečná váha dětí.

GO: Jak posuzujete práci rotariánů?

JS: Chtěla bych říci, že skutečně obdi-

vuji společenství Rotary a jeho členy

na celém světě. Setkávám se s nimi

všude a vždy zjišťuji, co dobrého kde

vykonali a jak výrazných změn do-

sáhli. Chtěla bych jim za to poděko-

vat. Tato celosvětová síť doslova

zachraňuje životy. Zejména na mne

působí, jak obrovským potenciálem

disponujete při prosazování svých

projektů. Rozhodne-li se Rotary k posí-

lení uvědomění, uvědomí si současně

celý svět nejen daný problém, ale

i způsoby jeho řešení. Například sou-

časná orientace prezidenta RI D.K.Lee

na snížení dětské úmrtnosti napo-

mohla změnit pohled celého světa na

tuto otázku i na způsob, jakých řešení

je zapotřebí. Navíc disponujete ne-

srovnatelnou celosvětovou sítí, která

vedla k tomu, že je společenství Rota-

ry tak účinné v boji za vymýcení dět-

ské obrny. Viděla jsem, jak členové

Rotary využívají – ať kdekoliv na svě-

tě – mimořádného postavení tohoto

vysoce respektovaného společenství.

Proto si myslím, že rotariáni mohou

skutečně přispět k odstranění hladu

a ke snížení úmrtnosti dětí.

Ditě na klinice v Koure dostává hlavní

živiny v kaši, obohacené posilujícími

prostředky.

Buďte stále
informováni
Na stránkách www.rotary.org naleznete

denně aktuální informace v angličtině,

francouzštině, němčině,. italštině, ja-

ponštině, korejštině, portugalštině, špa-

nělštině a švédštině. Příspěvky nebo

komentáře může zaslat kdokoliv, kdo

propaguje účast na prezentovaných

projektech. Anglicky mluvící rotariáni

mohou také požádat o pravidelné zasí-

lání novinek o RI každý týden zdarma

na svou e-mailovou adresu. Pro mnohé

rotariány jsou vhodným zdrojem infor-

mací pro jejich klub i jejich distrikt. Se-

znamujte se s novinkami o aktivitách

Rotary (v anglické verzi) na adrese

www.rotary.org/rinews-en.

Více na internetu
Rozhovor s Josette Sheeranovou v jeho pl-

ném znění, rozvojové cíle OSN pro toto tisí-

ciletí a řadu dalších informací najdete na

www.rotary.org/go.

Do tohoto vydání přispěli:
Brad Weber, bývalý dopisovatel měsíčníku THE RO-

TARIAN a nezávislý novinář žijící  v Chicagu.

Susie O. Ma, nezávislá spisovatelka žijící v Chica-

gu, která představila prezidenta RI Dong Kurn Lee

v čísle 7/08 všech rotariánských časopisů.

GLOBAL OUTLOOK je čtvrtletní přílohou všech časo-

pisů RWMP (Rotary World Magazine Press). Copy-

right © 2009.

Šéfredaktor Joseph Derr Výkonná redaktorka

Barbara Nellis Grafická úprava Avery Mamon Ko-

ordinátorka produkce Candy Isaac Články Christi-

ne Sanders, Jane Lawicki Fotografie Rotary

Images/Alyce Hensonpokud není uveden jiný au-

tor Redakční rada Bob Aitken (Rotary Down Under),

T.K. Balakrishnan (Rotary News/Rotary Samachar),

Carlos Henrique de Carvalho Fróes (Brasil Rotário),

Andrea Pernice (Rotary) a Matthias Schütt (Rotary

Magazin) Překlad z angličtiny Dobroslav Zeman,

PDG.
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Autobusom do Talianska
apríl 2009
Počas jedného týždňa väčšina výmenných študentov z nášho dištriktu dôklad-
ne spoznala nieko	ko najznámejších talianskych miest.
Začali vo Florencii a Pise, kde navštívili nespočetné množstvo múzeí a iných
architektonických zaujímavostí. Výlet pokračoval do Ríma a Vatikánu, čo
bolo pre všetkých vrcholom programu a zároveň najzaujímavejšou čas�ou ce-
lého výletu. Počas nasledujúcich dní mali ešte možnos� spozna� Padovu, Ve-
ronu a na záver Benátky. Skoro nikto si nenechal ujs� plavbu na gondole.
Výlet sa všetkým zúčastneným páčil a určite to bol jeden z najzaujímavejších
výletov, ktorý počas svojho ročného pobytu u nás absolvovali.
Text: Matej Guráň

Letecky do Barcelony
máj 2009
Druhý výlet, ktorý mali výmenní študenti na výber, smeroval na juh Európy -
do slnečného mesta ležiaceho na pobreží Stredozemného mora. Barcelona,
moderné a zároveň historické mesto Katalánska.
Hne
 po príchode sa začali študenti „túla�“ po historických uličkách s „mí-
tingbodom“ na mozaike svetoznámeho umelca Joana Miró na hlavnom ná-
mestí LasRamvblas. Počas zájazdu navštívili a spoznali unikátne výstavby
španielskeho architekta Antoni Gaudího: dom La Pedrera, známu baziliku
La Sagrada Familia (Chrám svätej rodiny), Park Guell, kochali sa výh	adom
na panorámu Barcelony z hory Montjuic a obdivovali gracióznos� letného
štadiónu vybudovaného na Olympijské hry v roku 1992 .
Hoci sa počasie „tvárilo“, že nedovolí študentom ochutna� z vôd Stredozem-
ného mora, nakoniec len predsa posledné odpoludnie patrilo jednej z nád-
herných pláží španielskej Barcelony.
Text: Gabriel Vjeszt

Výlet do Prahy a Českého Krumlova
máj 2009
Tradícia poznávania hlavného mesta Českej republiky pokračovala aj tento
rok a študenti hos�ovaní na Slovensku strávili v Prahe dva dni. Tieto dni boli
naozaj nabité prehliadkami historického centra, či už so sprievodcom alebo
vo vo	nom čase. Čas ubiehal ve	mi rýchlo vzh	adom na krásne slnečné poča-

sie a nezvyčajne vysoké teploty. Po náročnom dni turistu sme vždy našli aj
nejaký čas na oddych. Pondelkový večer strávili študenti vyhliadkovou plav-
bou po Vltave. V utorok večer sme mali možnos� vidie� vystúpenie čierneho
divadla. Po ňom sme strávili neskoré večerné hodiny v najväčšom tanečnom
klube v Prahe.
Českú republiku sme však ešte neopustili, 
alší deň sme strávili v Českom
Krumlove. Historický hrad týčiaci sa nad malým stredovekým mestečkom
nás naozaj očaril. Fascinujúcou bola návšteva dokonale zachovaného baro-
kového divadla. Históriu mesta ešte podčiarklo naše ubytovanie, ktoré tvorili
budovy z 13. storočia, nachádzajúce sa v úzkych uličkách centra.
Text: Ivan Polák

Orientation meeting,
Český Krumlov & Slovenský raj
máj 2009
Posledný májový víkend bol dôležitým ako pre výmenných študentov hos�o-
vaných v Českej republike a na Slovensku, tak aj pre tých, ktorí v auguste
budú bali� svoje kufre a pocestujú na svoj ve	ký rok do zahraničia. Práve ten-
to víkend mali obe skupiny možnos� strávi� spoločný čas na jednom z dvoch
paralelne prebiehajúcich stretnutí. Česká skupina v historickom Českom
Krumlove a slovenská čas� v prekrásnom prostredí Slovenského raja.
Pre outboundov, odchádzajúcich študentov, bol tento víkend dôležitý pre
nadviazanie kontaktov so študentmi z danej krajiny a pre zistenie všetkých
informácií podstatných pre vycestovanie. Verím, že všetci sú teraz dôkladne
oboznámení s priebehom výmeny a praktickými dôsledkami ročného pobytu
v cudzej kultúre, a preto by mali by� výborne pripravení na svoj neopakova-
te	ný rok v zahraničí.
Pre inboundov znamenal víkend hlavne posledné ve	ké spoločné stretnutie.
Mali možnos� predvies� sa ostatným v talent show a ukáza� všetkým, ako
dobre sa za jeden rok naučili rozpráva� slovenským alebo českým jazykom.
Nadšenie, ktoré so sebou priniesli títo študenti, dotvorilo príjemnú atmosfé-
ru celého víkendu.
Text: Ivan Polák

Slovensko! Vlajka ako neodlučiteľná výbava každého výmenného študenta.

Toto sme my, výmenní študenti na Slovensku!

Dobre si vychutnajte svoje narodeniny!
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Text: Martin Vosecký
Foto: Svatopluk K. Jedlička

Večer 3. dubna 2009 proběhl v říčanském městském kulturním středisku La-
bu� charitativní koncert na podporu babyboxů. Organizace se chopil náš
nově založený Rotaract Říčany za podpory svého patronského Rotary klubu
Praha Classic. Dobročinný koncert byl naším prvním větším projektem, a tak
byli všichni plni očekávání, jak se benjamínkům z Říčan podaří akci zvlád-
nout.
Nápad uspořádat koncert se zrodil počátkem letošního roku v hlavách členů
říčanského Rotaractu, který projekt babyboxů podporoval už od svého zalo-
žení formou distribuce informačních letáčků a plakátů do zdravotnických za-
řízení v Praze a Říčanech a do autobusů příměstských linek. Myšlenka
v záhybech naší mozkové kůry rychle vzklíčila a během několika schůzí do-
rostla do konkrétních rozměrů. Nebylo nic snazšího než vybrat účinkující ka-
pely; skupina The Mobydicks je složena takřka výhradně ze členů Rotaractu
Říčany a v kapele Stormin hrají pánové z pražských Rotary klubů. I výběr
místa konání nebyl složitý, protože MěKS Labu� je v Říčanech jediným vyho-
vujícím prostorem. Co se pronájmu sálu týče, děkujeme jak vedení MěKS
Labu�, tak zastupitelstvu města Říčany, které nám ve všech podmínkách vy-
šlo maximálně vstříc.
Nutno přiznat, že plni napjatého očekávání jsme byli i my, organizátoři. Naše
lehké obavy se ale rozplynuly s příchodem prvních hostů. Sál se utěšeně zapl-
ňoval, a než koncert začal, na podium hledělo asi sto párů dychtivých očí. Ty
patřily nejen rotariánům z Prahy a okolí, ale i dalším lidem všech věkových
skupin, kteří se chtěli nejenom bavit, ale i pomoci druhým. Program zahájil
krátkým projevem prezident Rotaractu Říčany Marek Hlaváč, který poté
předal slovo jednomu z našich vážených hostů, panu Ludvíku Hessovi, „otci“
babyboxů. Pan Hess všem poděkoval za podporu projektu, a nic už tedy ne-
bránilo vystoupení první kapely. The Mobydicks ve svém vystoupení nabídli

jak vlastní tvorbu, tak převzaté verze několika velkých rockových hitů, a po-
dařilo se jim vytvořit dobrou atmosféru, která se udržela po celý večer. Již po
zaznění prvních tónů se někteří, hlavně mladší hosté, zvedali ze židlí a šli
k pódiu kapelu podpořit, za což byli na závěr po právu odměněni dvěma pří-
davky.
S posledním úderem do činelu však program zdaleka nekončil. Jeho následu-
jícím bodem byla dražba, jejíž veškerý výtěžek, stejně jako peníze ze vstupné-
ho, putoval na údržbu babyboxů. Dík patří všem, kteří se dražby zúčastnili
a neváhali za hodnotné ceny přihodit nějaký ten krejcar navíc.
Po skončení dražby se na podiu objevila kapela Stormin, v jejíž členech jsme
(ač to z počátku kvůli parukám nebylo tak jednoduché) poznali pražské rota-
riány. Stormin předvedli prvotřídní podání té nejlepší bluesové a rockové
hudby a na všech hostech bylo vidět, že si jejich vystoupení náležitě užívají.
Obě účinkující kapely se se skvělým publikem rozloučily společným zpěvem
závěrečné písně. Z tváří nás pořadatelů i po skončení koncertu odmítaly zmi-
zet spokojené úsměvy, zvláště když odcházející publikum vypadalo, že sdílí
naše kladné pocity a že si domů odnáší nejen zážitek z kvalitního koncertu,
ale i dobrý pocit, že svými penězi mohli pomoci k záchraně lidských životů.
Věříme, že to nebylo naposledy, a že akci příští rok se stejným úspěchem
zopakujeme. �

Babybox v Náchodě

Roční provoz babyboxu v náchodské nemocni-
ci, který je jediným v Královéhradeckém kraji,
zaplatí Rotary klub Hradec Králové. Nemocni-
ce by jinak za provoz zařízení musela ročně pla-
tit celkem 20 tisíc korun.

„Rotary klub se rozhodl podpořit provoz baby-
boxu v souvislosti s plánem zachránit co nejvíce
dětských životů na celém světě,“ řekl prezident
Rotary klubu Hradec Králové Josef Ježek.

Babybox, který může novorozencům zachránit
život, je v náchodské nemocnici od letošního
února. Své děti sem mohou odložit matky, které
o ně nestojí nebo je kvůli vážným existenčním
problémům musí opustit. „Rotary klub nás pod-
poruje v rozhodnutí provozovat v rámci naší ne-
mocnice babybox a zajistit také odloženým
novorozencům kvalitní zdravotní péči,“ řekl ře-
ditel nemocnice Miroslav Švábl.

Položí-li někdo dítě do boxu, vyhřívaná schrán-
ka ihned oznámí personálu nemocnice, že se
v ní děcko nachází. Zdravotníci se ho okamžitě

ujmou a poskytnou mu potřebnou péči. Člověk,
který zde dítě nechal, má přitom dostatek času
nepozorovaně odejít.

Blízkost náchodské nemocnice polskému po-
hraničí může zachránit také životy tamních no-
vorozenců. Náklady na pořízení jednoho
babyboxu dosahují čtvrt milionu korun. Rotary
kluby tvoří celosvětovou organizaci sdružující
lidi z podnikatelských a odborných kruhů, kteří
poskytují humanitární služby a pomoc.

MF DNES - 21. 5. 2009 - autor: (bed)

Ludvík Hess o BabyBoxech nejen rád vypráví, ale také je rád
udržuje v pohotovosti. Na pódiu s Markem Hlaváčem, pre-
zidentem říčanského Rotaract klubu, a skupinou The Moby-
dicks, tvořenou převážně jeho členy

Martina Jankovská, asistentka guvernérky, v obležení členů RTC Říčany

Pánové ze dvou pražských Rotary klubů si svěžest udržují i
občasným muzicírováním ve skupině Stormin.

Relikvii jednoho z členů říčanského Rotaract klubu s podpi-
sy zúčastněných vydražil jako nejdražší předmět aukce pre-
zident RC Praha Classic Jan Hlaváč.
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Text a foto: Petr Klukan, RC Jihlava

Jednoznačný úspěch! Tak charakterizují několi-
kaměsíční internetovou dražbu obrazů žáků Zá-
kladní školy speciální v Jihlavě jak vedení školy,
tak jihlavští rotariáni, kteří celou akci pomáhali
zorganizovat.
Našel se způsob, jak finančně podpořit školu
a užít si přitom trochu zábavy během licitování
o výši finančního příspěvku a zároveň udělat ra-
dost dětem.
Za celkem třináct obrazů, které se při výběru
z mnoha dalších děl rotariánům nejvíce líbily, se
vybralo více než 79 tisíc korun. Téměř půlroční
úsilí vyvrcholilo koncem dubna slavnostním pře-
dáním vydražených obrazů a bylo spojeno s prog-
ramem, který si děti připravily.
Obrazy, ze kterých rotariáni již na podzim připra-
vili nádherný kalendář, pak putovaly na internet,
kde se rozjela několikaměsíční aukce. Děti tak
mohly průběžně sledovat, který obrázek zrovna
„vede“, kdo kolik přihodil a jaký je prozatímní vý-
těžek. V době ukončení dražby to bylo bezmála
80 tisíc korun.
Den slavnostního předání obrazů byl určen na
středu 22. dubna. Vzhledem k avizovanému pří-
jezdu hvězdy televizních zpráv Lucky Borhyové
prý nemohly některé děti ani dospat.
Krátké přivítání, proslovy, slova poděkování.
A vystoupení dětí. Spontánním zpěvem dokázaly
přehlušit všechny starosti „zdravých“ dospělých.
Přichází slavnostní předání vydražených obrazů.
Postupně jsou vyvoláváni malíři i vydražitelé.

Stoupají si před výtvarné dílo a společně se fotí.
Některé podají ruku, jiné působí překvapeně či
rozpačitě. Ne tak usmívající se osmnáctiletá Luc-
ka Kretschmannová, jejíž obrázek získala právě
Lucie Borhyová.

Podle čeho si malbu vybírala? „Bylo to velmi těž-
ké, protože jeden obrázek je hezčí než druhý. Ale
vybrala jsme si jej hlavně podle barvy, aby se ba-
revná kombinace hodila ke mně domů, aby obraz
mohl viset na čestném místě,“ sdělila nám Lucka
Borhyová. Jak dále přiznala, má na něj připrave-
né místo v obývacím pokoji.
Po předání obrazů následuje opět pěvecké vy-
stoupení. A nezbytné focení všech se všemi. Ale
hlavně s moderátorkou Luckou, která v náručí
stále nosí svého čtyřměsíčního spokojeného Lu-
case, zajímajícího se živě o dění kolem sebe.
Co nejvíce zapůsobilo na prezidenta RC Jihlava?
„Pro mne bylo obrovským zážitkem pozorovat

děti, s jakou hrdostí a nadšením chodily ke svým
obrazům,“ vyjádřil svůj nejsilnější pocit Jan Vítů.
V září příštího roku bude škola otevírat přístavbu,
třídy praktické školy pro studenty s mentálním
postižením. Jak nám potvrdila ředitelka školy Zu-
zana Šimková, zde se budou finance velmi hodit.
„V této souvislosti peníze využijeme na pomůcky,
materiály, třeba řezivo pro truhlářskou dílnu, pe-
dig na košíky, látky na patchwork, rehabilitační
pomůcky...,“ vyjmenovává Z. Šimková.

Radost škole pak neplánovaně udělal ještě tatí-
nek Lucky Borhyové pan Ladislav. Ten zde pro-
hlásil, že firma Sun Microsystems Czech, ve které
působí, pořádá golfové turnaje. Ty jsou vždy spo-
jeny i s charitou, podzimní „výtěžek“ z nich věnu-
jí právě jihlavské ZŠ speciální, kterou navštěvuje
58 dětí se středním a těžkým mentálním a kombi-
novaným postižením a žáci s autismem. �

Rotary klub Pieš�any a Rotary klub Lodž sa priate	sky stretávajú pri
rôznych príležitostiach prakticky už od vzniku pieš�anského klubu. Spo-
ločné klubové projekty, stretnutia pri významných udalostiach, ale aj osob-
né priate	stvá medzi členmi sa stali samozrejmos�ou.
V apríli tohto roku pripravili oba kluby pre mesto Pieš�any milú akciu.
V
aka po	ským priate	om odovzdali členovia pieš�anského klubu zaria-
deniam mesta Pieš�any hračky v hodnote asi 3300 eur, ktoré spravili rados�
650 de�om v štyroch materských školách ako aj stovkám najmenších čita-
te	ov, ktorí navštevujú pieš�anskú mestskú knižnicu. Na odovzdaní sa
zúčastnili okrem riaditeliek týchto zariadení aj vrcholní predstavitelia
mesta a budúci malí užívatelia tohto zaujímavého a pekného daru. Atmo-
sféra bola ve	mi srdečná, pocity príjemné a mne nedá, aby som neodcito-
val z 
akovného listu primátora mesta:
„Rozžiarené detské očká, nedočkavos�, čo najskôr môc� si siahnu� po jed-
nej z množstva prekrásnych hračiek, spokojný úsmev na tvári, boli vyjadre-
ním prirodzenej detskej radosti a v
ačnosti „našich škôlkarov" 	u
om,
ktorým nie je detská túžba  	ahostajná.
V mene týchto detí, v mene vedenia materských škôl a Mestskej knižnice
v Pieš�anoch, ako aj v mene svojom, ešte raz 
akujem a želám vám, aby
myšlienka, ktorú napĺňate: Plnos� života nie je v tom, ko	ko sme si užili, ale

v tom, ko	ko sme vykonali pre iných, bola výzvou pre 
alších v rámci vašej
občianskej angažovanosti.“

Bohuslav Pernecký, prezident RC Pieš
any
Foto: Milan Binčík

RC Jihlava

Lucka Borhyová se čtyřměsíčním synem Lucasem a malířkou vydraženého obrazu osmnáctiletou Luckou Kretschmannovou.

Každý člověk by měl jednou ročně takové zařízení
navštívit. Aby si uvědomil, že žít normálně není pro
každého normální.
Ladislav Borhy, otec Lucky Borhyové

Všimněte si, že ač by podle svého postižení děti měly
důvod být smutné, jsou naopak veselé a š	astné.
Libor Kovář, RC Jihlava
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Text: Ivo Pavlů – prezident RC Prostějov;
Ladislav Burgr – YEO RC Prostějov
Foto: archiv klubu

Na Zelený čtvrtek 9. 4. 2009, Rotary klub Prostě-
jov uspořádal výstavu velikonočních beránků,
upečených žáky středních škol a učiliš� s obory
kuchař a cukrář.
Jak to celé začalo: Členové RC Prostějov se za-
čátkem roku 2009 dohodli na uspořádání netra-
diční akce. Oslovili střední školy a učiliště
s nabídkou účasti na soutěži o nejlepšího veliko-
nočního beránka a nabídli úhradu nákladů s je-
jich výrobou. Do akce se zapojily celkem tři
odborné školy a učiliště, jejichž žáci (převážně žá-
kyně) dodali celkem 48 ks velikonočních beránků
zhotovených dle vlastních představ a nápadů, ve
středu 8. 4. 2009 do kavárny Národního domu
v Prostějově. V těchto secesních a reprezentativ-
ních prostorách připravily následující den na Ze-
lený čtvrtek členky a manželky členů RC
Prostějov výstavu těchto příjemně voňavých vý-
tvorů. Na výstavu byla pozvána prostějovská ve-

řejnost formou inzerce v místním tisku a letáky
v restauraci s možností hlasování o nejlepšího ve-
likonočního beránka 2009.
Přestože výstava trvala jen několik hodin, kon-
krétně od 10.00 hod. do 14.00 hod., zájem veřej-
nosti byl veliký, hlasovalo 109 návštěvníků výstavy
a vybralo cenu laické veřejnosti.
Další ceny studentům udělili prostějovští rotariá-
ni. Byli oceněni nejlepší tři velikonoční beránci,
resp. jejich autoři věcnými cenami a dále byli vy-

bráni nejlepší beránci v rámci každé zúčastněné
školy. Celkem bylo rozdáno sedm cen zúčastně-
ným studentům. Porota, která ceny udělovala na
základě hlasování, byla složena z členů RC Pro-
stějov a jejich manželek a manželů, kteří v tento
pracovní den si udělali volno a v odpoledních ho-
dinách akci navštívili. Všechny příjemně překva-
pila pohodová velikonoční atmosféra, vysoká
účast a cukrářskými výrobky příjemně provoněná
kavárna. Kromě členů RC Prostějov se hlasování
v porotě zúčastnil i asistent guvernérky, zlínský
rotarián Eduard Richtar s manželkou.
Po skončení výstavy a udělení cen nastala členům
RC Prostějov „druhá šichta“. Bylo potřeba všech
47 beránků (kromě vítěze, který zůstal vystaven
v kavárně), zabalit do krabic, naložit do aut a roz-
vézt. Jejich cílovou stanicí byly předem dohodnu-
té domovy seniorů v okrese Prostějov, kde se na
ně jejich obyvatelé již těšili. Tohoto úkolu se
ochotně zhostili členové RC Prostějov a každý si
vybral konkrétní domov. A tímto se kruh uzavřel.
Nadšení a soutěživost mládí posloužily k potěšení
seniorů, kteří se pokochali nádhernými velikonoč-
ními beránky a věříme, že si na nich i pochutnali.
Tato akce byla testovací a zájem o ni nás přesvěd-
čil o její úspěšnosti. RC Prostějov plánuje její
opakování v dalších letech. Jedním z nových ná-
padů je dražba vítězných beránčích výtvorů a po-
užití vydražených financí na další projekty
ROTARY. �

Text: Michaela Stýskalová, prezidentka klubu
Foto: archiv klubu

Dne 10. dubna 2009 se v Dětském léčebném sana-
toriu v Klimkovicích uskutečnilo každoroční zá-
bavné Velikonoční odpoledne pořádané Rotar-

act klubem Ostrava International. V odpoledních
hodinách se členové klubu sjeli na místo, aby zde
pro léčené děti a ostatní návštěvníky nachystali bo-
hatý program plný her a velikonočních aktivit. Ve-
likonočního setkání se zúčastnilo více než 60 dětí,
které se v těchto měsících rehabilitují v léčebném
sanatoriu.
Akce úspěšně odstartovala nejrůznějšími druhy
sportovních her. Děti soutěžily také v různých
disciplínách, např. v pletení karabáčů a malování
vajíček a podobně. Podle toho, jak se soutěžícím
vedlo, byli štědře odměněni sladkostmi a drobný-
mi dárky. Celé odpoledne bylo velmi zdařilé. Ur-

čitě se budeme těšit na další spolupráci s dětmi
Dětského léčebného sanatoria v Klimkovicích. �

RC Prostějov

RTC Ostrava International
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Text a foto: Jaroslav Benda

Rotariánská mládež distriktu 2240 měla opět možnost navštívit rakouské
Alpy v Zell am See. Akce se uskutečnila zásluhou kolektivní spolupráce ICC
CZ-SK-A a organizátora v místě Wolfganga Hofera z RC Zell am See.

Do hor jsme vyrazili v sobotu 7. 3. 2009 z města Tábora. Do Zell am See jsme
přijeli asi po šesti hodinách jízdy, která byla zpestřena o prohlídku kraje ko-
lem.

Po srdečném přivítání všech šestnácti účastníků, mezi nimiž byli i dva výměn-
ní studenti Australanka Alshandra Jones z RC Jindřichův Hradec a Ameri-
čan Josh Hurd z RC Olomouc-City, majitelem hotelu, jsme byli příjemně
překvapeni zprávou, že namísto penzionu bydlíme v krásném luxusním hote-
lu. Den příjezdu ukončila skvělá večeře a seznamovací hry.

V neděli, pondělí a úterý jsme vždy po bohaté snídani vyjížděli do nedaleké-
ho lyžařského střediska Schmittenhöhe, kde na nás čekalo nepřeberné
množství sjezdovek různých délek a obtížností. Někteří z nás stáli na lyžích
vůbec poprvé v životě a právě proto sklízeli náš obdiv za vytrvalost. Odpoled-
ne nám naši sportovní instruktoři a zároveň vedoucí zpestřili turnajem ve
stolním tenise, kterého se zúčastnila celá parta, včetně instruktorů.

Středa měla název „odpočinkový den“. Byli jsme sáňkovat. Na kopec dlouhý
tři kilometry jsme se sáňkami na zádech museli vyšlapat pěšky. Pro některé
z nás z rovin to byl dost nezapomenutelný zážitek. Dlouhou jízdu dolů jsme si
parádně užili a celí mokří jsme se těšili na horkou čokoládu. Po náročném dni
jsme se ohřáli v sauně.Večer jsme byli pozváni na společenskou večeři s rota-
riány z místního RC klubu, při které jsme vyjádřili svůj dík vtipným proslo-
vem a předanými dary.

Ve čtvrtek nás vedoucí vzali na ledovec Kaprun, kde bylo opravdu ledovo.
Lyžování jsme si zpestřili o akci „hledáme hůlku“, kterou zinscenoval nejme-
novaný účastník z naší skupiny svým pádem a ztrátou vybavení. Bohužel, přes
veškeré snažení, byla akce neúspěšná. Tak jen doufáme, že se hůlka, díky glo-
bálnímu oteplování, brzy objeví.

Na poslední den lyžování padlo mystické datum, pátek třináctého. V klidu
jsme se odebrali na svah, ale dolů se nám už jelo hůře. Nejenže bylo škaredé
počasí a vybavení začalo selhávat, ale i síly docházely. Nikdo neměl sice žád-
ný vážný úraz, ale mnozí měli na kontě hned několik pádů a naraženin. Po
rozloučení s horou jsme v nezvykle brzkém čase odjížděli unavení a mokří do
hotelu. V autobuse panovala smutná nálada. Začalo nám totiž docházet, že
tento báječný týden se skvělou partou v nádherném prostředí je u konce.

Lyžařský výcvikový kurs se všem velice líbil. Naučili jsme se téměř dokonale
ovládat lyže a snowboardy, k čemuž kromě výborných sjezdovek a úžasnému
zázemí nemalým dílem přispěli naši instruktoři, Tomáš Nový a Jiří Louda.

Závěrem bychom rádi poděkovali Rotary klubu Zell am See, jmenovitě Wolf-
gangu Hoferovi, který nám poskytl překrásné ubytování, a ICC CZ-SK-A,
konkrétně Martinu Saitlovi z RC Třebíč, který tuto akci zorganizoval. �

Výbor pro spolupráci mezi
D 2240 (ČR/SR) a distrikty v Rakousku

Prvý Rotary Winter Camp Low Tatras bol výzvou
pre všetkých zúčastnených, vrátane nás, organizá-
torov. Program bol jasný – lyžovanie, snowboard,
snežnice a iná zimná zábava. No uvidíme, či sa
nájdu nejakí odvážlivci.

Blíži sa deň D a nám čoraz viac klesá nálada z ne-
ustále prichádzajúcich e-mailov typu „Ospravedl-
ňujem sa, ale musím sa odhlási� z kempu...“.
Nakoniec ostávajú traja. No čo už, nevadí, ve
 je
to náš prvý zimný kemp, vyskúšame troch.

V zostave Petr (ČR), Pol (BE) a Bilal (TU) +
dvaja slovenskí inštruktori Anka a Mirec
a strážny pes Willie sa 7. 3. ubytovávame
v Mýte pod Ďumbierom. Napriek zasneženému

svahu hne
 oproti penziónu sa rozpačitá
nálada z +8 °C a zelených lúk naokolo nevie
rozplynú�. Uvidíme, čo nás bude čaka� hore.
Meteorologický ústav s	ubuje na svahoch Níz-
kych Tatier sneh, v
aka oblakom však na Tatry
nedovidíme.

Prvý deň testujeme snežnice a lyžovanie na
Mýte. Na naše prekvapenie sú všetci kempisti
celkom dobrí lyžiari a zároveň bojovníci odhod-
laní zdola� všetky výzvy. Motivácia sa zvyšuje
prezeraním fotiek z letných kempov a zimných
zážitkov z našich hôr. Na druhý deň štartujeme
na Chopok a chalani prichádzajú na ve	kos� na-
šich hôr. Snowboardy, lyže, freerajdy, to všetko
sa spúš�a po južných svahoch Chopku. Poobed-

ňajšia návšteva Banskej Bystrice spojená s uvíta-
ním na miestnom Rotary klube je príjemným
spestrením programu.

Tretí deň si prvýkrát dávame zabra�. Stúpame
od Trangošky na Štefáničku - štyri snežnicové
páry nôh a jedna ski-alpová výstroj s „lavíno-
vým“ psom. Všade navôkol panuje atmosféra hl-
bokej zimy, režeme prvú stopu v čerstvo
napadanom snehu a zovšadia	 na nás dýcha ti-
cho a pokoj. Užívame si pocit arktickej výpravy
a s pocitom absolútneho ví�azstva prekvapuje-
me chatára ako prví návštevníci. V cieli ochutná-
vame jednu z našich hustých sýtych polievok
a po dlhom oddychu si užívame rýchly neviazaný
zostup spä�.
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Rotary klub Liptovský Mikuláš pořádal již 8. ročník Rotary Ski Campu
v Demänovské Dolině – Jasná v horské chatě Bjornson na úbočí Chopku
v Nízkých Tatrách. Díky rotariánům Bohuše Paloviče, Jana Drobča a Jana
Novotného prožilo 30 výměnných zahraničních studentů Distriktu 2240 krás-
ný týden v horském prostředí.

Ski Camp nabídnul možnost zdokonalení lyžařských technik a snowboardu. Ně-
kteří účastníci byli na lyžích vlastně poprvé ve svém životě. Součástí programu
byla návštěva Demänovské ledové jeskyně, akvaparku Tatralandia a byl uspořá-
dán karneval. Velký zájem byl o různé soutěže na sněhu. Cely Camp proběhl
v příjemné pohodě a byl velkým přínosem pro zahraniční výměnné studenty.

L. Ferda, RC Jihlava, instruktor

Ďalší deň sa bláznime na svahoch strediska Cho-
pok juh – teraz už odvážnejšie, všetci sa cítime ako
doma. Večer sa k nám pripájajú naši bývalí rotar-
ak�áci, zahráme si bowling či biliard a v priate	skej
atmosfére chystáme plán na našu najväčšiu výpra-
vu – prechod hrebeňom Nízkych Tatier.

Nasledujúci večer nám plán nevychádza a my sa
vraciame smutní spä�. Počasie nám nepraje. Vie-
me, že hory sú ve	ký pán, s ktorým sa neradno za-
hráva�, preto sa obraciame domov a radšej
počkáme. Na druhý deň sa počasie upokojí, na-
chystáme plnú výzbroj a so zapnutými čelovkami
sa ako kamzíky šplháme južnou stranou Chopku
na Kamennú chatu. Po troch hodinách stúpania
v tme, hustom snežení a absolútnom tichu, spre-
vádzaní len lanami starého vleku, náhle objavíme
teplé svetlo nášho útočiš�a. Chatárka nás už oča-
káva s teplou večerou a nachystané postele na
seba nenechajú dlho čaka�, aby nám pripravili od-
počinok na 
alší náročný deň.

Ráno nás víta padajúci sneh a my sa vydávame na
našu teraz už skutočne vysokohorskú zimnú vý-
pravu. Pomaly h	adáme vysoké značenia zimných
chodníkov, ticho križujeme nebezpečne naklone-

né svahy a v údoliach sa ukrývame pred ranami
studeného vetra. Pol, Bilal, Petr - všetci už tak-
mer zrastení s horami rešpektujú ich silu a vy-

chutnávajú si každý svoj krok. V sedle pod Kru-
povou prvýkrát stretávame 	udí. Už len kúsok
a dosiahneme najvyšší vrch Nízkych Tatier. Zná-
my kríž na nás vykukne vo chvíli, ke
 už ani neve-
ríme, že tam dôjdeme. Ten pocit sa nedá opísa�!
Cesta dole na chatu je už úplná maličkos�. Uteká-
me k nej všetci spolu...

Po neuverite	ných zážitkoch z prekonávania sa-
mých seba nás ako odmena čaká víkend v zname-
ní snowfestu, poriadna zábava na svahu a večerná
párty na Kosodrevine. Nezabudneme ochutna�
slovenské špeciality v Kolibe u Sv. Krištofa, na-
vštívime skanzen v Pribyline a tiež Španiu dolinu.
Pri pozeraní fotiek sa chalani už tešia, ako ich
budú ukazova� doma a nikto im nebude chcie�
veri�, čo zažili. Odchádzajú plní zážitkov a spo-
mienok s pozdravom – „ešte sa sem vrátime“.

Najbližšie nás čaká letný kemp, tentokrát už piaty
ročník, kedy opä� oprášime bicykle a spoznáme
kus Slovenska.

Anka Havranová, RTC Nitra,
a Mirec Miretinský, RC Nitra Harmony
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Jen málo lidí se orientuje na Světových kongresech RI lépe než John T. Capps junior.

Na rotariánské kongresy jezdí už čtyřicet let a na prvním byl jako teenager s otcem, také

rotariánem. Od sedmdesátých let minulého století sloužil Capps, člen RC Morehead

City-Noon v Severní Karolině, v průběhu řady Světových kongresů RI jako organizační dobrovolník.

V roce 2005 byl při kongresu RI v Chicagu i jedním z hlavních pořadatelů. Jeho zkušenosti jsme využili

pro našich deset rad, jak všechno přežít a užít si co nejpohodlněji pravidelný červnový svátek RI letos

v britském Birminghamu nebo příští rok v kanadském Montrealu.

• Sbalte si zavazadlo jako profík. „Nachodíte se

víc, než byste čekali,“ radí Capps. Přibalte si po-

hodlné boty a náplasti. Pokud nejste zvyklí cho-

dit, Capps radí přibalit hůl, nejlépe takovou,

z které se dá udělat sedátko. Také budete potře-

bovat francovku a láhev na vodu.

• Označte se. Všechny cennosti opatřete nálepka-

mi s adresou a nalepte je i na předměty, které zís-

káte během pobytu. Pořadatelé při úklidu

nacházejí spoustu bloků, peněženek a fotoapará-

tů bez označení totožnosti. Také na místě zůstává

mnoho rotariánských kongresových tašek, které

není možné identifikovat.

• Nebuďte tak formální. „Není to slavnost,“ radí

Capps. Kromě několika večerů pro pozvané ne-

budete potřebovat večerní oblečení. Oblecte se

nejen slušně, ale i pohodlně. Oblečení v rotarián-

ském stylu bude přijatelné vždy.

• Zjistěte si, kde jste. Je-li s vámi rodina nebo

partner, řekněte si, kde se setkáte, kdybyste se ná-

hodou ztratili. Nespoléhejte na mobily, protože

ve velkých kongresových palácích bývá signál spíš

náhodný. Před plenárními zasedáními si na mobi-

lu rozhodně nastavte vibraci.

• Vezměte si s sebou dostatek vizitek. Nebudete-li

jich mít v kapse dostatečné množství, bude to od

seriál příspěvků z ústřední redakce RWMP

• HOC
(vyslov ejč-ou-sí):
je doslovně výbor hostitel-
ské organizace. Prakticky je
to tým rotariánů z města
hostícího Světový kongres
RI, který zodpovídá za orga-
nizaci hostitelských akcí,
přijetí rotariánů a propagaci
hostitelského města.
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V Nepálu je dnes víc čisté vody, a to díky filtrům z biologického písku, dodaným Rotary kluby z města

Troy v americkém Michiganu a nepálským klubem Kathmandu Mid-Town. Rotariánským přátelům z měs-

ta Troy, Eileen a Johnu Heasleyovým se dostalo školení u vynálezce biopískového filtru Davida Manze

a kluby tyto filtry zavedly ve čtyřiceti školách a pěti obcích v oblasti hlavního města Kátmandú. Voda ve fil-

tru protéká difúzní deskou na písek s povrchovou vrstvou kultivovaných bakterií. Ty zahubí 95-99 procent

škodlivých mikroorganismů ve vodě. Voda protéká vrstvou písku na dvě vrstvy štěrku a filtrem neprojdou

cizopasníci, protože jsou příliš velcí. Zařízení je umístěno v betonové nebo plastikové nádobě. Manželé

Heasleyovi v září povedou instruktážní workshop a podrobnosti budou sděleny na www.cawst.org, kde

jsou k dispozici rovněž informace o biopískových filtrech.

– DIANA SCHOBERG

vás školácká chyba. Setkáte se s mnoha rotariány

a všichni budou chtít vaši vizitku.

• Dodržujte pitný režim. Čtyřdenní kongres je

jako vytrvalostní soutěž. Maraton byste taky ne-

běželi bez pití. Podle Cappse je dehydratace

hlavní zdravotní problém při každém kongresu.

• Plánujte. Podle Cappse je nejdůležitější zaháje-

ní a ukončení kongresu. Pak také plánujte svou

činnost podle rozvrhu na www.rotary.org. Neza-

pomínejte na prostor označený jako Dům přátel-

ství - je v něm dost místa a rotariáni se tu mohou

volně setkávat, povídat si, pojíst a přitom si pro-

hlédnout stánky, nakoupit místní folklór a po-

slechnout si živou muziku. Podle Cappse je to

znamenité, zkuste si to a uvidíte.

• Očekávejte očekávané. Samozřejmě chcete

mluvit s prezidentem RI, ale to chtějí tisíce

účastníků. Nechte toho chudáka napokoji. Spíš

to písemně sdělte jeho tajemníkovi. Prezident si

vás lépe všimne, pokud se vaše věc týká záleži-

tostí jeho funkčního období, a připravte si body

k diskusi. Bu
te struční, třicet vteřin nebo méně

a jděte přímo k věci. V případě nezdaru se ob-

ra�te na některého z minulých prezidentů. Ti

vědí přesně tolik a bývá snazší je oslovit.

• Všímejte si oznámení. Sledujte nástěnku

v Domě přátelství, tam si rotariáni hledají kon-

takty. Nikdy nevíte, na koho natrefíte. Capps

jednou v australském Melbourne objevil na ná-

stěnce zprávu, „Nesmíte odejet, aniž byste poby-

li týden na našem ranči.“ A stalo se, že

s manželkou na konci pobytu prožili krásnou do-

volenou v divočině.

• Registrujte se na příští kongres. Ušetříte a ještě

dostanete pěkný hotel. Registrovat se můžete ve

stáncích hostitelské organizace a tam jsou také

k dostání veškeré prospekty. Na příští Světový

kongres RI pořádaný v roce 2010 v kanadském

Montrealu se můžete už nyní přihlásit i na

www.rotary.org/convention.

M. KATHLEEN PRATT
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Text: Brad Webber, centrální redakce RWMP
Preklad: Ivan Belan, PDG

Kim S. Cameron pôsobí ako profesor ekonómie
na Michigenskej univerzite. Kariéru si vybudo-
val na tom, že radil organizáciám, ako sa chopi�
príležitostí v ne�ahkých časoch. Autor publiká-
cie Pozitívne vodcovstvo tvrdí, že neziskové orga-
nizácie a obchodné spoločnosti môžu v časoch
krízy dokonca zažiari�, musia sa však zamera�
na svoje silné stránky. „Jedným z prístupov apli-
kovaných v Rotary je by� najlepší pre svet – nie
iba najlepší na svete – a to tým, že Rotary dokáže
významne meni� veci k lepšiemu“, konštatuje.

Pri súčasných nepriaznivých hospodárskych
správach šíriacich sa po celom svete je �ažké na-
pĺňa� naše pôvodné poslanie. Rotariáni preto
prichádzajú s praktickým návodom – balíčkom
podporných opatrení, ktoré však nie sú naviaza-
né na využívanie mimoriadnych dotácií.

(1) Zdôraznite výhody členstva v Rotary klube
spočívajúce v nadväzovaní kontaktov, v profesio-
nálnom raste či kariérnom postupe. V súvislosti
so súčasným vývojom na trhu práce sa každý snaží
nadväzova� vhodné kontakty, či už prostredníc-
tvom internetu alebo osobne. Rotary ponúka prí-
ležitos� nadväzova� kontakty oboma spôsobmi.
„Rotary síce nie je záujmová skupina zameraná
na vytváranie kontaktov, je to však platforma, kde
prirodzene dochádza k nadväzovaniu kontak-
tov“, hovorí Judi Beard-Strubing, bývalá finančná
poradkyňa v Merrill Lynch a v súčasnosti regio-
nálna koordinátorka pre členstvo v Rotary Inter-
national. Ako 
alej hovorí, kontakty sú v rámci
komunity ve	mi dôležité.

(2) Propagujte pracovné ponuky u rotariánov.
Kluby v Dištrikte 5030 v okolí Seattlu riešia prob-
lematiku nezamestnanosti, spolupracujú tiež
s obchodne orientovanými internetovými sie�a-
mi, napr. LinkedIn. Kríza sa výrazne odzrkad	uje
v stúpajúcej miere nezamestnanosti. Poslaním
Rotary je vždy podáva� pomocnú ruku v časoch
krízy nezávisle od toho, o akú krízu ide.

(3) Motivujte „anjelov strážnych“. Pomôžte so
splácaním dlhov rotariánovi, ktorý so značnou
námahou zvláda zložitú životnú situáciu, a to bez
poukazovania na takýto š	achetný čin. Solvent-
nejší rotariáni pomáhajú uhradi� dlžné sumy
„skvelých 	udí“ – jednotlivcov, ktorých by v klube
nechceli strati�. V súčasnosti však 	udí v hranič-

ných ekonomických podmienkach pribúda. Nie-
ktoré kluby dokonca uvažujú o znížení klubových
poplatkov pre mladých členov.

(4) Znížte cenu jedál na zasadnutiach klubu. Pre
mnohé kluby sú ceny večerí alebo obedov príliš
vysoké. Zave
te š�astnú hodinku, dajte si jedno-
duchšie jedlo, len neprijmite opatrenia, ktoré by
boli na úkor nadväzovania kontaktov a spoločen-
ského styku.

(5) Nájdite si krátkodobé projekty. Vydávanie je-
dál v stánkoch, zbierka potravín a ošatenia pre
	udí v núdzi, alebo zorganizovanie garážového
výpredaja – to je iba nieko	ko tipov. Sú to všetko
tzv. jednodňové projekty, do ktorých sú často za-
angažovaní aj rodinní príslušníci.

(6) Zrieknite sa, či presuňte nákladné podujatia.
Zvážte, či nie je vhodné zrieknu� sa ve	kého a ná-
kladného podujatia v prospech viacero menších

podujatí, z ktorých bude môc� profitova� viac
	udí.

(7) Bu
te pozitívne naladení. „Rotary počas
svojej histórie prekonalo mnohé krušné chvíle
a napokon prežilo. Pozoruhodné je, že práve
v najtemnejších obdobiach 20. storočia Rotary
najviac zažiarilo“, hovorí Paul Kiser, predseda
výboru pre vz�ahy s verejnos�ou v Dištrikte 5190
(Kalifornia a Nevada). Kiser mal na mysli rotari-
ánov, ktorí sa tajne stretávali v nacistickom Ne-
mecku a riskovali pri tom svoje životy. Vyzdvihol
tých, ktorí vytvorili pracovné programy a pre-
vádzkovali výdajne stravy počas éry Ve	kej hos-
podárskej krízy. Pod	a Kisera aj teraz nastal čas,
aby Rotary zažiarilo. Rotariáni pochopili, že
v období, ke
 mnohí čelia zložitým životným
rozhodnutiam a zlomom, je dávanie nádeje
a poskytovanie pomoci 	u
om tou najlepšou
cestou, ako prekona� problémy a posunú� sa 
a-
lej. �



45

Ze zvědavosti jsme položili pár otázek iniciátorovi
konference a předsedovi jejího organizačního výboru
Zdeňkovi Michálkovi z RC Ostrava.

Co bylo impulzem pro zahájení přípravy letošní
konference?
Impulzů bylo několik. Tím základním bylo vy-
stoupení k etice na 10. ročníku našeho semináře
RYLA, které přednesl Pavel Motyčka, velký pro-
pagátor etiky mezi mladými lidmi. Tehdy jsme za

přítomnosti Františka Ryneše a Jožky Polákové
společně konstatovali, jak by bylo přínosné, kdy-
by jeho myšlenky k etice slyšeli i další rotariáni
a široká veřejnost.
Druhým významným podnětem byly myšlenky
Tomáše Bati ke krizi v roce 1932, v nichž její ko-
řeny vidí v oblasti morální. Podobnost s dnešní
dobou se nám nezdála čistě náhodná.
Poslední spouštěčem pak byly konkrétní iniciati-
vy Stanislava Knotka z RC Zlín, k propagaci Ba-

�ova přístupu k etice podnikání připravované pro
naši distriktní konferenci v Košicích.

Je to akce nová, nebo s ní již máme v distriktu ně-
jaké zkušenosti?
Rotary klub Ostrava v minulosti zorganizoval již
několik konferencí podobného charakteru a vždy
s poměrně velkým úspěchem. První konferenci
k Etice v podnikání jsme pořádali již v roce 2005
a zúčastnilo se jí 50 spokojených účastníků. Nyní
se bude tedy jednat o  druhý ročník.

Jaká bude náplň a na které řečníky se máme těšit?
V rámci konference se dotkneme jak filosofic-
kých základů etiky, tak jejich globálních dopadů.
Jádrem však budou vystoupení věnovaná praktic-
kým nástrojům pro rozvoj a uplatňování etiky
v praktickém životě a podnikání.
Z významných osobností již účast na konferenci
potvrdili např. člen první „porevoluční“ vlády
ThDr. Josef Hromádka, vývojový psycholog Pa-
vel Říčan, generální ředitel Siemens ČR a vice-
prezident Svazu průmyslu ČR Pavel Kafka,
děkanka podnikatelské fakulty MÚ v Brně Anna
Putnová, ale i Šimon Pánek, zakladatel úspěšné
humanitární organizace  Člověk v tísni.

Připravil: skj

Rotary klub Ostrava International zorganizoval loni v květnu ve spolu-
práci se společností Orco Foundation akci, kterou podpořil děti z onko-
logického oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě. Výsledek byl
vynikající - financovali jsme notebooky pro dospívající pacienty, rekon-
strukci hřiště, přestavbu doktorské kanceláře, nábytek, dětskou knihov-
nu s více než 100 knihami a v neposlední řadě třítýdenní tábor pro
35 dětí s rakovinou.

Na seznamu splněných přání však stále chybí jedna položka. Tou je profe-
sionální pomoc psychologa pro rodiče a děti, kteří čelí této strašné a neče-
kané chorobě. Celé rodiny jsou náhle v situaci, kterou nemohou zvládnout
bez speciální a kvalifikované podpory. Naneštěstí nemocnice v Ostravě
postrádá specialistu, který by poskytl tuto pomoc.

Členové Rotary klubu Ostrava International a „Orco Foundation“ chtějí
tuto situaci změnit co nejdříve. Proto plánujeme dvě velké akce, abychom
získali dostatek prostředků k zaplacení psychologa na poloviční úvazek
nejméně na dva roky.

Již jsme na začátku června 2009 opět zorganizovali akci „Děti pro děti“.
K druhé aktivitě však potřebujeme vaši podporu.

Náš klub uzavřel smlouvu s mezinárodním hotelovým řetězcem Mamaison
Hotels & Apartments, který působí ve většině měst centrální Evropy jako
Moskva, Budapeš�, Bratislava, Praha, Ostrava, Varšava nebo
Bielsko-Biala (více informací na www.mamaison.com). S managementem
společnosti Mamaison se nám podařilo vyjednat výborný obchod - všichni
členové Rotary klubu z našeho distriktu 2240 automaticky obdrží „BEST
AVAILABLE RATE“, pokud si zamluví pokoj v kterémkoliv z Mamaison
hotelů a odkáží se na Rotary. Mamaison zaplatí za každý pokoj 10,00 euro
pro akci Děti pro děti. Prosím objednejte si svůj příští pobyt v Mamaison
hotelu a podpořte aktivně naši akci pro duševní podporu dětí s rakovinou
a jejich rodiče. Pro rezervaci použijte výše uvedenou webovou stránku.

Ke zdaru tohoto projektu je také možné přispět přímým finančním pří-
spěvkem a to na účet: 4200048496/6800, VOLKSBANK,a.s., Ostrava

Rádi bychom Vám všem předem poděkovali za podporu naší akce.

Jménem Rotary klubu Ostrava International a „Orco Foundation“,

Dick R. Bliek
předseda organizačního výboru

Konference je připravována jako akce Rotary distriktu 2240 pro Českou a Slovenskou republiku,
ve spolupráci s Rotary kluby v Ostravě, Frýdku Místku a ve Zlíně. Organizační a odbornou garanci
poskytla společnost HM PARTNERS s.r.o a Ashridge Business School z Anglie. Výtěžek bude vě-
nován na rozvoj etické výchovy a realizaci projektu na vymýcení dětské obrny PolioPlus.

Vystoupení a workshopy budou probíhat  v rámci čtyř základních oblastí:
1. Člověk a jeho etický potenciál
2. Firma a její vliv na etiku podnikání
3. Stát a jeho role v dnešní krizi
4. Globální svět a jeho propojenost

Záštitu nad konferencí převzali:
Václav Havel,  Osmý prezident Československa a první prezident České republiky
Ing. Petr Kajnar – primátor města Ostravy
Ing. František Ryneš – guvernér Rotary Distriktu 2240 – Česká republika a Slovensko

Podrobnější informace k programu a profily speakerů přineseme v příštím čísle.

12. 11. 2009 • Hotel Atom Ostrava

Záchranáři a zdravotníci si všimli, že při dopravních a jiných nehodách mají
zranění při sobě obyčejně mobilní telefon. Při záchranných akcích však cizí
osoby nevědí, koho z dlouhého telefonního seznamu mají kontaktovat. Per-
sonál záchranné a rychlé zdravotní pomoci proto uvítá, když každý bude mít
v telefonním seznamu na svém mobilním telefonu rozpoznatelný seznam

kontaktních osob pro případ nouze. Mezinárodně uzná-
vaný pseudonym je ICE (In Case of Emergency). Pod
tímto označením je vhodné v mobilním telefonu uvést
telefonní číslo a osobu, kterou v případě nouze může
kontaktovat policie, záchranná zdravotní nebo hasičská
služba. Pokud je třeba jako nouzový kontakt uvést více
osob, použije se pseudonymy ICE1, ICE2, ICE3 atd. Je
to jednoduché, nic to nestojí, a může to přitom zachrá-
nit život.
Marta Dušková,
Zdravotní pojiš	ovna Ministerstva vnitra ČR
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Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty
založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami
ROTARY INTERNATIONAL (RI), a to většinou
ve formě občanských sdružení. Jejich členy jsou
muži i ženy. Své různorodé humanitární, vzdělávací
a kulturně-společenské aktivity rozvíjejí v rámci
územního celku zvaného distrikt. V našem případě
má distrikt evidenční označení 2240. Právní subjek-
tivitu získal podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb.,
a to ve formě mezinárodní nevládní organizace
s působností na území České republiky a Slovenské
republiky. Členy Rotary distriktu jsou výhradně Ro-
tary kluby, a to všechny, které byly v obou státech
přijaty za členy společenství ROTARY INTERNA-
TIONAL (členem distriktu nemůže být jednotli-
vec). Rotary kluby se na vedení organizace (distrik-
tu) podílejí prostřednictvím svých zástupců. V čele
distriktu stojí jako statutární zástupce a představitel
RI guvernér, který plní úlohu koordinátora činností
jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu
s vyššími organizačními složkami a společenstvím
RI. Při plnění jeho úkolů mu napomáhá řídící výbor
distriktu, regionální asistenti a členové tématicky
zaměřených distriktních výborů a komisí. Pod pat-
ronátem jednotlivých Rotary klubů rozvíjejí svoji
činnost mladí lidé v ROTARACT klubech, absol-
venti studentských výměnných pobytů se sdružují
v klubu ROTEX. Obměna činovníků jednotlivých
klubů i distriktu má roční cyklus – rotariánský rok
začíná 1. července a končí 30. června.

Česká republika
ROTARY KLUBY
• Brandýs-Boleslav • Brno • Brno-City
• České Budějovice • Český Krumlov
• Frýdek-Místek • Hluboká nad Vltavou – Golf
• Hradec Králové • Cheb • Chomutov • Jičín
• Jihlava • Jindřichův Hradec • Karlovy Vary
• Klatovy • Kroměříž • Liberec-Jablonec n. N.
• Most • Olomouc • Olomouc City
• Opava International • Ostrava
• Ostrava International • Pardubice • Písek
• Plzeň • Plzeň-Beseda • Poděbrady
• Prag Bohemia • Praga Caput Regni
• Praga Ekumena • Prague International
• Praha • Praha City • Praha Classic
• Praha – Staré Město • Prostějov • Přerov
• Tábor • Telč • Trutnov • Třebíč
• Uherský Brod • Valtice-Břeclav • Vrchlabí
• Zlín • Znojmo
ROTARACT
• Brandýs-Boleslav  • Brno • Hradec Králové
• Ostrava • Ostrava International • Plzeň
• Praha • Říčany – v zakl. • Znojmo – v zakl.
ROTEX CZ

Slovenská republika
ROTARY KLUBY
• Banská Bystrica • Bratislava • Bratislava Danube
• Bratislava International • Košice
• Košice Classic – v zakl. • Košice Country
• Liptovský Mikuláš • Martin • Nitra
• Nitra–Harmony • Nové Zámky • Pieš�any
• Poprad • Rožňava • Spišská Nová Ves
• Trebišov – v zakl. • Trenčín • Zvolen • Žilina
ROTARACT
• Bratislava–Danube • Liptovský Mikuláš
• Nitra • Trenčín – v zakládání • Žilina
ROTEX Slovensko

Dignitatis memores ad optima intenti

svět
celkem

členů 1 027 390 1 417 1 220 789

Rotary klubů 46 20 66 33 303

RAC klubů 6 4 10 7 472

ROTEX 1 1 2 -

distriktů 1 534

zemí/regionů 2 200

(Celosvětové údaje k datu 1. 1. 2009)
goodnews@rotary.cz

internetový portál provozuje:
EUNECO.COM
European Network Company, s.r.o.
Klánovická 43, 198 00 Praha 14

webmaster distriktu:
Vladimír Skalský, RC Praha City
tel./fax: + 420 604 241 621

webmaster@euneco.cz

časopis vyznamenaný Cenou T.J. Bati

aktuální informace na
www.rotary.cz a www.rotary.sk
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