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ROTARY ve svém označení také slovo
INTERNATIONAL. To se projevuje zejména letos - v roce 100. výro č í jeho
založení. Právě jeho mezi národnost
umož ňuje vzájemnou spolupráci všech
jeho č lenů na nejširší bázi: při zaji š ťo
vání rozhodujících programů , jakým je
především program PolioPius, vedoucí
k celosvětovému vymýcení d ě tské obrny; při realizaci humanitárních č i vzdě
lávacích projektů , zajišťovaných kluby;
při krátkodobé či dlouhodobé vý m ěně
mládeže, při poskytování studijních
stipendií či organizování výměny studijních týmů na úrovni distriktů. Ve
všech těchto rotariánských aktivitách
je rozhodujícím prvkem mezinárodní
spolupráce muži1 a žen, ochotných poskytnout službu a pomoc druhému.
A právě o této mezinárod nosti hovoří tém ěř všechny přísp ěvky, jimiž obohatili toto čís l o našeho časo pisu naši
přisp ěvatelé . Dozvíte se v nich nejen
o zážitcích ze Světového kongresu Rl
v Chicagu, jímž vyvrcholily letošní
oslavy 100. výročí ROTARY, o zkušenostech člení1 GSE-týmu b ěh e m jejich
pětitýdenního pobytu v Ohiu, o osobních kontaktech na velvyslance USA
v Praze - nadšeného rotariána, i tom, že
jedna mladá práv nička, bývalá čl enka
RTC Praha, byla přijata za č lenku Rotary klubu v Kapském měs tě. Dočtete se
i o tom, že vlaj eč ka Rotary zavlála nejen
na severním, ale i na jižním pólu naší
mati čky Země.

Je

skuteč n ě

krásné a p ovznášející
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které charakterizují naše s pol ečenství ,
uplatňují doslova na celém světě, ve
vzájemné spolupráci lidí nejrú z nějš ích
národností, ras či náboženství, které
spojuje myšle nka vzájemného pocho pení a dúvě ry k bližnímu. Snad tak
vhodně při spívá me ke zlepšování našeho současné ho i budoucího světa.
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2. če rve nce se uskutečnila porada distriktního výboru pro
Public Relations vedená pře d se dou redakční rady a šéfredaktorem Rotary Good News Dobroslavem Zemanem z RC Plzeň .
V rámci zajímavých, různorodých a pomě rně rozsáhlých akcí
spojených v minulém i tomto roce s připomenutím rotariánských výročí (100 let Rl a 80 let RC Praha, prvního Rotary
klubu v bývalém Československu) se začala o činnost Rotary klubi1 zajímat i širší veřejnost a média začala o rotariánech
přin ášet objektivní a častější informace. Tento příznivý trend
by mě ly využít a podpořit všechny kluby na místní úrovni. Pomoci by jim k tomu mě la jak jednotlivá čísla dvouměsíčníku
ROTARY GOOD NEWS, tak jeho speciální číslo připravova
né v ko mbinaci češ tiny, slovenštiny a a ngličtiny pod názvem
FENOMÉN ROTARY, shrnující významné momenty z historie
Rotary na území bývalého Československa od roku 1925 po současnos t, a internetový portál www.rotary.cz/ www.rotary.sk.
Publikace vyjde namísto č.4/05 RGN. Projektem příštího roku
je pak vytvoření televizního hodinového d okumentu o č innosti
rotariánů v našem distriktu v koprodukci s Českou televizí.
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guvernérský glosář
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K"mkoli jdeš,

Výhledy distriktu 2240 do nového roku 2005-06
Konstruktivní nástup nového guvernéra
S prvním če rve n cový m dnem se ujal
p ozice guvernéra našeho distriktu Ing. Otakar Veselý (*1947), od
roku 1995 člen a v období 1997/ 1998
prezident RC Český Krumlov, nositel
čes tn é h o o dznaku Paul Harris Fellow
se safírem a dvakrát vyznamenání "The
Rotary Foundation District Service
Award". Za podporu jednoho ze sociálních projekttl, realizovaných RC český
Krumlov, mu ud ělil významné ocenění ,
Zlatou medaili, Suverén ní řád Maltézských ry tíř(• - velkopřevorství čes k é
a česká maltézská pomoc. Mno hým je
zn ám svými d louho letými aktivitami
v rámci distriktního výboru pro mezinárodn í spolupráci českých , slovenských a rako uských kl ubll. V uplynulém
rotariánském roce reprezentoval náš
distrikt v říjnu 2004 na Rotary institutu
a semin ář i GETS v nizozemském Maastrichtu (viz RGN 6/ 2004) a v únoru
2005 n a mezinárodním shro mážd ě ní
Rl v Anaheimu (Kalifornie, USA), spojeném s př íp ravným se minářem pro
nově nastupující guvernéry všech 529
Ro ta ry d istriktú (viz RGN 2/ 2005). Pod
jeho vedením byly v n ašem distriktu
připravovány, koordinová ny a realizovány všechny aktivity, spojené s přip o 
mínko u a oslava mi 100. výročí vzniku
Rotary Internatio nal a 80. vý ročí pří
chod u rotariánských ideátú do tehdejšího Československa.
Ing. Otakar Veselý, rod ák z Nového
Vráta u českých Bud ějovic, absolvent
Vysoké ško ly bái'lské, je po celý život
profe s n ě za m ěře n na těžbu ne rostných
surovin. V so u časn é době je spolumajitele m firem Káme n a písek, s.r.o. a ČR
Beton Bohe mia (zásluhou svého o blíbeného spor tu také Tenis-centra Český
Krumlov). Rozvíjí čet n é p odnikatelské
aktivity i v zahraničí, ve svém o boru

promítly v podstatě záležitosti s přiro
ze ným vývojem distriktu jako samostatnéh o právního subje ktu, jehož čl e ny
jsou jed no tlivé Ro tary kluby v ČR a SR.
Osob n ě jsem se do těchto n ávrhú snažit
pro mít no ut své zkuše nosti a p ozn atky
z nh ných pozic v distriktu. Těmi bych
se c htě l řídit i během svéh o funkčního
obd obí jako d istriktní guve rnér.

oficiál n ě

země v odbo rných sekcích Evropské unie. J e čl enem

je reprezentantem naší

představenstva Jihočes ké h os po d ářské

komory a p řed se d ou Oblastní hosp odářské komory Český Krumlov. Se svou
m an želko u Marií má dvě d ě ti : dcera
Radka je u č itel kou na základní škole
v českých Bud ějovicích, syn Otakar
je výrobním řed ite l e m českokrumlov
ské firmy Kámen a písek. I když nové
funkční obd obí všech rotariánských
čin ov ník t'1 začí ná ofic iá lně vždy k 1.
če rvenci , zača l Ing. Otakar Veselý realizovat aktivi ty sp ojené s nástupem
do funkce guvernéra distriktu 2240
s předsti hem několika měsícú a intenz ivně ocl vý ročn í distriktní ko nfe re nce
ve Vysokých Tatrách, tedy ocl začátk u
če rv n a.

Výročn í konference distriktu jako 1le}vyšší rozhodovací orgán při11esla změnu
sta11ov i 11 ěkolik 11ovýclt organizačnfclt
OJHilt'enf. Potlrobuěji se s nimi tmižeme
seznámit ve tvém pmvitlelnfm měsíčním
tloptse, mlt·esova11ém všem t·otariántim
tlistriktu. Byla to tvoje iniciativa?

Částečně. Byla to iniciativa, která vzešla ze spo l eč n ýc h jednání. PDG V. Príkazského, poradního sboru guverné ra
a některých dalších činovníkú distriktu
při přípravě ko nfe re nce. V návrzích se
Otakar Veseúí (vlevo) byl i aktivnímúčast
nfkem pl'edáván ífunkcf klubových činov
n íkii - v RC český Km mlo v pFedal klubový
l'etěz mezi dosavadní prezidentkou}anou
Cipínovou a nastupujícím prez identem
Karlem Světlým.

Jedním z prvn fch klub~i, u nichž Otakar
Vese()í zahájil v červn 1t pti/roční sérii guvernérských návštěv, byl RC Bmtisfava.
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Koncem čer vna jsi dokázal vykonat oficiáluí guvemérskou 11ávštěvu už v šesti
klubech našeho distriktu. jaké jsou tvé
první do}mJ'?
I když jsou n ávštěvy guverné ra formulovány jako povinné a prokazatelně jsou
mim ořád n ě časově ná roč n é a n ěkdy
i vyče rpávající - b ě h em následujícího
p olole tí musím mimo jiné navštívit
všech zbývajících 47 klubť1 našeho distriktu - oso bně tyto n ávš těvy p ovažuji za
velmi zajímavé a příjemné. Vždyť se při
nic h setkávám s přá teli - proč tedy mluvit o povinnosti? Je nes m í rn ě u žiteč n é
a inspirující poznat konkrétní prostře
d í, v n ě m ž rotariáni z jiných klu bll rozvíjejí svoji či nn ost. Pozn at kluby a jejich
specifika v tak koncentrované podobě
se po da ří sk uteč ně je n v pozici guvernéra. Ač koli je rotariánské spol eče nství
u tváře n é na jednotných principech,
přeci je n existuj í dro bné odlišnosti
- ve vzájemné kom unikaci čl en(• i jednotlivých klub ť1 , v pří st upu k ved e ní
mítinkt'l a vnit ř níh o klubového života,
v preferenci urči tých projektú, rotariánskýc h program ll nebo sm ěl'l1 služeb.
Prá vě ta roz manitost č iní rotariánské
společenství zajímavým. Povzbuzením
pro m ě byty projekty, kte ré cht ěj í v nadch ázejícím rotariá nském roce realizovat
kluby, které jsem už n avštívil. Zaujala
m ě pozornost, kterou čl e nové RC Písek
dlouhodobě vě nují společ n ě s partner-

jdi s celým srdcem
ským klube m RC Risca (Velká Británie
- D. 1150) d ěte m z dě tských d o m ovů ,
ne bo dva z n ě ko lika proj e ktů RC Bratislava - hipote rapie pro p ostižené d ět i
a výstava slovenských výtvarných uměl
cti v Paříži, připravova ná na únor 2006
spo l ečně s RC Paris Acade mies (Fran cie
- D. 1660). RC Pl ze ň připravuje společně
s RC Birmingham, AL, USA, té matické
výstavy o svých měs tech v b ezpros tře d
ní návaznosti na nedávno uzavře né
p artne rství mezi o b ě ma m ěsty; výstavy napo moh o u vzájemnému p oznání jejic h obyvatel. Také m ě p o těšilo ,
když jsem n a setkáních, větši no u slavnostních, u s p ořá d a nýc h př i příl ež i
tosti před ává ní klubových funkcí, byl
v n ě ko li ka pří padec h i svědkem p řij í
má ní nových č l e n t"t.
S tej n ě tak se tě š ím , že ještě ve svém
fun kč n ím o bdo bí budu moci n avštív it
u p říl ež i tos ti pře d á n í Charty Rl i nové
kluby, jejich ž založení je avizován o:
Pl zeň - Besed a, Uh erský Bro d, Hluboká
n ad Vltavou, Tel č, Strakonice, Martin či
Roži1av a. Jejic h aktivity si zaslou ží podp o ry ja k mých př ís lu š n ýc h asistentll,
tak i klu bll v b lízké m sousedství.
jaké priority s is stauovil pro uejbližší období?

J e těžké v ta k rozsáhlé č inn os ti , jakou
vykazuje distrikt i jednotliví je ho čl e
nové - tedy jedn otlivé kluby, sta novit
prio ri ty. Každ á aktivita, každý byť sebeme nší p rojekt je významný. Za důl ež i 
tou oblast rozvoje p ovažuji n apříkl ad
službu mládeži. Teď ne má m na mysli
to množství a ktivit, které jsou spojeny
a ť u ž s dl ouhod obými vým ěnami stud e ntt"t ne bo letními tábory mládeže v tomto s m ě ru už byla vykonána sp ousta u ž itečné a mnohdy mra ve n č í práce.
Na s rd ci mi spíš leží další rozvoj Ro taract klu bů v našem distriktu, s jejichž
činností jsem měl bě h em krátké doby
možnost se seznámit. Samotné ho mě
překvapil a rů zn o rod ost aktivit jejich
č lenll a rád bych vyslovil uzn ání všem,
k te ří se a k t i vn ě v posledních dvou třec h
letech p o díleli na utváře n í vnit ř níh o života Rotaract klubt"t v n ašem distriktu Jane m Va n ěčkem , d nes řádn ým čl e ne m
RC Pl zeň a sou čas n ě i n ejmladším ro tariáne m našeh o distriktu p očí n aje, p ře s
Juraje Píše z RTC Prah a a Filipa Mrkvi čku z RTC Plzei1, až p o so u č asn ého
pře d s tavit el e Rotaract klub ů v našem
distrikt u (DRR - Distric t Rotaract Representative) Roberta Havránka z RTC
Praha, v n ě mž, jak předp o kl ád á m , najdu
seriózního p a rtne ra pro komunikaci

--------------------------.J"

s našimi mladými přáteli . Je vynikající,
že v so u čas n é d o b ě je d evě t českých
a slovenských Rotaract klubt"t již zn ámých a resp ektovaných v evropské m
kon textu našeho sp ole čen ství. Svěd čí
o tom i dvě mezinárodní ko n fe rence
Evropské h o Rotaract info rma čn ího
centra (E. R.I.C.), kte ré byly v roce 2000
a 2004 uspořádá ny p rávě v n ašic h zemích. Přá l bych si p roto, aby Rotary kluby, které d obrovo ln ě p řevz aly ve svých
mě stech patro nát n ad Rotaract kluby,
věn ova ly svému p atronátu n áležitou
pozornost.
Rád bych v pr t"t bě hu lé ta, n ejpozd ěji
však v měsíc i září n astartoval dva nové
distrikt ní p rojekty. Prvním je asi h odinový film o Ro ta ry ve sp olupráci s českou
televizí. Druhým proje kte m je vyhotovení distriktn í medaile pro oce ňová ní
významných distriktn ích činovn íkú
a oceňová ní významných spo leče n
ských osobností mimo distrikt. Medaile
p on ese v názvu jmén o To máše Bati, jehož rodina svými ko ře ny sahá do vznik u Rotary v bývalé m Československu .
O těc h to proje ktech budu informovat
v příští c h č ísl ech našeho časopi su .

guvernérský glosář

Z iniciativy nastupující/to guvernéra
Otakara \fe se/élto se 28. června uskuteč
nila sclttizka výkonného výbomnašeho
distriktu pro Nttdaci Rota1y a všech jeho
navazujících složek. Na snímku ph jednání
pl'edsedkyně výbom Daniela Vondrová
(vlevo) a členka subkomise pro stipendia
Jana Cipínová (vpravo), obě z RC český
Krumlov.

Zúčastněte

se

distriktního shromáždění
8. října 2005
hotel lnternational Brno

RozhovorpNpravil (skj)
Prospccts for district 22040 for the new year 200'5-06

Constructive start for the new Governor
Otakar Veselý, born in 1947, has been a member of the český Krumlov RC since
1995, and was its President in 1997-98. I-Ie is well·known in particular for his
activities in the District committee for international coope ration between Czech,
Slovak, and Austrian RCs. Professionally he has worked all his life in the field
of mining mineral raw materials, and is currently doing so both in the Czech
Republic and abroad.
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Dopisy prezidenta Rotary International

Milípřátelé t·otat·iáni,
vítám vás v novém rotariánské m roce,
prvním ve druhém století naší rotariánské historie. Při še l čas, abychom začali
psát první kapitolu nových dějin Rotary naplií.ováním našeh o hesla SERVICE ABOVE SELF.
V roce 2005/ 06 soustředíme svou pozorn ost n a dvě oblasti: na g ramotnost,
spolu s péčí o vodu a zdraví a s bojem
proti hladu, a také na informovanost
veřejn os ti. Odborné skupiny, složen é
z rotariání1se zkušen ostmi z těc h to oblastí, jsou p ři prave ny pomoci klubům
a distriktúm př i p lánování projektíl
v prúběhu roku.
M ěsíc červe n ec je pro Rotar y oficiáln ím měsícem g ramotnosti. V roce 1985
napsal Eve Malmqu ist, č le n RC Bastad
(Švédsko) a mezinárodně uznávaný
od borník n a výuku č te ní a psaní jak
dětí, tak dospě lých: "Znalost čte ní je
nenahraditelným prvke m v životě čl o
věka . Kdo n em ěl možn ost naučit se číst
a psát, n e mí1že žít p lnohodn otný osobní a spole če nský život. Proč? Protože
řeč je nástroje m myšle ní. Člověk u žívá
slova k myšlení, a čí m více se nau čí, jak
p o mocí slov vyjadřovat své myšlenky,
tím le pší je jeho myšlení. Zvládnutí jazyka a jeho znalost je základem veškerého vzd ělání. Je proto nesm írně dúležitou složkou života." Toto proh lášen í
je bezesporu pravdivé. Máme š těst í, že
máme možnost řeš i t tento problé m

naplií.ováním našeho hesla - SERVI CE
ABOVE SELF.
Boj s negramotností je rozsáh lý problém s mnoha po třebami. Abychom
d osáhli co nejlepších výsl ed ků , d oporu čuji spolupráci s dalšími organizacemi, které n a tomto poli pů sobí. Jako
p říkl ad uvádím organizaci ",nternatiO·
na! Save the Children Alliance", která
púsobí asi ve 30 zemích různých čás tí
svě t a a p lá nuje výstavbu 300 škol v rozvojových zemích.
I když z pros třed kú Nadace Rotary
ne múžeme financovat stavbu budov,
můžeme se postarat o vybavení ško l.
V Evanstonu jsme se setkali s předsta
viteli o rganizace "Save the Child re n"
a d ohodli jsme se na spolupráci při pro·
je ktech společ ného zájmu, za m ěře ných
na vzd ělávání. Jsem si jist, že toto úsilí
přinese prospěch n ejen 300, ale možná
600 ne bo doko nce 750 nových škol. Pokud každou školu navštěvuj e 100 žákí1,
mohlo by se tak dalších 75 000 d ětí
n a u č it číst, psát a počítat a ovládnout
tak tři základ ní znalosti, pot ře bn é pro
plnohodnotný život.
OSN vyhlásila ro ky 2003-2012 jako dekádu gra motnosti. Přispějme k úsp ěchu
této dekády spole č ný m n ap l ňová n ím
hesla SERVICE ABOVE SELF, abychom
tak i nadále přesvě d čova li svě t o velké
myšlence Rotary International.

en
Milípřátelé rotm·iáni,
srpen je rotariánským m ěsíce m čl e n
ství a jeh o rozšiřová ní, tedy oblasti, která má pro nás veliký význam. Spojené
státy vedou naši statistiku s celkovým
počtem 388 170 č len il , na druhé m místě je Japo nsko s přibližně 103 700 čl e
nú, následován o Indií s asi 90 000 ro tariánú. Stojí za p ovšimnutí, že v těch to
t řech zemích najdeme polovinu všech
ro tarián í1, a že jsou to ze m ě kolem Tiché h o oceánu, kde žije šedesát p rocent
všech o byvatel svě ta.
Zcela jiný obraz získáme, p odíváme-li
se na p odíl rotariání1 na obyvatelstvu
jednotlivých zemí. Na prvním mís tě najde me Island, n ásledovaný Švédske m,
Norskem, Novým Zélande m, Finskem,
Dánske m a Austrálií. Vidíme, že všech
sedm zemí leží na severu Evropy a na

Dignitatis memores ad optima inten ti

jihu Pacifiku. Zajímavější je však sledován í trendu čl enství v Rotary z c elosvě
tovéh o pohledu. Stálý rúst členú n ach ázíme na Dálném Výc hodě , stálý, avšak
p omalý rúst vidíme v Africe a v Evropě .
Ostatní oblasti b ohužel vykazují opač
ný t rend - úbytek.
V několika minulých letech jsme vě
novali intenzivní péči nári1stu člen iL
Toto úsilí bylo v daných le tech úspěšné,
bohužel však vě tš in ou v n ásledujícím
roce d ošlo k p oklesu.
Pokládá m za rozumné vytýči t si urči tý
cíl. Tento cíl však musí být srozumitelný a dosažitelný. Pro rok 2005/ 06 jsem
vytýč il cíl čistého nárústu o jednoho
člena v každém kl ubu, což pokládám
za rozumné a splnitelné. Bohužel v každém roce ztrácíme kolem 10 procent
č l enil jednotlivých klubi1. Taková ztráta
mi1že náš vytýče ný cíl neg ativn ě ovlivnit. Pokud se nám však po daří sn ížit
počet odch ázejícíc h č lení1 , ne ní ten to
cíl urč i tě nedosažitelný.
Pro k aždý klub je proto

neobyčejn ě

dů l ež i té:

a) zajistit, aby klubový život byl zajímavý a u ži teč ný,
b) postarat se, aby každý čl e n cítil, že
je ho čl enství je di1ležité pro ně ho
i pro klub,
c) klást dú raz na přátelství jako základní kámen, na kterém je Rotary vybudováno.
Potřeb ujem e mít dostatek silných
a aktivních č lenú , aby tak Rotary
In ternational mohlo i nadále být VÍ1 dčí
organizací a mohlo naplií.ovat své h eslo
SERVI CE ABOVE SELF.

Carl-Wi/hehn Stenham ma1;
p rezident Rotmy Intemational
(přeložil M.

Roch)
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Rl Presidenťs messages for July and
August, 2005
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Setkání s novým
světovým prezidentem Rl
Carl-Wilhelm Stenhammar, Švédsko,
je připraven vstoupit do druhého století Rotary

představujeme

•

SERVICE Above Self
pozornost n evě nova l - byl jsem j eště
malý klu k," ří k á Cari-Wilhelm. Do kontaktu s Rotary se dostal te prve o 30 let
po z ději. Bylo to v době , kdy končil svá
studia a úspěšně se zapojil do rodinného p odniku. V roce 1957 byl poprvé vyslán na služební cestu do kalifornského
Fresna, kde pracoval po dobu jednoho
roku pro r ůzné potravin ářs ké fi rmy
a přitom sbíral v americkém obch odním světě své první zkušenosti. Rok
v USA byl pro něh o cennou zkušeností
při poznávání cizí země a jinéh o kult urního prostředí. Rád vzpomíná, jak
spo leč ně se svým mladým p říte l em ,
rovněž Švédem, "o bjevovali Ameriku"
o každé m víke ndu.

I

Když jde o p omoc Rotary, je Cari-Wilhelm ochoten svléci i vlastní košili a to doslova! Carolyn E. Jonesová z Aljašky, kterou nový prezident Rl pověřil
jako vúbec první ženu funkcí zmocněnce Nadace Rotary (češ tí a slovenští rotariáni m ěli mimořádné potěšení
sezn ámit se s ní osob n ě ve funkci Rl
Pres id e n ťs Representative na letošní
distriktní ko n fe re nci v Tatranské Lomni ci), si vzpo míná na setkání s n ím při
ko nferenci distriktu 9010 (Kanada,
Rusko, USA) v roce 1998, kam byl tehdejším svě tový m p rezidente m vyslán
jako je ho zástupce. Protože tomuto
distriktu dosud c hybě l o několik tisíc
dolarú, kte ré se zavázal vložit do Nadace Rotary, rozhodli se delegáti konference doplnit je při slavnostní veče
ř i vyhlášením púvo dn ě neplánované
aukce. Sten h ammar do ní nabídl svou
módní, ru č n ě šitou italskou košili, kte rá
v aukci vynesla 1,500 dol arů.
Jeho och ota p omoci svým přátelúm
-rota riánům n epřekvapuje nikoh o, kdo
jej zná. Znají jej jako čl ověka plně oddaného myšle nkám a ideálů m Rotary,
skutečného p řítel e a kultivované ho
člověka, milujícího přírodu , čl ověka
laskavé ho, veseléh o a rozhodného,
č l ově ka kon ajícího to, co považuje za
správn é a který ví, co je třeba ke spln ě ní

úko lu ud ěl at. ,Je štědrý, rád žertuje,
a sou čas n ě má schopnost komunikovat,
naslou chat druhé mu a hovoř it k lidem
z jiných zemí, míst č i kultur," říká Carolyn E. J onesová.
V interview, kte ré C.W. Stenhammar
poskytl redakto rce Julii A. Jacobové,
h ovoř il o tom, co jej přivedlo k Rotary,
i o svých plánech pro své j ednoroč ní
fu nkč ní období. Vyzařova la přitom
z ně h o e nergie a důvě ryh o dnost. Uvedl, že dúvod vstupu do spol eče ns tví
Rotary byl jednozn ačný: čl e n ství mu
nabídlo možnost poskytovat druhé mu
alespoň n ě kterou z výhod jeho vlastního života, jimiž se vždy těšil. "Vždy jse m
měl na stole dost jídla, rodi če zaplatili
za mé vzděl á ní, nikdy jsem ni čí m netrpěl - a tak jsem považoval své čl enství
za vh od nou příl ež itost, jak usnadnit život i druhým."
Chtě l pomáhat už jako c hlapec. Vzpomíná si, že své matce, která byla Norka,
p o máhal za 2. světové války shá n ět obl eče n í a další nutné věc i , které p osílala
své rodině v Norsku. Narodil se v roce
1935 ve švédském přístavním měs tě
Goteborgu n a záp ad ním p o břeží zem ě.
J eho otec púsobil v prosperující potravinářské burze a byl po řadu le t také
ro tariánem. "Když při šel domll, hovoříva l o Rotary, ale tehdy jsem tomu

Po ročn ím púsobe ní v Kalifornii se
vrátil do Švédska, kde pracoval po 12 let
pro firmu Gust F. Bratt AB, kterou pak
v roce 1972 koupil. Jeho obchodní zkušenosti z USA mu umožnily vybudovat
o bch odní síť po celé m Švédsku - včet
n ě rotariánil. ,J e krásné být mezi rotariá ny a mluvit s nimi o tom, co d ě láme
- vždyť n abízíme skvěl é výro bky. Nikdy
byc h ne nabízel špatné zboží. Prodávat
kva litu n en í zd aleka tak nesnadné."
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představujeme
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Po návratu do Švédska se po několika
le tech oženil s Mo nikou, or top édkou
a sp o rtovní lékařkou , kte rá zdědil a svou
lásku k přírodě po svém otci veterináři.
Po celých 43 let společnéh o života milují o ba plachtěn í n a své jed enáctimetrové plachetnici p odél západního p obřeží Švéd ska, stejně tak jako jízdu na
kole, turistiku a v z im ě b ěžky.

J ejic h láska k te nisu jej přivedla v roce
1974 do světa Rota ry. Na ku rtec h v blízkosti jejic h bydliště mu te hdy nabídl
členství p ředse d a téhož Rotary klubu,
v n ě mž pře d 30 lety p ůsob il i jeh o otec
jako prezide nt. Hned se zap ojil do klubových proje ktú a už příš tí rok se stal
se kre táře m klubu. "Nerad sedím stran o u, rád jsem aktivní," říká . 15 le t se
zabýval archivy švédských klubú a objevil v nich dvouminutový film, kte r ý
kdysi p o ř ídil Victo r Hasselblad (je n ž se
ve svě tě proslavil svými s kvělými fotoapará ty). Film dokume ntoval návštěvu
Paula Ha rrise ve Švéd sku v roce 1930 .
Cari-Wilhel m proto p oř ídil p řepis film u n a videop ás a te n vě n ova l úst ře d í
Rl v Evansto nu. Stejno u e ne rgií se vyznačoval a i celá jeho 31le tá rotariánská
karié ra při výkonu m noh a funkcí až p o
fun kci ředitele Rl, člen a ús tředn í správní rady.
Rotarián i, kteří s n ím spolupracovali,
hovoří o je ho scho pnosti řídit kolektiv
a o n ad á n í vytvářet p ozitivní osobní
vztahy. "Vždy se vyz načoval hlubokou
znalostí všech záležitostí Rotary, smyslem pro realitu. Dobrou pověs t Rotary
prosazuje p ř i všech oficiálních i n eo-

ficiálních příležitos
tech ," říká Mich el
Dumo nt, PDG belgické ho d istriktu 1620,
kte r ý jej zná již p řes
20le t.
C.- W. Ste nha mmar
si stanovil velmi
p úsobivé cíle, jich ž
ch ce ve svém prezicle ntské m roce dosáhnout: rozš í ř i t program rotariánské výmě ny mládeže, rozšíři t čle n skou základnu
každéh o klubu alespoň o jedno ho čle
n a, po dpoř it o becné
pověd o mí o Ro ta ry,
rozš í ři t zapoje ní žen
a mlad ých a znovu
p ř i zva t do ro tariá nské ro diny i Kubu.
Do řa d y říd ících
funkcí Rl již jmen oval
ženy. J ednou z nic h
je nap ř. Carolyn E.
svým nástupcem vefunkci prezidenta Rl Billem Boydem
J on esová, z m oc něn z Nového Zélandu pomáhá při balenf potravinových balfčků
kyně Naclace Rotary
během Mezinárodnfho shromážděnf v Anheimu.
a první žena v té to
sp olup ráce s jinými su bjekty. Základfunkci. I svou výzvou, aby byly do funkními prvky jeho prezid e ntství je proto
ce prezide nta klub u či guverné ra divzáje mná sp olupráce a kontinuita. Na
striktu daleko častěji voleny ženy, c h ce
p rin cipu kontinuity je založena i skuvydlážd it cestu k tom u, aby byla jednou
teč nost , že vyhlásil stálé ústředn í heslo
zvole n a žen a i d o fu nkce p rezide nta Rl
Rl - SERVICE ABOVE SELF- hlavním
a a by počet žen v Rotary stále vzrústal.
té mate m pro své funkční o bdobí. "Mys,J e to krátkodobá investice s dlouhod olím, že nejlép e vyj a d řuj e to, co je náplní
bým přínose m ," říká.
našic h č inn os tí ," ří k á . ,J e to skvě lá p ří
S hrdostí také připom ín á, že členy Roležitost, protože p ř i vstupu do nového
ta ract klubu v Góte b orgu jsou p řesn ě
sto le tí se vracíme zpě t ke svým záklaz p o loviny muži a ženy. J e je ho velkým
d ú m. Proč nezač ít nové stole tí naším
pláne m, aby se p os tupně všic hni stapúvodním motte m?"
ly čle ny m ístního Rotary klubu. Vždyť
Své funk ční období u zavře Svě to
Paulu Harrisovi bylo p ouze 27 let, když
vým ko ngresem, kte rý pro b ěhn e ve
založil Rotary.
d nech ll. až 14. če rvn a 2006 sou časn ě
Všechny kluby bude vyzývat, aby ko nve švédské m Malmo a d ánské Kod ani.
cipovaly projekty na zajiš tě n í pitné
O bě tato m ěsta sp ojuje p řes moře n ový
vody, na n íž závisí i péče o zdraví lidí
most, k te rý inspiroval také téma tohoa o o d st ran ě n í hladu. Velký d ů raz klade
to kongresu: "Bridging the World with
také na výměnu studen tú. Kdyby každý
Rotary".
klub sp o nzoroval a lespo ň jednoh o, jejic h k ažd o roč ní poče t by se z d osavadPJ'eložil a redakčně upravil (dz)
níc h 8 000 zeč tyřn áso bil. O možn osti
p řij e tí Ku by do společenství Ro tary
jedn al komité t Rl v dubnu t. r. a dostal
již příslib pod pory i ocl Min isterstva
za hra ničí USA (U.S. State Dep a rtment).
Sec: THE ROTARIAN,July 2005
Současně d oufá, že se i Čína stane brzy
Meet
Carl-WUhelm Stenhammar
č le ne m spol ečenství Rotary.
Rotary's
new president from SweSte nh ammarovy cíle jsou náro čn é,
den
is
ready
to take on a second cena pro to zd(Jraziluje, že jich společen
tury of servicc; by Julie A. J acob.
ství Rotary nemůže d osáhnout bez
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distriktní konference

Vysoké Tatry uvítaly rotariány
Účastníky každoročně pořádané
výroční konference

našeho distriktu letos hostilo o prvním červno
vém víkendu město Vysoké Tatry,
respektivejeho část Tatranská Lomnica. Vlastní konferenci v sobotu
4. června předcházela v pátek série pracovních jednání guvernérské rady, asistentů guvernéra a zástupců distriktních výborů. Závěry
těchto porad společně s hodnocením činnosti distriktu v uplynulém
rotariánském roce 2004/ 2005

a se zprávou o jeho hospodaření
v tomto období se staly obsahem
jednání konference a odrazily se
v jejích usneseních. Podrobněji
jsou rozpracovány v dokumentech z konference a v pravidelném
měsíčním Dopisu guvernéra. Nejzajímavější okamžiky samotné
konfeťence přiblížuje

výmluvně

naše fotoreportáž. Doplňme jen,
že účastníky konfeťence pozdravil
jako významný zástupce veřejné
správy poslanec Vyššího územního

ll)íroční distriktní konference se uskutečnila v romantickém prostl'edí Grcmdhotelu
Praha v Tatranské Lomnici, kde se setkávali rotariáni už v období p rvorepublikového

Československa.

Na výroční distriktní konferenci se sjela
stovka účastníkú z témě!' všech klu bú
distriktu a na plenárních zasedáních se
setkávala v pPíjemném společenském sále
Grandhotelu Praha.

celku Prešov MUDr. Miroslav Katial a že v rámci konfeťence předal
guvernér distriktu MUDr. Viktor
Príkazský třem rotariánům čestný
odznak Paul Harris Fellow za podporu celosvětové Nadace Rotary
a řadě dalších ocenění za oběta
vou práci ve prospěch Rotary na
úrovni distríktu. Přátelská a čino
rodá atmosféra konference je jistě
patrná z uvedených snímků.

Zásluhou Ivana Belana, PDG, z RC Banská
Bystrica byla pNmo v hale Gmndhotelu.
Prctha otevl'ena mobilní úi'adovna Slovenské pošty, jejfž pmcovnice opatrovala
korespondenci pNiežitostnJím razítkem.
Účastníci konference tak mohli svým pr-títelúm odeslat nebo osobně donést unikátní
s11venýr a }1/ate/istickou. raritu.

Reprezentantka prezidenta Rl, Carolyn E.]ones (vpravo), PDG distriktu 5010 (USA - Aljaška I část Kanady I východní část Ruska) věnovala pNpmvě všech svý ch p rojevti mimoi'ádně
velkou. pozornost. V roli pohotové tlumočnice jí výslovnost jmen našich 1něst, kde ptisobí
Rotary kluby, pomohla natrénovat Lucie Bela nová (vlevo), čle nka Rotaractu Ba11ská
Bystrica. jejich počínání phhlížel Viktor Príkazský, DG (11prost1'ed).
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distriktní konference

~~-------------------------jozef Klíma, PP RC Košice (vlevo), pPedal
Viktom Príkazskému jménem svého klubu,
RC Poprad a jménem Nemocnice D1:
Vojtěcha Alexandra v Kež ma rku pa měl ní
medaili jako projev uznání za jeho osobní
podíl11a celosvětovém vym)Íce/1 í dětské
obrny (profesně se této problematice věno
val po cei)Í svtij život) a podpom p rojektu
Rl PolioPit1s. Viktor PríkazkJÍ obdržel od
pNtomnJích také I'Cidllllti~ých dárkti a jeho
obětavou práci pro Rotary odměnilo stojící
c111ditorium dlouh)Ím potleskem.

Reprezentantka prezide11ta Rl Caro~)l/1 E.
jo nes (uprostl'ed) se v pni běhu konference
setkala také s GSE-týmem z distriktu 6650
(Ohio, USA), kte1ý ~ta pl'elomu května
a června byl hostem našeho distriktu.

Mistr Peter Michalica, nastupující p rezident
RC Bratislava, mě/tentokrát na konferenci
dvojí úlohu - tradičně zpNjemniljednání
konference tóny SVJích houslí, n etradičně
pak slavnostním projevem -filozoficky laděnoulívahou nad p rincipy rotaricínského
společenství.

jako čestní, a současně i obzvláště milí hosté, p 1'1}eli na konferenci z Německa mcmželé
Schleiovi. Hans Schlei, PDG distriktu 1880
(část Bavonka a Sasko) a člen RC Bayer/.1/h
-Eremilage, se v uplynui)Ích dvou letech VJÍ·
znc1nmě zasadil o rozvoj spolupráce klu bú
v obou našich distriktech a realizaci sedmi
humanitárních MG-projeklli. Sám také
pNspělna konto našeho distriktu, urče n é
pomoci území Vysok)Ích Taterpostiženénw
loni vět rno u smrští.

V)Íznamná část konference byla věnována
pomoci rotariánú pN obnově území J0'sok)Ích Tate1; zpustošeného v podvečerních
hodinách 19. ll. 2004 větrnou smrští o síle
orkánu až 230 km/hod.. Katastrofa zasáhla
30 km dlouhJÍ a zhruba 3-5 km širOkJÍ pás na
úbočí Vysok)Ích Tate1; takže kmjina změnila
smij vzhled. Účastníci konference se o tom
mohli pl'esvědčit na vlast nf oči. Obnova poničené krajiny bude záležitosti několika let.

Na jede roku 2005 proto vyhlásil RC Popmd
dlouhodobJÍ projekt distriktu 2240 s pmcovním názvem "Les Rotary': Na zvláštní konto
již pNspělo několik česk_)Ích a slovensk_ých
Rotctry klu bú celkovou částkou p1'esahující
100 tisíc Kč.

Libor Kičmer z RC české Budějovice (vpmvo) jako reprezentant distriktního v)Íboru
pro službu mládeži pl'edstavil účastníkúm
konference pět desítek zahmničních student li z nejniznějších zemí světa, kteN se
zúčastnilijednoročního VJÍměn.ného pobytu
na česk)Ích a slovensk)Ích st1'edních školách

Žádnáfotogmfie ne1111iže bJÍI tak VJÍmluvná,
jako osobní návštěva zpustošeného území.

Thc High Tatras wclcomc Rotarians

S v)Ízvou k následování pí-eda/a reprezentcmtka prezidenta Rl Carolyn E.jones
(vpravo) zástupcúm RC Poprad svúj osobní
pNspěvek (500 Sk ct 100 USD) ve prospěch
distriktního konta pomoci postižené oblasti.

Participants at the District conference, w hich took place on 3-5 ]u ne in the High
Tatra mountains in Slovakia, welcomed at the conference Carolyn E.Jones, the Rl
Presidenťs Representative, a four-member GSE team from District 6650 (Ohio,
USA), and around 50 secondary school pupils from many different countries of
the world w ho were taking part in a one-year exchange stay. A considerable part
of the conference was devoted to help by Rotarians in renewing the extensive
area of forest in theTa tras that had bee n damaged during last year's tornado.
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nové Rotary kluby

Nový Rotary klub na jižní Moravě

Guvernér distriktu Viktor Príkaz ský (vlevo)
p iYJdct! oficiální dokumenty prezidentovi
nového klubu Emilu Kordiovskému.

Slavnostním převze tím Ch arty Ro tary
Internation al byla dne 14. kvě tn a završena první čás t cesty n ašeh o Rotar y
klubu Va lti ce-B ře cl av, kter}' tak byl zač le n ě n do ro diny to hoto ce losvě tové
h o sp oleče n ství. Naše p rvní schů zky
se totiž u sku teč nily již v roce 2002,
a trvalo velmi d louh o, n ež existence

našeh o "klub u v zaklád ání" vešla neje n
ve známost, ale i d o povědo mí řa d y lidí
v n ašem kraji. Díky p o moci guverné ra
distriktu Viktora Príkazskéh o a jeh o
paní Magdy, přátel z Ro tary klubu Tře
bíč, zejmé n a p řá tel Ry neše a Baráka,
kteří n ám radili, jak d ál a v pr ú bě hu
l oňskéh o a letošního roku nám nalévali
síly do ochabujících žil, se naše spol eč
né úsilí p o d a řilo. Našimi p artnerskými
klu by jsou RC Prah a a RC Bratislava.
I když jsme byli dlouh o jen klube m
v zaklád ání, př isp ěli jsme svými aktivitami i p e něz i b ře clavsk é Ch arit ě při bud ován í azylového do mu pro opu š tě né
matky s dě tmi, finančn ě jsme pod poř ili
p rogram Centra pro d rogové závislosti,
zap ojili jsme se do prog ra mů och rany
příro d y v Lednicko-Valtickém areálu,
v n ě m ž nově vznikající klub půso bí ,
a p ř i spě li jsme n a o bnOV11 lesa ve Vysok)rch Tatrách. Na počes t 100. výročí
vzni ku Rotary Internatio n al jsme za-

sadili ve valtickém d omově dí1c hodcí•
pa mě tn í lípu.
Také d o dalšího období jsme se již
zamýšleli nad proje kty, kte ré byc hom
chtěli us kutečnit v oblasti sociální,
och rany životního pros t řed í v Lednicko-Valtické m areálu a ve slu ž bě mládeži. Na jejic h p řípravě v té to do b ě
intenzívn ě prac ujeme a chtě li bych om
je p ředs tavit rod ině rotariánú i široké
veřej nos ti co nejd říve.
Emil KordiovskJí,
prezident RC Valtice-B1'eclav

N<.·w Rotary Cluh in Smllh<.·rn
~loravia

Nearly three years of efforts to form
a new RC in Valtice-Břeclav were finally crowned with success with the
presentation of a Rotary InternationaJ
Charter.

RC Chomutov
se stal platným členem rotariánské rodiny
Na slavnostn ím setká ní v sobotu 30.
dub na 2005 převza l Rotary klub Chomutov Ch artu Rotary Inte rnation al.
Chomutovští si vybrali ten to d e n n ejen
k os l avě význ a mných rotariánských výročí, ale také k oslavě 400. výročí svobod né ho měst a Cho mutova.
Na úvod slavnosti přednesli žáci ZUŠ
v C h o mu tově ko ncert z d íla barokníc h
m istrll a vn esli tak mezi sh ro m áždě n é
příjem né pocity a slavnostní náladu.
Po kulturním zážitku p romluvil ke
shromážděným Milan Roch, guvernér
naše ho distriktu v roce 2002-03. Připo
m n ě l významná výroč í ro tariánú, stoletou existenci té to mezinárodní organizace a osmdesáté vý roč í založen í prvn ího
Rotary klubu v te hdejším Českosloven
sku - v Praze. Zvl ášť vyzdvihl záslužnou
či nn os t rotariá nú celého svě ta v hu manitární pomoci druhým a sou čas n ě uved l i da lší oblasti aktivit Rotary kl ubů.
Prezident RC Ch om utov Josef Hassmann sezn ámil p říto m né s p očátky
existence klubu a uvedl ně kte ré
z je ho dosavadn ích a ktivit. Rotariáni uspořá d ali řad u mítinkí1, na nic hž

b esed ovali nad aktu álními té maty:
o větrnýc h ele ktrárnách, o b io diverzitě,
o p tačích o blastech a systému Natura
2000. Mnoho zajímavého se d ozvěděli
o Indii, o zemích Benel ux u, o USA- tam
všude se p odívali n ěk teří č l e nové a p od ě lili se tak s ostatními o své d ojmy.
Něko lik akcí připravili také p o veřej
n ost, n ap ř. s dr. Ivane m Rynd ou besedu
o trvale u držitelném rozvoji, nebo sem inář p ro starosty obcí Cho mu tovska
o str ukturálních fo ndech EU. echybě l a ani činnost sp ortovní - n ěkolikrát
uspořáda li turnaj v kuželkách, na něj ž
pozvali přát el e z mosteckéh o RC.
Rotariánskou myšlen ku p o máh at p ostiženým, napříkl ad dě te m s onkolog ickými nemocemi, podpoř ili zakoupením souboru hu debních materiálí•,
které věnova li Základ n í u měl ecké škole
v C ho mutově. F in a n čn ě pomohli také
Pukhetu v Thajsku, postiženému vlnou
tsunami.
A pak n astal okamžik, kdy byli jedno tliví čl e nové p řed s tave ni guvernérovi
d istriktu Viktoru Príkazské mu. Z jeh o
rukou pak o bdrželi pamě tn í list, ro tari-

ánský odzn ak a sam ozřejm ě i oficiální
zaklád ací listinu klubu- Ch artu Rl.
Pak slavnostní n apětí povolilo - a již
tu byli hosté, kteří svými zdravicemi
bl a hop řá li klubu i jeho č lenům k významné události. Také starostka města
p aní Ivana Řápková popřála klubu d obrý start a p ř iví tal a čl e ny mezi aktivisty,
kteří se p odílejí n a rozvoji m ěsta.
Po pozdravech a p ře d á n í dá rkí1o d p atro nátn ího RC Most se všic hni p říto mn í
odebrali na raut, kde setr vali v družné
besedě o plá nech svých př íštích aktivit.
jiN Roth,
sekretá1' RC Chomutov
Chomutov RC hecomcs an ofťicial
memh<.·r of thc Rot ary fami ly

At a festive meeting on 30 Apríl, the
Chomutov RC was formaJiy presented
with its Rotary lnternational Charter.
Local Rotarians chose this day not only
for celebrations of the Rotary anniversaries, but also the 400th anniversary
of Chomutov being granted the status
of a free city.
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RC Nitra Harmony prijatý do rodiny Rl

Počas poslednej májovej soboty p lnej
slnka, v slávnostne vyzdobenej nitrianskej synagóge zaznel prvý krát oficiálne
zvuk nového zvona Rotary klubu Nitra
Harmony.
Guverné r dištriktu Viktor Príkazský
oclovzdal druhé mu nitrianskemu klubu certifikát o prijatí clo Rotary International. Bola tým zavfšená intenzívna
a nie kedy aj he ktická prípravná práca charter- prezidenta Róberta Be čicu
a č le n ov novozaloženého klubu za podp o ry zvláštneho zmocne nca guverné ra
dištriktu Ivana Košalka zo sponzorujúceho RC Nitra.
Na zakladajúcej sch6clzi v clecembri
2004 sme si dali ciel': charter klu bu
u sk utočniť ešte v jubilejno m roku Ro ta-

ry International. Až n esk6r sme sa clozvecleli, že viacerým klubom to trvalo
niekol'ko rokov. Preto sme bolí po čas
niekol'kých mesiacov, ale hlavne dní
pred stanoveným te rmínom ovel'a viac
ner vózní, ako o bvykle.
O to viac sme však bolí š ťas tní, kecl'
sa sl áv n osť zača l a . Obzvlášť nás potešila
ú čas ť hostí z ostatných klubov dištriktu. Nie je možn é vymenova ť všetkých,
ale aspoň tých, čo prekonali najdlhšiu
cestu: p rezident RC české Budějovice a
priatelia z USA. To n ám dalo príležitosť
prezentovať naše prvé aktivity zamerané na podporu zriadenia kardiologického ce ntra v Nitre, na podporu centra
týraných d e tí a na oživenie tradícií regiónu vo vých ove a vzclelávaní detí. Počas
slávnostné ho rautu v zámku v Malých
Vozokanoch sme o nic h, ale aj o iných
veciach p oclrobnejšie diskutovali s našimi h osťami.
Všetkých čl e n ov oslavujúceho klubu
mimoriacl ne potešil p ozdravný list čest
né ho guvernéra dištriktu a prezide nta
SR Ivana Gašparovič a . Keďže sa osobne
ne mo hol zú čas tniť klubovej slávnosti,
jeho pozdrav prečíta l Ing. Ján Foltín,
CSc., riaditel' odboru za hra nič n ej politiky Kancelárie prezidenta SR. Je to

v6bec prvýkrát v novoclobej histórii
nášho dištriktu, kecl' prezident republiky sa prihovára čl e nom nového Rotary
klubu: "... Želám vám, vážení členovia
Rotary klubu a všetkým ú čast níkem
tohoto stretnutia, príjemné prežitie
celého dnešného slávnostnéh o dňa
a tiež vel'a úspechov v súkromí, v práci
a v ďa lšo m p6sobení v Rotary klube... "
Dlho si budeme pamatať n ám venované želania a priania všetkých našich
hostí, predovšetkým však tých, ktorí
nás podporovali počas celé ho uplynulého roka: Ivana Belana, PDG, zodpovedné ho v dištrikte za zakladanie nových klubov a Petera Michalicu, ktorý
pri našej slávnosti vymenil husle za
moderátorský mikrofó n. Obaja sa stali
našimi čes tný mi č lenmi.
Všetci čle nov ia klubu sa tešia na naše
posobenie v rocl ine Rotary International.

Štejcm Mihina,
prezident RC Nitm. Hannony
Nitra Harmony RC becomes
c
a member of the Rl family
The new Nitra Harmony RC was presented with its Charte r in the synagogue in Nitra on thc last Saturday in May.

Charter v Barborinom paláci
Odovzdanie Charty Rotary International sa v Tre n č íne konalo 10. júna 2005
v historických priestoroch Trenč ian
ske ho hradu. Priamo pod Matúšovou
vežou mal program hned' od vstupu clo
priestorov Barborinho paláca slávnostný ráz. Za zvukov Mozartovho Klavírneho kvarte ta sa zhromaždili čl enovia RC
Trenč ín a nimi pozvaní hostia v nezvykle slávnostnej atmosfére. Prezide nt RC
Tre n čín Ján Babič predniesol slávnostný prejav o p oslaní Rotary International a cloterajšej č inn os ti tre n č i a nskych
rotariánov. Guverné r dištriktu 2240
Viktor Príkazský p ozdravil ú častníkov
tejto slávnosti a odovzdal prezidentovi
RC Tre nčín medzinárodný certifikát,
oprávi'íujú ci tre n č ianskych rotariánov
k vstupu d o medzinárodných štruktúr
Rotary. Po jeho slovách potvrde ných
podpisem prečíta l Ján Babič pozclravný Jist prezide nta Rotary International
pána Glenna E. Estessa.

Čle n sp onzorskéh o klubu RC Piešťa
ny Viktor N i žňa n ský zaželal priatel'om
z Trenč ína vel'a úspechov a vyslovil želanie rozšírenia doterajších vz ťahov medzi klubmi. Rozbehnutú sp oluprácu so
švéclskym klubo m RC Motala potvrdila
jeho členka Žel míra Kabátniková svojim
milým pozdravom z ďa l eké ho severu.
Pozdrav so želaním úspechov priniesol
čl e n RC Nitra Harmo ny Michal Sedlár.
Posolstvo priatel'srva a želania úspešného vsn•pu do celosvetovej štruktúry RI
odovzdal v mene všetkých č l enov RC
Pie š ťany jeho prezide nt Milan Fekete.
Odovzdanie Charty Rl Rotary klubu
Trenčín malo vel'kolepý priebeh v honosných priestoroch Trenčianskeho
hradu. Takmer trojroč ná snaha naplnená prácou a aktivitami v duchu rotariánskeho odkazu a p oslan ia slávila úsp ech.
Historické mesto sa ozdobilo vzácnym
znakom č l e n a celosvetového hnutia
Rotary Internation al.
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ROTARY nás napíňa hrdosťou a vďa
kou, že patríme k celosvetovej rocline
priatel'ov v nezištnej sl užbe.
ján Babič,

prezident RC Trenčín

Chartcr in Queen Barhora's Palacc
The Rl Charter was for maily presented
to thc new RC in Tre nčín on 10 June
in the historical prcmises of Trenčí n
Castle.

--------------------------~"
Světový kongres

Vyvrcholení oslav 100.

Mám-li být upřímný, byl jsem příjemn ě
překvapen. Čím? Bezvadnou organizací,

profesion ální moderací a vystoupením
ře čníkú , mediálními sh ow, doprovodnými programy a zejmé na přátelskou
atmosfé ro u zd e p anující. Bylo příj emné
potkávat ro ta riány z rúzných zemí, kteří
se hlásili k našemu distriktu a oce ňova
li sp o lupráci s n ašimi kluby. Například
jeden past-g uve rné r z Brazílie oceňoval
př i našem náhodné m setkání u jídla pomoc RC české Budějovice se zajištěním
inzulínu, kte rý v určitém obdo bí byl
u nich n edostatkový.
K české re publice se kromě lidí z USA
a Evropy hlásili i ro tariá ni z exotických
zemí, jako např. z Nep álu, Tanzanie
ne bo Thajska. Když jsem p ři představe
ní naší vlajky p ři slavnostním zahájení
povstal, p o kle pal mi na rameno rotarián če rn é pleti stojící za mnou s informací, že je výhradním zástupcem z nač
ky TATRA v africké Ghaně. Takových
situací byla celá řa d a.
Líbily se mi ote vře n é diskuse s realizátory ú sp ěš nýc h projektll a ž ivě jsem si
dokázal pře dstavit , že tam příště bude
sed ě t n ěkd o z našeho distriktu. Chce to
jen um ě t lép e prodat to, co d ěláme.
Z řeč níkll n a mne nejvíce zapúsobil
rotarián Ted Turne r - zakladatel tele-

Rl

českýma očima

výročí založení Rotary

vizní stanice CNN, který srovnáním
rozpoč tu Rotary International na charitativn í projekty s rozpoč te m americké
armády vyvolal bou řlivou diskusi.
Svou ú čast na konfe re nci jsem využil
i k ř adě ko nkré tních jednání o spolupráci. Za mnohé lze uvést nap říkl ad
projednání výmě nné cesty GSE-týmll
mezi naším distriktem a distrikte m
5470 z Colorada s budoucím guvernére m Mike Lanhame m, ale i jednání o zap oje ní čl e nil našeh o distriktu d o Mezinárodního sdružen í skautll - rotariánú
(International Fellowship of Scouts-Rotarians), které již řadu let úspěšn ě funguje pří Rota ry International. Při této
příl ež ito sti jsme byli jako distrikt vyzváni k p odp oře mezinárodního projektu,
jehož cílem je p omoci k ú čas ti skautú
ze soci á lně slabších skupin na světovém
Jambo ree v Lo ndýně v roce 2007.
Velmi p říj e mné bylo i setkán í s Billem
Spald ingem, PDG 5160 (Kalifornie),
kte rý mezi skautující ro ta riány rovněž
patří a již dlouho sp olupracuje neje n
s naším PDG Dobrou Ze mane m, ale
jehož znají i mnohé další kluby našeho
distriktu.
Zajímal jsem se také o pozadí tohoto
kongresu Rl, o je ho organizační i fina n č ní zaji ště ní, abychom

Světové ho

100 let Rotary

v Chicagu

mohli p osoudit možnost jejich aplikace
v našich p odm ínkách.
Letošní svě tový ko ngres Rotary, s ním
sp ojené vyvrch ole n í oslav 100. výro čí
i všechna ple n ární zasedání se mi moc
líbily a ujistily mne, že Rotary jde správnou cesto u. Vize vytýče n á novým prezide nte m Rotar y Inte rnatio nal Carl-Wilhelme m Ste nhammare m ze Švédska
byla jasná. Bude jen na nás, zd a se s ním
na rotariánskou cestu jejího naplňová
ní vyd áme.
Zden ěk Michálek,
pnJzident RC Ostrava,
vzděla vatel D. 2240, koordinátor RYLA

Thc 200S Rl Cmn-cntion sccn
through Czcch cyes

Perfect organisation, a professional
performance by the moderators and
speakers, a media show, accompanying
programmes, and above aU a friendly
atmosphere characterised the World
Convention held in Chicago to mark
the lOOth anniversary of the foundation ofRI. Support for the Czech Republic was declared, not only by Rotary
friends from the USA and Europe, but
also by those from more exotic countries such as Nepal, Tanzania, Thailand
orGhana.

Dignitatis memores ad optima intenti

spolupráce distriktů
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Odhalení Památníku v Lidicích
skupin a rotariáni1 vedená Otakarem
Veselým, DGE, nejdříve kontaktovala se
svými p řá teli z němec ké ho RC Fichtelgebirge, zejména se Sylviem Wodarzem.
Pak se sešla n ěko li k rát i s tehdejší řed i
telkou lidického památku Ing. Marií Tě
lu pilovou, jejím zástupcem Jaroslavem
Tauberem, starostou obce Václavem
Zele nkou a především zahradním archite kte m Ing. Pavle m Bulířem , který

Byl slunečný den, čtvrtek 28. dubna, když se k památníku v obci Lidice
sjela zhruba stovka rotariánil ze dvou
navzájem sousedících distriktú - česko
-slove nského distriktu 2240 a němec
kého distriktu 1880 (Severovýchodní
Bavorsko a Sasko). Do těc hto míst, p oznamenaných tragickými ud álostmi
z 10. če rvn a 1942, zavítali proto, aby
se společn ě pozastavili a zamysleli nad
složitým vývojem vztahú s t ředoevrop
ských národi1 v prt1běhu celé ho dvacátéh o sto le tí. Snad právě zde mohli nejlép e vyjádřit ú ctu o b ěte m i t ěm , kteří
v utrpe ní p řež ili , a vyj ádřit vů li všech
rotariánú k vzájemnému porozumě ní
a společ né mírové budoucnosti nejen
našich, ale všech národil světa.
Přípravy na toto setkání zača ly už
v l étě minulého roku, kdy se realizač n í

Stamsta obce Václav Zelenka a Miloslava
Kalibová jsou dva z odvleče nich lidických
děti, které tragédii přežily.
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B udějovic vybrán i vh odný dioritový
kámen s plochou, kterou bylo možné
upravit pro pam ětní nápis. Pocl rotariánským ozubeným kolem je v čes k é m
a ně meckém jazyce um ístěn text: "100
let ROTARY INTERNATIONAL · Čeští,
slovenští a němečtí rotariáni zde vysadili stromy a umístili tento káme n jako
symbol vzp o mínky a porozumění do
dalších dni1". Vytěže n í p a m ě tníh o kame ne, jeho úprava i ko neč n á instalace
byly ze tří čtvrtin hrazeny společnos t í
Kámen a písek z českého Krumlova,
zbývající částka byla poskytnuta z prostředkú distriktu 2240.
Účastníky celodenního pietního setkání přivítal budoucí guvernér hostitelského clistriktu 2240 Otakar Veselý,
spiritus agens celéh o projektu, a starosta obce Lidice Václav Zele nka, který
v dětském vě ku , jako jeden ze sedmnácti dětí, přežil lidickou t ragéd ii. Účastní
ci se pak vydali ve dvou skupinách na
zhruba ho dinovou procházku areálem.

dává novou podobu celému několika
hektarovému pietnímu areálu. J edn ání
a výb ěr konkrétníh o místa ve vstupním
prosto ru památníku trvaly zhruba tř i
měsít:<:: a vyvrcholily v říjnu výsadbo u
dvou lip přip om ínaj ících slovanskou,
zejmé na pak česko-slovensko u vzájemnost, dvou clubú, symbolizujících germánské tradice a jednoho javoru. Mezitím byl v lomu Ševětín nedalo českých

J ejich prúvodci jim poskytli výklad
vsk utku zasvěcený. Vždyť prúvodkyně
n ěmecky hovořící skupiny, Miloslava
Kalibová, je jednou z nejstarších obyvatelek Lidic a všechny události pamatuje
oso bně . Pavel Pokorný, prúvoclce česky
hovořící skupiny, je synem jiné ze 143
že n, kte ré přežily. B ě h e m prohlídky
položili účast níci setkání květiny jak
k p rosté mu modřínové mu kří ž i vztyče
nému v roce 1945 nad místem popravy a hro bem 173 lidických mužů , tak
k Pom níku dětských obětí války, emotivn ě sil ně působící bronzové plastice
82 lidických dětí, usmrcených ve vyhlazovacím kon centračním táboře v Ch elmnu (v letech 1969- 2000 ji postupně
vytvářela manželská dvojice socha ři1
-Marie Uchytilová a Ji ří Václav Hampl).
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Lidická tragédie se odehrála v období,
kdy v části Československa okupovaného
nacistickou

Třetí říší

byl

zřízen

Protekto-

rát Čechy a Morava (1939-1945). Tragédii
předcházel atentát na zastupujícího říšské

ho protektora Reinbarda Heydricha, který
27. května 1942 uskutečnili příslu šrúci čes
koslovenského zahraničního odboje z Velké Británie. Nacisté vykonali akt pomsty
na

základě neprůkazné

stopy vedoucí do

Lidic. Na zahradě zdejšího statku popravili
10. června 1942 všechny lidické muže. Ženám byl přisouzen boj o život v koncentrač
rúm táboře v Ravensbriicku. Všechny děti,
kromě

vybraných na převýchovu , a dětí do

jednoho roku, byly usmrceny ve vyhlazovacím koncentračrúm táboře v Chelrnnu.

Prohlédli si také již doko nčen é exp ozice památn íku , jeh ož gene ráln í rekonstrukce probíh á z rozhodnutí vlády ČR
o d roku 2001.
·
Všichni si pak společně připom enu li
od kaz lidické tragedie na ú středním
p rostranství památníku před symbolickým věčným ohně m. S poselstvím vystou p ili g uvem é ři obou zúčastněných
distriktů, Viktor Príkazský za rotariá ny
d istriktu 2240 a Andreas Waggershauser za rotarián y z distriktu 1880. Atmosféru té to části setkání d otvořily tóny
sk ladeb interpretovaných kytaristou
Frankem Sp e kh orste m (RC Třebíč)
a jeh o man želkou J anou Spekhorstovou
roz. Hol á ňovou (Laure us Guitar Du o).
Setkání vyvrc h olilo odh alením pamět
n ího kamene ve vstupním p rostoru Památníku Lidice. Slavnostní akt provedl
za všechny př í to m n é starosta obce Václav Zelen ka. Mnoho témat, která otevře
lo toto setkán í, disku tovali mezi sebou
ú častn íci i při n ásledné m p ozdním
o b ě d ě v restauraci Lidické galerie.
Du bnové setkání rotariánú navázalo
n a tradici, v níž dnes už n ěkoli k gen erací cítí, že jmé no o bce Lidice ne ní je n
připo mínkou jedné tragedie, ale že je
symbole m pro o bě t i všech tragédií zp ilso be ných pozděj i válkami nebo d nes
teror istickým i útoky. V historii, a to
v té vzdálen é i té blízké, n ejsou Lid ice
b o hužel osamocené - připomeií.me jen
jmé n a těch míst, pro nás nejznámějš ích:
bask ická Gu e rnica (1937), východo čes
k é Ležáky (24. čer vna 1942), japonská
Hirosh ima (1945) a Nagasaki (194 5),

vie tnamská My Lai (1968), Světové obchodní centru m v New Yorku (2001),
či Londýn (2005). O p odobných, méně
známých místech v Mrice, jižní Americe n e b o dalších oblastech světa jen
prostě n evíme.
Zpráva o vyhlazen í Lidic kdysi o blet ěla o ka m ž itě celý svět a vzbudila vlnu
rozh ořče n í i soucitu. Ješ tě b ěh e m II.
svě tové války byla na počes t Lidicím
řad a o bcí v ri1 zných místech světa pře
jme nována jejich jmé nem. Jmé n o Lid ice dodnes nesou některá v té do bě
naroze n á d ěvčátka , pokud j eš tě žijí.
Ve Velké Britán ii vystoup il 10. čer vn a
1954 sp o lek "Lidice budo u žít", je hož
předsedou byl Barnett Stross, poslanec
britského parlamentu, s myšlenkou na
založen í sadu rů ží v místech lidické tragédie. Park o rozloze 3,5 h ektaru, který
dnes nese název Rů žový sad přátelství
a míru, vznikl v če rvn u 1955. Tato myšle n ka se setkala ihn ed se širokou p odp o ro u v m noha dalších zem íc h svě ta.
Vedle Velké Británie, která darovala
tom u to sadu n ej vě tší a n ej k r ásn ěj ší sortiment rúží, přispěl o postupně dalších
31 zem í světa. Dn es zde k až d oročn ě
rozkvétá 29 tisíc r ůžových keříků.
Ch ceme-li, aby v du chu tradic rotariánskéh o sp o l ečenství došlo k p orozumění mezi n áro dy celéh o světa , musíme
začí t vyjedn ávat na té ne jnižší úrovni,
v regio nech, mezi národy navzáje m nejblíže sousedícími a vytvářet pod mín ky
pro rozvoj m ultiku ltu rní spol eč n osti
ve svých zemích. A právě tom uto poslán í bylo vě nová no le tošn í rotariánské
setká ní v Lidicích.

Nacisté přistoupili i k likvidaci obce jako
takové. Veškeré terénrú úpravy byly dokončeny

v roce 1943 a po obci zbyla jen holá

mlčící pláň. Obětmi nacistického vražděrú

se stalo celkem 340 lidických

občanů.

ukončerú války se zpět do vlasti vrátilo

Po
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lidických žen a po dvouletém pátrání do náruče lidických matek pouze 17 ze 105 dětí.
O vzkříšerú obce rozhodla českosloven ská
vláda 6. června 1945. V létě 1947 byl 300
metrů

od původrú vesnice položen základ-

IÚ kámen nových Lidic. Za velkého přispěrú
dobrovolrúků
čí byla

z celé republiky i ze zahrani-

v dalších letech postupně vybudová-

na moderrú vesnice o 150 domcích, které
se staly domovem lidických žen a dětí,
které přežily. Současně byly postaveny i budovy nynějšího obecního úřadu , pošty, kulturního domu a obchodního centra. Došlo
k úpravě pietního území včetně společn ého
hrobu lidických mužů, stavbě památníku
a muzea.

Retu rn to understanding
Representatives of the Districts 2240
(Czech and Slovak Republics) and
1880 (North-Easte rn Bavaria and Saxony) me t together in the viUage of Lidice, which was totally destroyed by the
Nazis during th e Second World War.
They planted five memorial trees and
unveiled a memorial stone.
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RYLA 2005 International
RYLA je zkratkou pro ,,Rotary Youth Leadership Award(:
tedy seminář pro mladé talentované vůdčí osobnosti.
Sem ináře RYLA, pořád a n é distrikty,
mají v mezinárodním rotariánském
hnutí velkou autoritu, n eboť mladí jsou
budou cností Rotary. Proto tento mezinárodní přiš li p ozdravit i prezidenti
Rotary lnternation al - so u časný Glenn
E. Estess z USA a jeho nástupce Carl-Wilhelm Stenhammar ze Švédska.

Takovýto se miná ř, který v našem distriktu ú spěšně realizujeme již po řadu
let, dostal letos poprvé i mezinárodn í
dime n zi. Na zá klad ě dosažených výsledkú byli zástupci našeho distriktu
při zvání k ú časti na mezinárodním semináři RYLA, pořádan é m v pře d večer
letošního Světového kongresu Rl pří
mo v Chicagu. Za náš distrikt 2240 se
jej zúčastn ili Jana Javoříková , vyslaná
RC Poděbrady, Marcel Benčík , vyslaný
RC Žilina a jako vzdělavatel D. 2240
Zdeněk Michále k z RC Ostrava.
Seminář se konal v p rostorách "Illinois Institute ofTechnology" od 14. do
18. červn a 2005 za úč a st i 125 mladých
lidí ze 33 zemí. O rgani začn í zázemí tvořili zástupci RYLA Commitee z Rotary
Inte rnational a 16 vyslancú z rúzných
částí světa.

Atmosféra tohoto mezinárodního setkání byla ú žasná. Bylo radost sledovat,
jak mladí lidé r úzných národ ností hltají
zkušenosti a názory opravdových vúdctl ze spo l eče nskéh o i rotarián ského
života a získané informace obratem vyu žívají p ř i worksh opech, za m ěřených
na rozvoj vúdcovství.

A co

při nesl sem inář

RYLA nastm
Citujme z jejich vyj ádření
v rámci re portážního filmu, natáčené
h o v prúb ěhu vlastního semin áře:
Zdeněk Michálek - vyslanec a RYLA
koordinátor v našem distriktu:
"Účast na mezinárodním semináři
RYLA byla pro mne zejmé na zdrojem
inspirace a cenných poznatkú p ro
další rozvíjení těch to aktivit u nás. Za
nejdú l ež itěj š í však považuji možnost
spolupracovat s před n ími světovými
účast n ík úm?

Dignitatis memores ad optima in ten ti

t renéry a organizátory RYLA a učit se
od nich. Přizvá n í k účast i beru i jako
mezinárodn í oceně ní práce, vykonané
n a tomto poli v našem distriktu."
Jana javoNková - tíčastttice za českou
republiku:
"Mezinárodní seminář RYLA mi potvrdil, že pro každého mladého člověka je
d úležité pracovat na svém osobním r ozvoji. Zejména je nutné se na věci dívat
z širšího pohledu a oprostit se od řady
zjednodušení, která v českých podmínkách občas zažíváme. Přej i každému
svému vrstevníkovi, aby m ěl takovou
příležitost podívat se do světa, jaké se
prostředni ctvím Ro tary dostalo mn ě" .
Marcel Ben čík - tíčastttík z a Slovenskou
republiku:
"Mne tento RYLA sem inář obohatil
zejména o spoustu nových kon taktú
a přátel, které jsem v jeh o prú b ěh u získal. Zajímavé bylo sledovat i kulturní
odlišnosti jednotlivých účastn íkú a uči t
se od nich. Urči tě to využiji při své práci v Ro taractu na Slovensku."
Zdeněk Michálek,
prezident RC Ostrava,
koo1dinátor RYLA

RYLA 2005 lnternational
An international RYLA seminar was
held in Chicago on the eve of this
year's Rl Convention in the same city.
It was attended by Jana ]avoříková (Poděbrady RC), Marcel Benčík (Žilina
RC), and Zdeněk Michálek (Ostrava
RC) on behalf of our District 2240.
The seminar was held at the 111inois
Institute of Technology on 14-18 June
2005, and was atte nded by 125 young
people from 33 countries.

----------------~1

osobnosti

Velvyslanec USA v Praze je rotariánem
né možnosti spolupráce. V úvahu mi1že
tématických výstav, jimiž kluby představí svým
přáteliun na druhém konci světa svá
města a jejich obyvatele, nebo také spolupráce na zříze ní "Pizeií.ského Slavína
19. století" na Mikulášském hřbitově:
vedle řady dalších významných osobností tam odpočívá neje n rytíř Emil
Škoda, zakladatel tohoto světoznámého
podniku, ale i oba autoři české státní
hymny- dramatikJosef Kajetán Tyl i hudební skladatel František Škroup - ten
alespoi'l symbolicky: p o své m úmrtí byl
pohřben ve společ ném hrobě v Holandsk u, odkud byla do Plzn ě v 80. letech
slavnostně převezena prsť k n áhrobku,
umístě né m v blízkosti hrobu Tylova.
připadnout například výměna

... a to velmi iniciativním: když se letos na jaře připravovaly oslavy 60. výročí osvobození Pl z n ě ame rickou armádou generála Pattona, měl velký zájem
na tom, aby jeho klub, RC Birmingham
v Alabamě , navázal spolupráci s Rotary
klubem v Plzni.
Z podn ě tu Jeho Excelence Williama
]. Cabanisse se proto usk utečnilo na
počátku dubna v prostorách renesanč
ní radnice v Plzni nejdříve přípravné
setkání, při n ě mž jsem plzeií.ský klub
zastupoval jako jeho úřadující sekretář. Dlouho jsme si povídali o tom,
co všechno by bylo možné realizovat
s jeho klubem - ostatně jedním z největ
ších a také nejvýz namně j ších na světě:
jeho členskotl základnu tvoří 555 čle
nil, muži1 i žen. Z je ho řad byli jmenováni dokonce již tři světoví prezidenti
Rotary Intern ational, včetně Glenna E.
Estesse Sr., který tuto významnou funkci vykonával právě v roce 100. výročí
našeho spo l ečenství.

zah ájil za účasti pana velvyslance plzeií.ský primátor ing. Vladimír Kalous
slovy: "Velmi m ě těší, že se provoz v této
krásn ě u pravené místnosti znovu zahajuje právě tímto slavnostním setkáním
s tak význam nými hosty."
Ri1znorodé činnost i plzeií.ského klubu představil jeho úřadující prezident
Jaroslav Šindelář a zdiu·aznil mimořád
ný význam mezinárodních přá telských
vztahů mezi rotariány. Za hosty pohovořilo hned několik představite l i~ tohoto velké ho klubu, kteří nabídli všestran-

Konkretizace této bezpochyby velmi
zajímavé a nad ějné spolupráce bude
proto úkolem nové ho výboru našeho
klubu v Plzni.
Dobroslav Zeman, PDG,
RC Plzeií

Thc US Amhassador in Praguc
is a Rotarian
William J. Cabannis, a member of the
Birmingham RC in Alabama, has started working with the Rotary Club in
Pilsen. He has taken part in the celebrations to mark the 60th anniversary
of the end of WW2 and Pilsen liberation by the US Army.

Z podnětu amerického velvyslance
v Praze a za jeho osobní účasti se tak
uskutečnilo setkání všech čl enů našeho klubu s dvacetičlennou delegací
z Birminghamu, kteří k nám přijeli jako
účastníci plzeňských oslav. Přátelé se
sešli v jejich přeclveče r dne 5. května
v primátorském salo nku n ově zrestaurované a teprve před nedávnem znovu
otevřené Měšťanské besedy. Setkání

Dignitatis memores ad optima intenti

v zastoupení prezidenta Rl
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rotariánů

v Hamburku
amerických dolarú, při spěl ze svých
DDF částkou 13 800 USD, od Nadace Rotary získal dalších 29 230 USD;
dvanáct klub ů realizovalo své humanitární projekty (z toho 7 z zahraničO
v hodnotě vysoko přesahující 60 000
USD a jejich clistrikt je podpoř il (opět
z DDF) částkou cca 14 400 USD. Skute č
n ě p ozoruhodná čísla! Delegáty klubi1
přišla na konferenci pozdravit asi 40tičlenná skupina výměnných studenti!
ze 14 rúzných zemí světa, kteří právě

Od guvernéra dístríktu 1890 Gerda
Imeyera převzal D. Zeman v upomínku vlaječku ke 100. výročí Rl.
Ve stejném termínu jako ta naše prove dnech 3. až 5. če rvna i konference německé ho clistriktu č. 1890
v Hamburku. Měl jsem tu čes t, že mne
světový prezident Rl Gle nn E. Estess
Sr. jmen oval svým zástupcem, abych
jej (společ ně se svou manželkou Hankou) na té to konferenci reprezentoval.
S tej n ě tak jej os tatně reprezentovala
na naší distriktní konferenci v Tatranské Lomnici Carolyn E. Jon esová, která
k nám přicestoval a až z Aljašky, s pět i
přesedáními na světových letištích.
Takováto vzájemná setkávání rotariánů z rúzných koncil svě ta jsou skvě lou
příle ž itostí k tomu, aby se naplií.ovala
cel osvětovost našeho spo leče nství, aby
se rotariáni n avzájem neje n osobně poznávali, ale aby se dozvídali v oso bních
rozhovorech o aktivitách jiných clistriktú č i klubi1 a uvažovali o jejic h dalším
rozvíjení.
Konference v Hamburku probíhala v a reálu Velitelské akade mie Bund eswehru, kde procházejí školením nejvyšší velitelské kádry nejen německé
armády, ale všech spojen eckých armád
NATO, tedy i naši generálové. Bylo mi
proto ctí i potěšením představit na tamní konferenci ve dvou svých dvacetiminutových příspěvcích náš clistrikt 2240
zástupci1m celke m 65 klu bú, které tvoří tento nejsevernější disu·ikt Německa,
p okrývající svobodné město Hamburk
a spolkovou zemi Schleswig-Holstein.
A není to clistrikt malý - čítá té měř
3 300 členil ! Měl jsem samozřejmě pří
ležitost dozvěd ě t se o jeho rozsáhlých
humanitárních aktivitách: n a 5 MG·projektt"!, realizovaných v zah ran ičí
v celkové h odnotě přesahující 90 000
běhla

DG Gerd Imeyerpřivítal generálmajora H-C.Becka, náčelníka Velitelské
akademie Bundeswehru v Hamburku, který přednesl hodnotný projev na
téma "Hodnoty ve společností a jejích
proměny."

Nově nastupujíd ředitel Rl Hat'St Helige

ve své krásné notářské kanceláří
v centru Hamburku.

Dignitatis memores ad optima in tenti

končili svúj studijní rok v Německu.
J ejich vystoupení bylo - s tej ně jako u
nás - púvabným zpestření m konfe ren ce. Představily se na ní i oba výmě nné
GSE-týmy - z americkéh o státu l owa,
který právě uzavíral svúj pobyt v SRN,
i německý tým, spol ečně s nimi odjíždějící, hned dva d ny p o ko nferenci, do
USA. Doprovázel je guvernér D. 1890
pro rok 2004-05 prof. dr. Gerd-Winand
lmeyer s manželkou, který navíc vykon ává funkci honorárního konzula pro
Bulharsko. Tito naši noví rotariánští
přá telé pak pochopitelně mířili i na
Světový ko ngres Rl ocl Chicaga. Poznali
jsme tedy i jejich domov. Gerd mi jako
pravý rotar ián upřímně n avrhl př i této
příleži tosti možnost další spolupráce
mezi našimi dvěma kluby na nějakém
vhodném projektu. (Jeden zajímavý
mám již dokonce na mysli ... )
Poznali jsme také je ho dva n ástupce
ve funkci guvernéra clistriktu 1890:
Norberta Meika (05-06) a Dieth arta
Goose (06-07) i mnoho dalších přátel
a významných osobností. Byl mezi nimi
i Horst Helige, který v clistriktu 1890
vykonával funkci guvernéra v té mže
roce jako já (1999-2000, je to tedy mi1j
"DG crew mate"). Ocl 1. července 2005
nastoupil jako představ i tel naší zóny
14 clo jedné z nejvyšších funkcí Ro ta ry:
jako ředitel Rl bude členem 19 čle nn é
správn í rady, bezp rostředně spolupracující s cel osvětov)r m prezidentem Rl
- v roce 2005-06 tedy se Švédem Cari·Wilhelme m Stenhammarem. Jako významný hamburský notář nás Horst
pozval do své repre ze nt ační k a nceláře ,
sídlící na prestižní adrese v samotném
cen tru Hamburku. Má ocltud překrásný
výhled na právě nák l adně rozšiřovanou
tříd u Jungfernstieg i na tzv. Binne nalster, na jejíž hl adi ně kotví vyhlídkové
lodě .

_________________" /

Do Hambtwku, jednoho z největších přístavů v Evropě, přivážejí tisíce lodí nejen
zboží, ale i pasažéty. Proslavené jsou i hamburské suché doky.

Díky pohostinnosti místních rotariánú jsme tak měli příležitost seznámit se
a lespoň krátce s Hamburkem, krásným
vel koměstem s 1,7 mil. obyvatel, plným
nejen vody z Labe i z jejího přítoku Alster (jak se na světový přístav také sluší), ale také zdobeným nekonečnými
stromořadím i a parky. Však Hamburk
je prý nejzelenějším m ěstem Evropy.

přetvářené

dnes postupně na výstavní
koncertní síně n ebo na domovy pro
seniory.
Zajímavé bylo i setkání na rozlouče
nou s představiteli D. 1890 v příjemné
restauraci Schulau er Fahrhaus: ta leží
až za Hamburkem na pravém břehu
mohutného proudu Labe, v místech,
kudy vstupují všechny zaoceánské l odě
do hamburského přístavu nebo kde jej
opouštěj í. Každou z nich vítá místní rozhlas venku i v místní restauraci nejen
německou zdravicí, ale také hymnou
země, odkud loď pochází. Pro stovky
přihlížejících jsou urče ny informace,
udávající vých ozí a cílový přístav, typ
lodě a její rozměry i kapacity. Opravdu
- setkáte se tam s celým světem!
Zcela mimořádné a nečekané bylo
ovšem ještě před odletem domú setkání
či

v zastoupení prezidenta RI

s honorárním konzulem ČR p. Peterem
Boué, který nás uvedl ke specialistovi,
zabývajícímu se obchodem s antikvitami, především překrásným i střed o
věkým i "autografy" - b ohatě ilustrovanými manuskripty. A u něho jsme měli
příležitost doslova si prolistovat (a také
vyfotografovat) několik pokladú, rovnajících se svou mimořádností (ovšem
i cenou) latinskému překladu tzv. Dalimilovy kroniky, který náš stát nedávno
zakoupil: především to byl n ádh erný
soubor asi 30 pergamenových listi1
z druhé poloviny 16. století, inspirovaných freskami z kaple sv. Václava
v pražském katedrále sv. Víta. Latinsky
psané texty popisují život a utrpení sv.
Václava (VITA ET MARTYRIUM SANCTI VENCESLAI - BOHEMIAE REGIS .. .
jak uvádí titulní list) a na každé m listu
je doprovází nádherná, zlatem zdobená
iluminace. Stejnými vzácnostmi byly
i tři malé, tlusté k nížečky s texty psanými latinsky a franco uzsky a doprovozenými překrás nými renesančními ,
bohatě zlacenými miniaturami. Ještě
téhož odpoledne odesílal anti kvář tato
m imořádná díla n a aukci do Londýna.
Najde se k nim kupec? Vždyť jen za zmíněný svatováclavský soubor požadoval
360 000 Eur! Nepatřil by raděj i do naší
Národní knihovny?
Znovu jsme si tedy ověřili , že každé
mezinárodní setkání s rotariány přiná
ší nové obohacen í: pozn áte hodnotné
osobnosti, které vás přijmou jako své
dávné přátele , uvedou vás do svých
d omoVÍ!, nabídnou další spolupráci,
určen ou ve prospěch druhých. Samozřejmým předpokladem je, že i vy se
stejně zachováte k těm , kteří přijedou
jako naši hosté k n ám.
Protože nás všechny spojuje tolik
hodnotný ideál Rotary, n ejlépe vyjádře
ný ústředním heslem SERVICE ABOVE
SELF
Dobroslav Zeman, PDC,
RC Plzeň

Encountcr with Rotarians

Dominantou centra Hamburku je
novorenesanční radnice.

V doprovodu přátel jsme navštívili
muzeum staré ho i moderního umě ní,
projeli několikrát městem autem i na
vyhlídkové m č lun u celým přís t avem
a vid ěli starobylé skladištn í prostory,

in Hamburg

jeden z e vzácných iluminovaných
listů o životě sv. Václava z 2. poloviny
16 století.

PDG Dobra Zeman attended the District 1890 Conference held in Hamburg [Germany] as the Rl Presidenťs
Representative. He brings his experience and characterizes his rich impressions.
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Znak Rotary i na jižním pólu - aneb
sedm dní na točně při minus 47oc
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se museli polární turisté "ubytovat" při
plastových pytlích a v nouzových stanech, zahrab aných do sněhu.
Mezitím se přiblížily Vánoce- a tak paní
Helgu utěšoval její manžel Christian
(díky telefonickému spojení přes satelit) slovy: "Nic si z toho nedělej, letos
tedy strávíš svátky na jižním pólu." Jak
mu odpověděla, to už mi neřekla. Teprve po nekonečných sedmi dnech riskoval pilot cestu do základního tábora.
Když pak letadlo s paní Helgou při
stálo na rakouské púdě právě 24. 12.,
zdála se jí venkovní teplota -6°C přímo
tropickou.

-4rc v

Poznámka závěrem:
S paní Helgou, manželkou loňského
prezidenta RC Linz Christiana FreiUngera, jsem se setkal na slavn ostní
konferenci distriktu 1920, usp ořá dan é
v Linci na počest 100. výročí založení
Rotary v březnu t.r. Její vyprávění bylo
natolik zajímavé a dramatické, že jsem
se rozho dl seznámit s jejími zážitky
i naše č te náře .
Jen málokomu se p odaří stanout na
pólu naší matičky Země, dokonce s vlaječkou Rotary v ruce. Mezi ty šťastné se
zařadila p aní Helga z Lince, a to hned
dvakrát, byť jen jako turistka: na pomyslné m severním pólu, tedy na obrovské
driftující kře je n asi 4 - 5 metrů tlusté,
stanula již v roce 1995. Na pouh é tři h odiny ji tam dopravila ruská h elikoptéra,
aby si s pilotem připili vodkou. Bylo to
sice náročné , ale prý docela příjemné
a pohodlné, a tak už tehdy zatou žila
i po pólu jižním.
Sen (nepochybně nikterak levný) se
jí splnil v prosinci 2004. Z h lavního
města Santiago d e Chile l e tě la až na jih
ze m ě d o Punta Arenas, malého m ěsta
na Magell anově cestě. Stačil a tam ještě navštívit místní Rotary klub a pak ji
transportní letadlo Herkules dopravilo
po sed mi h odinách letu do základn ího
tábora na březích Antarktidy. Teprve
p o osmi dnech čekání ve stanu a sp acích pytlích mohla ko nečn ě od l e tět je n
s kamerami, filmy a n ouzovým vybavením na p lánované tři h odiny pobytu
ke svému vytoužen ému cíli. Po dalších
1 000 km letu nad ledovou p ustinou

pod seb ou, v níž n en ajde lidské oko
žádný o ri entační bod, přistáli n a jižním
pólu, ležícím dokonce 3 000 m n ad mořem, s ledovou p okrývkou tlustou 2 000
m. Američané postavili přímo na pólu
z kontejne rú, zastřešených hliníkovou
kopulí, svou výzkumnou základnu.
Th však při šl aJóbova zpráva: pro silný
blizard byla cesta zpět do základ ního
tábora na pobřeží kontinentu zn emožněna. Přestože by ve výzkumné základně bylo bývalo místa dost, její uživatelé
prohlásili, že n ejsou žádný h otel. A tak

Dignitatis memores ad optima in ten ti

Dobroslav Zeman, PDG,
RC Plzeň

The Rotary flag at the Sotnh Pole
or Seven days at the Pole at minus
470 c
od on a drifting ice floe cove ring the
North Pole. In December 2005 she
was able to reach the South Pole by
plane, and almost was forced to spend
Christmas there.

e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin .cz

100 let ROTARY INTERNATIONAL
a 80. výročí založení prvního Rotary klubu~--
v české republice.

GSE team v Ohiu
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Je úžasné byť GSE team leaderom ...
Skupina šty roch mladých l'udí z r6z nych kútov ČR a SR a r6z nych profesií
- to bol tím vybratý pre GSE do Ohia, dištrikt 665 O.
jse m p ocítila, jak tolerant ní d okážou
lidé být, jak dokážou ctít neje n své, ale
i cizí národní hodnoty. A vzp omínám
také n a reakce ostatních Američani'! ,
když jsem n a otázku, jestli mi chutná
americké jídlo , odpovíd ala, že n ejlép e
jsem se najedla v té japo nské restauraci.
Nikclo se n e urazil. Větš in a tamních lidí
si u věd omuje , že každý z nich pochází
p t'1vodně z jiného ko uta světa. Je proto
pro ně zcela přirozené akceptovat jiné
kultu ry, národy, barvy p leti.
Samozřejmě ne všichni jsou tak otevření , sp o usta Ameri ča ni'! opravdu
Jedno krátke stretnutie dva týždne
p red odletom v Ostrave stač il o iba na
to, aby sme si urobili sp o l očnú vizitku
s fotografia mi a adresami, jednotné
tr ičká s logom GSE a stru č né pokyny
pre p rípravu na cestu. P ať celkom rozdielnych, neznámych J'ud í nastúpilo do
lietad la v Prahe a vydalo sa na takmer
pa ťtýžclňovú cestu takpovecliac do
n ezná ma. A v tejto chvíli, keď sme u ž
doma jed en mesiac, ke by som čokolvek
do dala o našom pobyte, nemalo by to
tú vypovedaciu silu, ktorú majú vyjadre nia jednotlivých čl enov tím u:
Šárka Koňaříková, Zlín (vyslal RC Kromě
říž):

Jedním z cílt'1 programu GSE je mezin árodní porozu mě n í. Když jsem byla
clo toh oto programu vybrána, řekl a
jsem si, že nebudu mít s po rozumě ním
pro blé m, že anglicky komunikovat doved u a ledacos jse m již procestovala.
Teprve bě he m těc h intenzivně prožitých pěti týclnt'1 jsem p ochopila skuteč
ný význam těc hto slov. J edním z mých
nej h ezčích zážitkt'1 v Ohiu n e bylo n ic
luxusního a clech beroucího: byly to
o kamžiky strávené s lidmi, kte ré jsem
sotva znala, ale kteří neměli o bavu otevří t d veře svého domu a př ijm ou t nás
na krátký čas clo své rodiny.
Vzpomín ám n a Carrolyn Andrews,
Američa n ku , jejíž matka byla púvod em ně mecká Židovka. Carrolyn mne,
Češku, pozvala do japon ské restaurace a zd e jsme se potkali s jejími přáteli
- Indy. Atmosféra byla velice příj e mná
-a právě to byl ten vzácný okamžik, kdy

Karel Endel, Praha (vyslal RC Ostrava):
Je téměř n e možné vměs tnat do n ě
kolika oclstavc ú všechny příjemné
(i m éně příj e mn é) zážitky z té mě ř pět i
týdnit, které jsem strávil v rámci GSE
v Ohiu. Během měsíce se náš tým dostal
na spoustu zajímavých míst, setkal se
s mnoh a zajímavými lid mi a p oznal
řadu místních zvyklostí.
Náš program byl pe rfe ktně zorganizován. Ještě před odletem jsme dostali
mailem 24stránkový d okument s p odrobným výčte m všech míst, kam se
b ě hem naší cesty podíváme. Vše bylo
rozepsáno až po pťtlh od i nách , včetn ě
zhruba d evadesáti minut na vyprání
špinavého prád la po třech týdnech pobytu.
GSE program jsme zahájili v Cantonu
n a kon ferenci clistriktu 6650. Měli jsme
tak možnost hned na začátku poznat
je ho guvernérku Meenu Patel, jejího
nástupce Jacka Polen a, prezidenty klubú v distriktu a mnoho dalších rotariánú. Ko nfe re nce proběh l a v př á telském
d uchu a kro m ě oficiálního programu
se n ezapom ně lo ani na záb avu .

Pomoc mentálně p ostiženým pN skládání
balónk Li v Carroltonu.

n e má p on ě tí, co se d ěje za branami
jejich m ěsta . Vine n je čás teč ně špatný
školský systé m, nep oskytující d ě tem
všeobecné znalosti, čás tečn ě nezájem
samotných A m e riča ni! o zbytek svě
ta. Mnoh okrát jsme d ě l a li prezentaci
o české a Slovenské republice n ejen
v Rotary klubech, ale také ve školách.
Po každé jsme se setkali s obrovským
záj mem jak ze strany d ospě lých , tak
i d ětí. Jako dět i všude na světě, byly
i tyto vn ímavé a vs tříc n é novým poznatkúm. To to střetává ní nh ných svě til
a z n ě h o plynoucí p ozn ání je dúležitým
posláním celé ho programu GSE a č iní
jej je dinečným a velice u žite čný m pro
ob ě strany.
Ch tě l a bych tou to cestou pod ě kovat
za možnost z ú častni t se tohoto programu, reprezentovat českou re publiku
a za ša nci být n a pět t)•clnii součástí
skvě l ého týmu.

Oignitatis memores ad optima inten ti

Po Cantonu se nás ujaly hostitelské
rodiny v O rville, kde jsme navštívili
mimo jiné světoznámou varha nářskou
dílnu pana Sch antze a výrobní závod
firmy LUK. Mnohem zajímavější však
byl následuj ící týden, strávený opě t
v Cantonu. K jednomu z vrcholit našeho GSE programu určitě patř il a návště
va sl epičí farmy, kd e jsme m ěli možnost
v id ě t celý proces zp racování, od vaj í ček

----------------~1
přes sle pice až po balení řízkú. Kro m ě
d alších pracovně-vzdělávacích schúzek
vybyl čas i na sledování baseballového
zápasu první ligy na stadionu v Clevelandu.
Po týdnu v Cantonu nabral náš pobyt
sp ád. B ěh e m jeh o druhé poloviny jsme
vys tř í da li č tyři hostitelské rodiny. Naše
tříd e nní zastávka v oblasti Car rol County byla l a d ě n a spíše přírodně - Carrol
County je totiž především ze m ědě ls ká
oblast, takže se ná m naskytla možnost
svézt se na koni ne bo si na jachtě vyjet po j ezeře . I přesto jsme však vid ěli
kovárnu firmy Ame rican Axle & Manufacturing, což jsem velm i ocenil. Jen mi
trochu unikl smysl návš t ěvy pohřební
ho ústavu v Minervě, ni cmé ně i to byla
zajímavá zkušenost.

se mě zeptal, co si myslím o panu Paro ubkovi.
Program klad l velký dúraz na profesio nální rozvoj. Měl jsem tak možn ost
navštívit několik výrobních firem, na
závě r jsme se dokonce p odívali na automobilovou mo ntážní linku.
Obec n ě si velmi vážím možnosti vycestovat v rámci tak vě hlasné organizace, jakou je Nadace Rotary. Chtěl bych
složit velký dík všem, kteří nad cestou
převza li záštitu jak v Americe, tak u nás.
Prog ram byl velmi ná roč ný, ale přinesl
mi mnoh o nových přátel i nezapomenutelných zážitkt"t.
Jaroslav Drahňovský, Bratislava (vyslal RC
Bratislava):
Prv než poviem h oci čo iné, c hcem
toto: Som rád, že som mal možnosť prež iť p ať týždňov v cudzej krajine
spolu s mojimi ko legami Šárkou, Honzom, Karlom a naším skvelým team Jeaclrom- Jozefou. Každý cl e ň sme prežívali nadše nie i boj s únavou spolu, bok po
boku, plece pri pleci. Ďakujem im za
priatel'stvo, humor i p rejavy nesúhlasu.
Posu nulo ma to dopredu a možno som
sa stal lepším čl ovekom.
Fenoménom Ohia je život v kluboch.
Pohybovali sme sa po severovýcho de
Ohia, pri hranicach s Pennsylvaniou
a West Virginiou v p rostredí malých
miest s vid ieckym c harakterom, na území vel'kom asi ako je::den zo slovenských
krajov. Na tomto relatívn e malom ú zemí
povedať

Pak už následovala městečka East
Liverp ool ( m ěsto na b ře hu řeky Ohio
obklope né nízkým pohořím , které
nám alespoi1 topograficky přip o mína
lo dom ov), Ste ube nville, Boarclman,
Youngs town a Warren. Za těch ně kolik
týdnt"t už jsme se při příjezd u clo města
navykli n eptat se místních "How big is
this town ?", ale rad ěji jsme užívali výrazu "How s mall".
Ovšem i n ávš t ěva míst, kam by se asi
normální turista, který n avštíví USA,
v ž ivotě n evydal, měla svou vzdě lá
vací hodnotu. Myslím, že právě díky
tomu jsme mě li možnost sezn ámi t se
se s kuteč ný m ame rickým stylem života, vých ovou ve školách, náboženským
cítěním a vt"tbec všeobecným přeh le
dem Američant"t. Jakkoliv je tato ze mě
boh atá po fina n ční stránce, zdálo se
mi, že po strá nce d uševní strádá velkou
chudobou. Ale nerad bych generalizoval - je pravda, že jsem se po pěti týdnech vysvětlová n í , že n aše ze m ě neJeží
v Rusku a že Praha se n ejme novala Konstantinopol, se tkal i s člově kem , který

GSE team v Ohiu

A bol som prekvapený, že práve tu, na
pode Rotary, som sa najviac stretával
s bezprostrednosťou , uvol'nenosťou
a zábavou. Ohio nie je typická turistická o blasť, n o vďa k a hostitel'om sme sp oznali "reálnu Ame riku", kto rá nám teraz,
s odstupo m čas u , prirástla k srdcu.
Jan Spudich, Kada ň (vyslal RC Most):
Program GSE byl pro mne obrovskou
životní zkušeností, p ozn al jsem novou
zemi ve velmi širokém rozhledu, včet
n ě systé mu zdravotnictví a c hirurgie
v USA a získal jsem tak srovnání se systémem o b ecně evropským.
Nes mírně oceňuj i možnost strávit
mnoho čas u v hosti telských rodinách,
hovoři t s nimi o nejrítznějších té matech naší historie a so u časnosti. Nikcly
nezap o menu n a náš celý tým, protože
jsme měli možn ost sp olu hovořit n a
aktuální té mata z pohledu každé ho
z nás i celé české a Slovenské republiky. Užili jsme také spoustu legrace. P řá l
bych všem mladým lidem j edinečnou
možnost p o díle t se n a programu GSE
a o bo h atit seb e i ostatní silnou životní
zkušen ostí.

Vedou cf týmu Jožka Poláková na jezer-e
Mohawk.

A p reto zakonč ím tento n áš spoloč
ný prísp evok takto: J e úžasné by ť GSE
team leadrom, ak máte v teame ú žasn)•ch l'udí. Ďakujem týmto mladým J'uďom , že tak dokonale p ochopili Rotary
myšlienku o rga nizovať GSE a výborne
reprezentovali niele n Rotary kluby,
ktoré ich navrhli, ale aj svoju p rofesiu
a svoju krajinu.
sa nac hádza 47 Ro ta ry klubov dištriktu
6650, ktorý bol naším h ostitel'o m. Živo
si sp o mínam na program ko nferencie
i na atmosféru jed notlivých n ávštev
v kluboch. Bol so m prekvapený, aký
záuje m vyvolala naša prezentácia i naša
prítomnosť. Mám v pa ma ti priamo č iare
otázky i p es nič ku "Stodola Pumpa", ktorou nás privítali v m es tečku Broaclmen
(je súčasťou dištriktového spevníka!).

Josefa Poláková, ADG,
GSE Team Leade1; RC Košice
l ťs

gn:at to ht: a GSE tcam leader...
Four young people from different
parts of the Czech and Slovak Republics and from different professions
visited Ohio, District 6650, as a GSE
team.
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O letních měsících se dožívaj í významný ch ž ivotních výročí naši d va nejmilejšípřátelé ze Slovenska, s nimiž se
určitě setkali členové všech českých

i slovenských Rotary
2240, shodou okolností jsou oba lékaři.

klubů: oba zastávali funkci g u vernéra našeho

distriktu

Viktor Príkazský, PDG, byl za svoji obětavou práci pro náš
distrikt z ahrnut na konci svého funkčního období g u vernéra celou řadou ocenění a upomínkových dárkú.

Ivan Belan, PDG, s jednou ze svých lásek -poštovní známkou. j eho zásluhou zanechává náš distrikt svoje otisky i ve
světě filatelie.

15. července se v plné svěžesti dožil 75 let MUDr.
Viktor Prikazský, člen Rotary klubu Poprad, který zastával funkci guvernéra našeho distriktu dokonce po
dvě funkční období - pro roky 2003-04 a 2004-05. Všichni
čeští a slovenští rotariáni tak měli o to vě tší a častější př íleži
tost setkávat se s ním při mnoha rotariánských akcích a poznat jeho otevřenou a upřímnou povahu.
Ost atně Viktor společ ně se svou manželkou Magdou jsou
vzorným příkladem rotariánského manželství, ne boť Magda
byla Viktorovi nejen obětavou a trpělivou manželkou, ale současně i řidičkou na jeho dlouhých dvouletých cestách napříč
distriktem od Košic až p o Cheb, a zároveň - a to pře devším
- výkonno u sekretářkou celé ho distrikt u. Nemohlo tak být
lepšího a e fektivnějšího propojení mezi guvernérem a sekretářkou distriktu! Rotariánská služba v této ná roč né funkci guvernéra byla ovšem Viktorovi vždy o to bližší, že jako epidemiolog strávil řadu let svého profesního života v rozvojových
zemích. Bránil tam vzniku řady infek čn ích chorob, mezi nimiž byla jednou z nejnebezp ečnějších dětská obrna. J estliže
právě proti poliomyelitid ě dovršují úspěšně rotariáni svůj boj
díky svému celosvě tovému programu PolioPlus, dovede takovýto odborník nejlép e p osoudit, jaký ohromný přínos bude
zname nat pro celé lidstvo vymýcení této zhoubné n e moci.

26. června oslavil své šedesátiny MUDr. Ivan Belan,
zakládající prezident RC Banská Bystrica a druhý guverné r našeho d istriktu, kter ý dosud v plné síle púsobí jako
gyn ekolog a porodník ve Fakultní nemocnici F. D. Roosevelta
a v Dětské fakultní nemocnici v Banské Bystrici.
Cíle a ideály Ro tary se Ivanovi dostaly doslova clo krve. Zasloužil se o založen í svého klubu a stal se jeho prezidentem
po první dva roky. Ochotně se zapojoval clo mnoha aktivit neje n ve prospěch svéh o města, ale inicioval i mnoho akcí nejen
v rámci D. 1920, ale i p o vzniku D. 2240. O to větší příležitost
k tomu mě l jako jeho druhý guvernér ve funkčním období
2000-01 a jako vůb ec první Slovák v té to funkci. Jeho neutuc hající ochota spolupracovat a pomáhat při rllznoroclých
ak tivitách i povinnostech jej přived la i k inspirování výstupu
n a Gerlach s vlaječkam i Rotary n a poče t 100. výročí založení
Rl, k realizaci n ěkoli ka celoclistriktních projektú (Passporty Rotary, odznaky D.2240, příl eži tostné filatelistické edice
k významným událostem v distriktu apod.) i k trvalé mu člen
ství v redakční radě n ašeh o časop i su , v n íž pečuje zejmé na
o příspěvky ze Slovenska. V jeho rotariánské angažovanosti je
mu výbornou oporou jeho milá manželka Ma rian na. Ostatně
i jejich d cera Lucie poznala jako členk a Rotaract klubu v Banské Bystrici ducha Rotary- ducha přá telství a pomoci.

On IS July, PDG Viktor Príkazsk}·, M.D., epidemiologist,
celehrated hi s 7 5' 11 hirthday, stili fu ll of vigour.
Dr. Príkazský, a member of the Pop rad RC, held the office
of Governor of our District for two years - in 2003-04
and 2004-05.

25 )u ne saw the celebration of the 60'11 birthday
of PDG Ivan Belan M.l).
_
The founding president of Banská Bystrica RC. Dr. Belan is
stili very active and continues his work as a gynaecologist and
obstetrician at the F.D. Roosevelt HospitaJ in Banská Bystrica.

Oběma našim výborným přátel lim- "PDG"- přejeme pro to co nejupřím něji stále pevné zdraví a mnoho dalšího životního elánu, k terý tak úspěšně p rokazovali při plnění tolika náročných úkolll pro světové společenství Rotary. Úkolll, které na sebe vždy
brali dobrovolně, aby je o to obětavěj i p lnili. A protože jedno u převzaté ro ta riánské povinnosti bývají i závazkem doživotním,
těším e se, že se s o b ě ma jubilan ty budeme na všech akcích našeho clist riktu setkávat ve zdraví i n adále.

redakce RGN
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Rotariáni venovali
100 počítačov školám v Žilinskom kraji
Rotary klub Žilina a Rotary Club Bellevu e Breakfast, USA, v spolupráci
s Newport High School Bellevue (študentmi Cisco Networking Academy)
vybavili v apríli t. r. desať laboratórií
základných a stredných škol Žilinského kraja po čítačovými zostavami.
Základ projektu vytvoril v roku 2003
John Martinka z Rotary klubu Bellevue
Breakfast, ktorého korene siahajú na
Slovensko d o oblasti Zbyilova, a ktorý
s tou to myšlienkou oslovil priatel'ov
v žilinskom klube.
Slávnostné odovzdanie po čítačov sa
uskutoč nil o dila 18. apríla 2005 v žilinskoro hoteli Slovakia za účast i c hargé
ďaffaires USA na Slovensku pána Scotta
Thayera, členov z oboch Rotary klubov,
zástupcov ministerstva dopravy, pošt
a telekomunikácií SR, predstavitel'ov
miest, zástupcov obdarovaných škol
a médií. Celkovo bolo dodaných, inštalovaných a vybavených potrebným
softwarom 100 kusov kompletných počítačových zostáv (vrátane laserových
tlačiarní, sietí, pripojení do internetu),
na ktorých bude prebiehať výučba pre
viac ako 4 500 žiakov a študentov v regiónoch Žiliny, Martina a Rajca. V apríli
pricestovala na Slovensko aj sku pina
13 amerických študentov z Newport
High School Bellevue, ktorí počítače
v jednotlivých školách zapájali a inšta-

lovali a ktorí boJi ubytovaní v slovenských rodinách.
Tento ojedinelý projekt, ktorý spolupracujúce kluby zastrešuj ú medzinárodným Matching Grantom z nadácie
Rotary Foundation, je u sk utočilovaný
v rámci tohoroč ných osláv 100 rokov
vzniku hnutia Rotary International
v americkom Chicagu. Z prednesených
p rejavov citujeme:
Viktor Príkazský, guvernér dištriktu 2240: "Gramotnosť nášho obyvatel'stva má dnes nové dime nzie. Nepotrebujeme iba vedieť čítať , písať
a počítať , potrebujeme zvl ádn u ť n ovú
technológiu, technológiu používania
po čítačov. To je novodobý typ vzdelávania. Sme vel'mi vďační spolupracujúcemu Rotary klubu a je ho čl e nom, že nám
pomáhajú pri rozvoji vzdelanosti nášho
obyvatel'stva."
John Martinka, autor myšlienky:
"Som presvedčený, že projekt podporený Matching Grantom bude prospešný
pre všetky obdarované školy a pomože
vo vzdelávaní štude ntov na Slovensku.
Na druhej strane očakávame, že americkí študenti spoznajú vašu krajinu, systém školstva, nadviažu kontakty, a že si
so sebou odnesú viac, ako priniesli."
Antonín Pospíšil, koordinátor
projektu: "Som rád, že myšlienka,
ktorá vznikla v roku 2003, sa v tých to

diloch stáva pre viac ako 4 500 žiakov
a štude n tov škol žilinskéh o regiónu
realitou. Podarilo sa nám to, čo sme si
predsavzali: aby sa úroveil výučby informatiky na školách priblížila štandardom vo vyspelých informačných spoloč nostiach. "

Antonín Pospíši l,
sekretár RC Žilina 2004-05

Rotarians donatc 100 computcrs to
schools in thc Žilina region
Žilina RC, Slovakia, and Bellevue Breakfast RC, USA, in cooperation with
Newport High School in Bellevue, have
provided ten laboratories in primary
and secondary schools in the Žilina region w ith computer equipment.
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Žatva svetových lyžiarskych medailí
dištriktu Rl 2240
V dň och 12.- 19. 3. 2005 zorganizoval
RC Madonna di Campiglio v italských
Dolomitoch pod patron átom Intern ational Ski Fellowship for Rotarians
(ISFR) "6•h Rotarians ' Ski Meeting
World Ch ampionship of Madonna d i
Campiglio ". S úťažil o sa v zjazdovo m
a bežecko m lyžovaní a v lyžiarskej turistike. Podujatia sa z ú čas tnil o okolo 300
aj zahran ič ných účastníkov, zo Slovenska j ede nás ť.
Trať bola p ostaven á na svahu Corna
Rosa. Zo 105 pretekárov bolo klasifikovaných 93 v 21 kategóriách. Naša výprava patrila so ziskom pať medailí medzi
najúspešn ejšie.
V "rotariá nskych" kategóriách získal
Ondrej Macko (RC Bratislava) striebro a ]ozef Šišila a Marián Dávidek (RC
Liptovský Mikuláš) 6sme, resp. dvanáste
miesto. V "otvorených" kategóriách získali Miška Ťahúňová a Dáša Macková
zlaté medaily a do celkovej kolekcie pat ria ešte dve strieborné med aily.
Ni č n e móže lepšie c har a kte ri zovať

prežité c hvíle, ako príhovor prezidentky Idy z usp oriad ajúceh o RC na slávnostnom gala večeri :
".Na krátku c hvíl'u sme zabudli ži ť
v strese a vo svete, kde život v pokoji sa
zd á u tópiou. Ale nezabúdajme, že žiť
v pokoji je možné, keď tomu naozaj sami
veríme. Všetci rotariáni sme si toho vedomí a bude me robiť všetko, aby sme
to uskutočn ili. Boh vám žehnaj!"
j oz efŠišila, PP,
RC LiptovskJí Mikuláš
Harvest of world skiing medals for
District 2240
Under the patronage of the lnternational Ski Fellowship for Rotarians
(ISFR), the Madonna di Campiglio RC
organised the "6•h Rotarians' Ski Meeting World Championship of Madonna
di Campiglio" in the Italian Dolomites.
About 300 contestants took part, with
our team being among the most successful.

Klatovští opět RADOSTI pro radost
V l oňském roce se Rotary klub Klato-

vy podílel n a MG-projektu, v jehož rámci obdržela Diako nie ČCE - středisko
Radost v Merklín ě n ový mikrobus Ford
Transit p ro přepravu hendikepovaných
d ě tí. Aby mo hl tomuto s tředi sku le tos
opět pomoci, u spořá d al S. dubna již p odeváté spol eče n ský večer, kte rý je tradi č ně setkáním významných veřej ných
a p odnikatelských osobností Klatovska.
Zú častni l o se ho na 120 pozvaných b ostú. Zvláš ť milá byla přítomn ost guvernéra d istriktu V. Príkazskéh o s chotí, stejně tak jako Dobroslava Zemana, PDG z
P lz n ě a Martina Timra, asistenta guvern é ra pro jižní Čechy z českých Budějo
vic. Př ij e li i zástupci spřá tel ených Rotary klubtl v Ch amu a Zwieselu.
O kulturní p rogram se postaral Plzeňský d ětský sbor p od vede ním sbormistryně p a ní Hany Friedric hové. Po
o b če rstve ní fo rmou bufetových stolti
si mohli ú častníci za tan či t v rytmu
"Disko té ky minuléh o století" v podání
pl zeňských DJ.

Vyvrchole ním večera byla dražba výtvarných prací mentáln ě a zd ravo tně
postižených klie ntú tohoto sociálního
za řízení , k ter€ mě ly velmi dobrou výtva rnou, té m ě ř profesionální úrovei'í..
Výn os dražby byl proto nad očekává n í
vysoký, takže klatovští rotariáni mohli
vede n í kř esťa nsk éh o s třed is ka Radost
v Merklíně přispě t částkou 50 000 Kč,
urče nou k zajiš tě n í kva lit něj ší péče
o h e ndikep ované děti.
Jaroslav Melan,
sekretá 1" RC Kla tovy

Joy for .JOY" again in Klatovy
An auction of art and craftwork by the
handicapped clients of the "Radost"
Uoy] centre run by the Deaconry of
the Evangelical Church of Czech Brethren in Merklín, held at a social evening by the Klatovy RC, raised the sum
of 50,000 Kč, which will go to provide
higher quality care for handicapped
children.

Dignitatis memorcs ad optima inten ti

Radní Plzerlského kraje Olga Kaltfková,
starosta mést a Klatov Karel Mráz
a g uvernér distriktu Viktor Prfkazský
sp olet ném pNpitku.
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N a linke Banská Bystrica - Bad I schl
Písal sa rok 1990, keď sa z podnetu Pete ra Mich alicu (RC Bratislava) a nášh o
Ivana Belana vytvorila skupina banskobys tri ča nov, ktorých ciel'o m b olo o bnovenie činn os ti miestneh o Ro tary klubu,
p ovodne založeného 16. júna 193 5. Rotariáni zo sused néh o Rakúska p od ali
vzni kajúcej iniciatíve pomocnú ruku.
Ch artu Rl odovzdal DG Helmut Marsoner dňa 27. 6. 1992 za p ríto mnosti
členov z RC Bad !schl, lebo práve tento klub bol n ašim p artnerským a p atronátnym klubom. Je ho p rezident H.
Reisner odovzclal clo rúk Charter-prezide nta Ivana Belana klu bový zvon, ktorý od vtedy už 700-krát oznámil zač ia
tok a koniec našich pravidelných
klubových Stretnu tí.
Po vzniku sa mostatné ho d ištriktu
2240 sa inte nzita našich ko ntaktov obmeclzila na minimum. Preto bolo p re
našich čl e nov p rekvap ením oznámenie, že RC Bad !schl by ch ce! n avšt íviť
Ba nskú Bystricu. Stretnutie sa u s kutoč
nilo v apríli 2004 v predvečer vstup u
Slove nskej republi ky do Európskej únie.
Naše opatovanie návštevy nebolo iba
povin nosťo u , ale aj príje mnou a u žitočno u p r íleži tosťou na zoznáme nie
našic h novších členov s čl e n mi RC Bad
!schl a s prostredím, v ktorom klu b funguje. 15-čl enná výp rava z Banskej Bystrice absolvovala vyše 600 km cestu do
centra Sol'nej Komor y v p iatok 13. mája

2005. Hostitelia p ripravili bohatý program, v rámci ktorého sme sa zoznámili s p rostredím známych klimatických
kúpel'o v na sú toku riek Traun a Ischl.
Naj vačšo u zaujímavosťo u je Kaiservilla, svad obný d ar matky cisára pri príležitosti jeh o sobáša s Alžbetou (Sisi),
ktorá sa nach ádza up rostred vel'ké h o
a nglické ho parku s krásnou mramorovou fo n tán ou od V. Tilgnera. Prehliadka centra m estečka sko nč il a v zná mej
cukrárni Zau ner, kam rada chodievala
i cisárovna Alžbeta.
Pri slávnostnej večeri v Kurhoteli info rmovali prezidenti Tomáš Márto n

každé mu rakúskemu p riatel'o vi o dovzdala b a líče k s o bsaho m produktov
z ovči eho mlie ka: oštiepkov a paren íc, ktoré p ocll'a viac ako 200 ročné
ho techno logického p ostupu vyrába
Agrofarma v Červenom Kame ni. Originálne slovenské syry d ostali priaznivé referencie už na d ruh)• deň rán o.
Na zdravie! Bohaté zážitky z exku rzie
prekon al pocit z dobrých a srd ečných
priatel'ských vzťahov, ktorý dominoval
počas dňa i veče r a. Stre tnutia p o
12 ro koch s priatel'mi nás p resved čili ,
že an i čas, an i vzd i a l e n osť nemóže p rekážať spoloč n ému ciel'u a po dobném u
zmýšl'aniu.
Osobit né poďakovan ie chcem vyjadri ť našim krajanom Jaromírovi Oulehlovi a Mojmírovi Ševčíkovi, ktorí mali
zna č n ú č a s ť o rga ni začnýc h povinností.
Vďaka p atrí aj Joh annovi Leop o ldovi
Ostermannovi, ktorý zozn ámil ú častní
kov n ávštevy s históriou Bad Ischl.
Norbert M. Beňuška, PP,
RC Banská Bystrica

BB - BI communication
a Felix Spitzer o živote v kluboch a ich
huma nitných aktivitách. Každý hosť
d ostal originálny čokolá dový p rodukt
- Zaunerstollen podl'a recep túry z roku 1905. Za túto storočni covú slad kosť
sa slovenská strana revanšovala tým, že

Cooperation between the Rotary Clubs
in Banská Bystrica (Slovakia) and Bad
Ischl (Austria) has been developing
sin ce 1992. In May members of the
Banská Bystrica RC visited their Rotary
friends in Bad Ischl.

Numizmatická špecialita rotariánska minca
Oslavy sté ho vý roč ia Rl boJi podne to m
a p ríl ežitosťo u o rganizovania množstva róznych pod ujatí na celo m svete, ktoré sa urč ite
n ikdy nepodarí kompletn e zhrn úť a s p očí
tať. Dnes chcem všetk)•c h čita te J'ov a najma
numizmatikov info rmovať o j ecl inečnej n umizmatickej špecialite.
Prvýkrát v celosvetovom merítku bola
vydaná jubilejná minca s námetom a k výroč i u Rota ry In ternational. J e ňo u oficiálne
platidlo - strieborn)• clolár austrálskej meny.
"Rotariánsky" strieborn)• clolár z mincovne v Perth (Austrália) je vyrobený z číre h o
striebra (99,9 % č istota Ag). a rube mince
je portré t král'ovnej Alžbety II. a na líci je vo
fare bno m prevedení logo Rl - rotariánske
ozube né koleso s n ápisom: "A CENTURY
OF SERVICE - A NEW CENTURY OF SUCCESS."

Emisia jedn odolárových mi ncí bola limitovan á počtom 100 000 kusov. Ku každej minci je
priložený certifikát p ravosti a štýlov)' stojan n a
umiestn e nie na p racovn)r stol, alebo do vitr íny.
Pred ajná cena z e u rópskej d istr ib u čnej cent rály (Deutsche Bank Braunschweig) je 69,00
Euro za jednu mi ncu. Pri hromadných o bjednávkach cez prezidentov Rotary klubov je za
každ ú mincu vyplacená oclmena 10,00 Euro,
takže klu b získa k d ispozícii urči té prostriedky p re vlastné projekty. Mince sú dod ávané na
dobierku a poštovné náklady sú stanovené na
19 ,00 Euro. V prípade hromad nej o bjednávky
- najme nej 20 mincí - d istributér sl'u buje b ezpla tnú zásielku. V p rípade záujmu o kúpu mincí
p ošlem vzor hro maclnej objednávky faxom.
Ivan Belan, PDG,
RC Banská Bystrica
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Táboráci bilancovali
V či nno s ti členil RC Tábor převažu
je bezkonkurenčně služba obci. V uplynulém roce oslav 100. výročí založení
Rotary u sku tečn ili projekty zaměřené
na podporu mladých talentovaných
hudebníki1, podporu G-centra v Táboře a azylového domu pro matky s dětmi

Změna

v Jeníčkově Lhotě, to vše v celkové h odnotě zhruba 100 000 Kč. Právě vybavení dětského hřiště v Jeníčkově Lh otě
(snímek č. 2) se stalo největší m letos
realizovaným projektem a společným
dílem Táborákil a rotariánú partnerského RC Annapolis (Maryland, USA
- D 7620, klub založen 1921 , cca 150
členil ). Tento úspěšný česko-a merický
projekt byl uzavřen 12. 6. 2005 slavnostním setkáním za účasti amerických
přátel. Manažer projektu, James F. Ludwik (na snímku č. 1 vlevo), společně
s prezidentem RC Tábor, Jiřím Šípem
(na snímku č.l uprostřed), zajeli den
před tím také podpořit táborské rotariány účastnící se Rotary Inter-Country
Tennis-Cupu v českém Krumlově (viz
zpráva na str. 30). Zde se setkali s nasttJpujícím guvernérem našeho distriktu

místa a termínu schůzek

RC Praha Classic, který letos oslavuje
oznamuje, že změ
nil místo svých pravidelných schilzek.
Jeho čl enové se od května t.r. scházejí
(kromě státem uznaných svátkú a dnú
pracovního volna) v salónku restaurace MAT, Karlovo nám. 19, Praha 2 Nové Město (viz obr.), a to každé úterý
k obědu, tedy od 12:00 hod. Kontaktní
adresa je na prezidenta klu bu (fu nkce
sekretáře není zatím obsazena): Svatopluk K. J edlička, 182 00 Praha 8, Taussigova 1172/287, mobil: 602 432 751,
mail: skj@post.cz

Ing. Otakarem Veselým (na sn ímku
1 vpravo). Před deseti roky se AnnapoUští rotariáni podíleli na výstavbě výtahu v pečovatelském domě pro seniory
v táborské Kvapilově ulici. Partnerské
vztahy RC Tábor a RC Annapolis evokoval český rodák Cha rles Heller před
ll lety. Při oficiálním uzavření partnerských vztahú obdržel táborský klub od
annapoliských klubový zvon, který byl
vyroben ve stejné dílně, jako první "stoletý" zvon, který pak cestoval napří č
rotariánským světem.
č.

(skj)
Tábor RC take stock
By far the major part of the activities
of Tábor RC consists of service to the
town.

pě t let své existence,

(skj)

Znojmo RC help sheltcred workshops
The Znojmo RC raised nearly 50,000
Kč from its annual charity ball. The
sum was given to the Znojmo Regional
Charity.

Znojemští pomohli chráněným dílnám
Již počátkem tohoto roku, v sobotu
19. února 2005, uspořádal Rotary klub
Znojmo další ročník charitativního pieStl. Je ho výtěžek ve výši 50 000 K č byl
věnován Oblastní chari tě Znojmo n a
vybudování odsávání par v tiskařské
dílně , jedné z chrá něných dílen ve Znojmě. K tomuto výnosu přisp ěli nejen
účastníci , ale i sponzorující firmy, pře
d evším Zn ovín Znojmo, v jehož prostorách ples probíhal.
Čtyři chráněné dílny Oblastní charity Znojmo (svíčková, šicí, košíkářská
a tiskařská) nabízejí zaměstnání 27 oso-

bám s rilzným typem zdravotníh o znekteré by jen ztěžka hledaly
zaměstnání jinde. Ve svíčkové dílně se
vyrábějí dárkové svíčky nejrilznějších
velikostí, tvarú a barev. Košíkářská dílna nabízí bytové doplňky z proutí, výrobky pro vinaře a také rúzné dřevěné
doplňky- stoličky, věšáky atd. V šicí dílně vznikají hlavně bytové doplňky (polštářky, prostírání, tašky...) , ale i o d ěvy
a výrobky n a zakázku z vlastníh o i donesené h o mate riálu. V šicí díln ě také
opravují a upravují oděvy a jiné textilie
(výměna zipil, úprava délky atd.)
výho dně ní,

Dignitatis memores ad optima in tenti

V tiskařské dílně , kde se tampónovou
technikou potiskují reklamní předmě
ty logem či nápisem, již dnes - díky Ratary klubu Znojmo -sp olehlivě funguje
nově instalované zařízení na odsávání
par z chemických ředidel a přispívá tak
ke zlepšení pracovních podmínek osob
se zdravotním znevýhodněním. Za tuto
pomoc zaměstnanci Chráně ných dílen
rotariánúm prostřednictvím tohoto
člán ku srde čně d ě kují.

Jana Částková
Oblastní Charita Znojmo

________________."/

Inter- Country Meeting

Sv. Blažej už září novotou
Slavnostní odhalení těžce poničené a nyní nově restaurované barokní sochy sv. Blažeje bylo vyvrcholením
v pořadí již Xllllnter-Country Meetingu 2005, který pro své zahraniční pi"átele uspořádal ve dnech 18. až 22.
května 2005 Rotary klub Plzeň.
Celá skupina se hned první den vydala na Mostecko. Po di1stojném přijetí na
mostecké radnici se díky programu,
vzorně připravenému mosteckým i rotariány, všichni obdivovali krásnému
gotické mu kostelu, který byl v roce
1978 p řestě h ován ze svého púvodního
místa téměř o jeden kilo metr dál, aby
ustoupil těž b ě hnědého uhlí, a seznámili se s vynikajícími výsledky rekultivace vytěžených území n a Mostecku: je

n íci, odhalil starosta m ěsta Pavel Kondr
společně s p reziden tem RC Plzeil Jaroslavem Šindelářem jím restaurovanou
sochu sv. Blažeje, u níž je u místěna deska z černé žuly s pamětním nápisem.
Po té to slavn osti se zahraniční hosté
v podniku BOHEMIA SEKT nejen obdivovali modern ě vybavené výro bně šumivých vín, ale so učasně i d egustovali
výborná příro dní vína, která te nto největší vinařský podnik u nás nabízí.

Znovu tak navázal na tradici z minulých let, kdy se- vždy v květnu- sch ázejí
zah ra ni ční přátelé plzei1ských rotariánú z mnoha zemí n a kulturn ě-společe n
ské akci, spojené s řad o u exkurzí, výleti1
a návš těv, jejíhož případn é h o výnosu je
vždy využito pro nějaký zajímavý ú če l ,
ať humanitární či kulturn í.
Těch to meziná rodn ích
plzeilských
setkání se rádi zú častňuj í rotariánští
přáte l é z mnoha zemí, nejen z těch sousedních, ale i z Anglie, Francie, či Itálie,
ovšem i z USA či d okonce až z Tasmánie
(2003). Na tom letošním jsme přivíta
li celkem 22 zahrani čních přátel , kteří
k nám přij eli tentokrát z Belgie, Rakouska a Ně mec ka. Byli mezi nimi např.
č lenové belgického RC Amay-Villers-le-Temple - dva manželské pár y se svým
prezidentem ]osephem Pineurem,
guvernér rakouskéh o distriktu 1920

Alfred Fischer se svou paní, Arthur Strome nger s manželkou, PDG rakouského
d istriktu 1910 a další hosté z Wlirzburgu, Bayre uthu, Rothenburgu o.ci.T. či ze
saského Kame nze a také skupina členi•
RC O berpfalzer Walcl - O be rviechtach
v čele se svou preziclentkou pa ní Regínou Frauendorferovou.

až neuvěřiteln é, že součas ný moderní
autodrom a hipodrom, rozsáhlé koupaliště nebo 70 hektarú vi nic se nacházejí
v místech bývalé " měsíční krajiny", kterou po so b ě zan echala povrc h ová těž ba
uhlí. A výb orné místní vín o také ochutnali při večeři v Litvínově.
Po sobotní návštěvě Střední uměl ec
ko-primlyslové školy Zá m eček v Plzni,
která je p od patronátem RC Plzeil, př i
jala z ahrani ční hosty v historické plzeilské radnici ná měs tkyn ě primátora
dr. Marcela Krejzová. Poté si prohlédli
historické jádro Plzně a po oběd ě odjeli do Staré ho Plzen ce, v jehož p řed
polí kdysi stával románský kostelík sv.
Blažeje. Na místní slavn osti, kterou zahájil fanfárový sbor a při níž vystou pil
i místní d ě tský folklorní soubor a baráč-

Posled ní návštěva v neděli dopoledne
empírovému zámku Kynžvart,
s nímž je nerozl u čně spojeno jméno
hrabě te Metternicha, který zde sídlil
a obohatil zámek krásnými sbírkami.
Když se naši hosté loučili , slibovali
jsme si, že se urč i tě opět sejdeme- buď
u nás, nebo na nějaké jiné zajímavé
rotariánské akci.
patř il a

Dobroslav Zeman, PDG,
RC P!ze1í

St. Blaisc Jooks Jikc new again
The solemn unveiling of the badly
damaged and now newly restored baroque stan1e of St. Blaise was the high
pointofthe 13th lnte r-Country Meeting,
which was held in 2005 by Plze ň RC.

Dignitatis memorcs ad optima in ten ti
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Rotary Inter- Country Tennis- Cup 2005
Tradi č ně o jedné červn ové sobotě, tentokrát ll. če rvna , uspořádal distriktní
výbor pro česko-sloven s ko-rakouskou
spolupráci pod záštitou Otakara Veseléh o (v té době DGE našeh o distriktu)
a Rudolfa Buchmeisera (PDG rakouského distriktu 1920) ROTARY lnter-Country TE NIS CUP čtyřhe r (VII. ročník) .
Profesionální zázemí (včetn ě vrchního
rozhod č ího Petra Hladíka) poskytlo TENIS-CENTRUM Český Krumlov, organ i zační zaj iště ní zdejší Rotary klub. Na
čtyřec h venkovních kurtech se za sluníčka i deště vystřída l o osm dvojic hráčů reprezentujících RC Bratislava, RC
Freyung-Grafenau ( ně mecký distrikt
1840), RC Český Krumlov, RC české
Budějovice , RC Jihlava, RC Tábor a RC
Plzeň . Vítězsrví vybojovala jihlavská
dvojice Jaroslav Dobrovolný I Jaroslav
Cakl, druhé místo obsadili českokrum
lovští Rostislav Zagora a Václav Drudík,
cena za třetí místo putovala do rukou
Jána Krišky a Igora Duly do Bratislavy.
Výtěže k z turnaje ve výši 2 000 K č byl
předán Otakare m Veselým , DGE, Ratary klubu český Krumlov pro vyu žití
v rámci sociálních projektů.

Mezi host y podporujícími hráče se
objevil i James F. Ludwick, č len RC
Annapolis (Maryland, USA), který př i
jel spol ečn ě s táborskými rotariány.
Oba kluby v tyto dny s úspěchem u zavíraly spol eč ný projekt na výstavbu
Azylového domu v Táb o ře (viz zpráva
na str. 28). DGE Otakar Veselý pod ě
koval panu Jamesi F. Ludwickovi za
iniciativy p ři proje ktech v našem distriktu a předa l mu distriktní vlajku
a distriktní odzn ak.

Všichni účastnfci odjížděli z českého Krumlova sp okojeni - vftězové se zasloužený m
ním a ostatnf s pocitem pNjemně prožitého vfkendu.

Vítězná d vojicejaroslav Cakl (vlevo) a Jaroslav Dobrovolný (vpravo) z RCJihlava.

Barvy jednoho ze d vou týnni RC české
Budějovice hájil obětavě senátor PČR

Za zmínku stojí, že pr ávě te nto rotarián z An napolis má koře ny v již ních
Čechách , odkud jeho rodiče odešli d o
USA v roce 1923. Všichni jsme přesvěd 
če ni , že budo u př i chá zet i další spo leč
né projekty a James F. Ludwick se těší
i na své příležitostné n ávraty do Čech.
Přáte l s ká setkání rotariáni1 v pr ů b ěhu
turnaje i p o n ě m op ě t obohatila vzáje mné ko ntakty všech zúč astněnýc h
klu bú.
(skj)

oceně

a starosta Hluboké nad Vltavou Tomášjirsa
(vlevo). Společn ě s janem Trskem (vpravo)
se um ístili v polovině tabulky.

Pl"átelé z partnerského RC Freyung·Grafenatt Andreas Altenecler (uprostt'ecl)
a Wolf-Dieter Krmnpe (vpravo) fJI'evzali
pN vyhlašování výsleclkti z m kou Otakara
Veselého, DGE (vlevo) cen utítěchy.

Dignitatis memores ad optima in ten ti

Rotary Jntcr-Country Tennis
Cup 2005
The Distric t committee for Czech-Slovak-Austrian cooperation organised
the seventh annual Rotary Inte r-Country Tennis Cup in doubles. Eight doubles pairs cook part, re presenting the
Rotary Clubs from Bratislava, Freyung-Grafenau, česk)• Krumlov, české Budějovice,Jihl ava, Tábor and Plzeň.
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Rotariáni udělili Cenu Leonarda da Vinciho
th Hall, kte rá byla p ostave na na zá kl ad ě
královské h o výnosu z r. 1327. I v souč a s n os ti je svě tovým středi ske m profese zlatníkú. O běd se u s kuteč nil v Plaistere rs ' Hall v City, v jejíž blízkosti jsou
oclkr)rvány zbytky púvodn í ro mán ské
zeli Londýna. Ko n eč ně hlavn í gala-veče r u spořá d a li o r ga ni zá toř i v sobotu
4. 6. veče r v Linco ln ' s Inn, světové m
středis ku p rofese p rávn íkt't. K ro m ě prezide ntú klu bú sd ruže n)rc h v asociaci
Leona rdo patřil mezi ře č n íky na to mto
veče ru i býva lý čle n britské vlády lo rd
Hu n t.

Mezi nejstctršf

čle 11y RC London p atN Felix

česky a chtěl by letos pNjet

Hosti tele m

Po/lak, p tivodem Čech, kter)Í stále plyn ně hovoN
do Prahy (na snímku v doprovodu}. Lébla, p rezidenta RC Praha).

sp o leče nských

akcí, usp ole tošn íh o již
31. ročn í ku p ře d á ní ce ny Leon ard a cla
Vinciho ve d n ech 3.-5. če rvn a 2005, se
stal tentokrát Rota ry Club of London ,
založený již v roce 1911.
Udílení Ce ny Leon arda cla Vinciho má
svitj po čátek v roce 1975; vznikla z iniciativy italské ho RC Fire nze p ř i p říl e
žitosti 15. výročí jeh o založení. J e ud ě
lován a každ o roč ně Asociací Leon ardo,
kterou tvoří d evě t Rotary klubi1 (Floren cie, Tours, Wtirzburg, Amste rdam,
Madrid, Athé ny, Brusel, Vie nna-Ring
a Lo ndýn) . Slavn ostní udíle n í probíhá
s tř íd avě v ně k te ré m z tě ch to měs t. Laureáty vybírá poro ta ze so u časných nad ějn ýc h pře cl s tav itel tl vědy, výzkumu ,
architektury a um ě n í, k teří dále rozvíjejí bohat)' od kaz Leona rda cla Vi nciho.
Letos přev z a l a cenu m ladá u mě l ky n ě
v obo ru st ří bro tepectví jmé ne m Sidsel
Dorph-Je nsen, pitvodem z Dánska, která nyní žije a p racuje v Lo nd ý ně, a to za
j e din eč ný, fun kč n í design p řed m ě tt't ze
s tříb ra (vázy, kalic hy, dž bánky, misky,
svícny ap od.). Výsledky její práce ukázaly, že tento o bo r n abývá i v dnešním
světě svttj nový ráz a význam.
Po souhlasu všech člen ských klu bi1
v Asoc iaci Leon ard o a poprvé v její histo ri i p ři zval lo ndýnský Rotary klub na
tu to akci i p rezide nty nebo zástupce
řáda ných při p ř íl ežitos ti

dalších klubú ze zemí Evrop ské unie,
takže se slavn ost níh o před á n í nakonec
zúčastnil o 193 ro tariánt:• ze 17 Rotary
klu bú ze 14 zem í Evropy, vč etně Kypru,
Irska, Lucemburska a Malty. Českou republiku zastupoval p rezide nt RC Praha
J osef Lé b l s c hotí jako jediný pozvaný
zástupce ze ze mí s třed n í a východní
Evrop y.

a přá te ls k é m se tkán í prezide ntú
častn ěných Rot ary klu bú dn e 4. 6.

zúbyl
před n ese n návrh na ro zšíře ní asociace
o kluby z dalších zemí EU. Bylo dohodnuto, že o vlastních závě rech jednání
a o p říp adné m p ř i zvá n í dalších klubi1
do té to organizace bude výbo r Asociace Leo nardo cla Vinci informovat zúčas tněn é kluby pí semně .
Celá akce, u spořád a n á v roce 10 0. výročí založe ní Rot ary, přispě l a k navázání řady nov)rch kontaktl! a přá te lství
mezi rotariány zem í Evro p ské unie.
j osefLéb!,
p rezident RC Praha 2004-05

U čestn ého stolu byla i p rezidentka Rotcuy
klubu London D1: V. Newa/1 (vpravo)
i oceněná um ělkyn ě Sic/sel Do1phjensen
(dm há zleva).

Po uvítání a recep ci v h otelu Portman
zaved l bo hatý program ú častníky do
historických míst Londýna, kam se lze
o bvykle je n těž ko dostat. Cena Leo narda cla Vinciho byla p řed á n a v Goldsmi-

Rotarians awardcd Leonardo ·
da Vinci Prizc
The Leonardo cla Vinci Prize, which
has been awarded since 1975 by the
Leonardo Association, formed by
9 Rotary Clubs, was won this year by
a young artist who works in silver. Her
name is Sidsel Dorph-Je nsen, and she
comes from Denmark, but c urrently
lives and works in London . The prize
was awarded for unique, func tional
design in silver o bjec ts.
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V Ostravě o etice v podnikání
Konference věnovaná památce ing. Vladimíra Káše
přispět k seznámení veřejn os ti s Rotary a jeho aktivitami v rozvoji profesní etiky
• a v ne poslední řadě získat pros t ředky
pro realizaci projektu na rozvoj etické h o vůd covství.

•

V úterý 26. 4. 2005 proběhla v h otelu ATOM v Ostravě konference k etice
v p odnikání, kterou připravili členové
RC Ostrava. Jejím ú čel em bylo přispět
k rozvoji etickéh o podnikání v ČR.
Konference si kladla tyto cíle:
• ukázat, že téma e tiky je velice aktuální a že její uplati'í.ování při spívá
ke zvyšování výkonnosti organizace
v soukromém i veřejn é m sektoru
• p ř ip omenout dobré a fungující pří
klady toho, že se etické c h ování dlouhodobě vyplácí
• prodiskutovat hlavní problémy, spojené s uplati'í.ováním e tického ch ování a nastínit možnosti jeh o širšího
rozvoje

Nad konferencí převza l záštitu Tomáš J. B aťa a Ing. Evžen Toše novský,
h ejtman Moravskoslezské ho kraje
a běh em n í vystoupili zajímaví předná
šející z ri1zných oblastí p odnikatelského i spol eče nského života, např. ThDr.
Josef Hromádka, bývalý místopředse d a
česk é vlády, ing. Pavel Pravec, p ředse
d a výkonné rady ze společnosti Barum
Contine ntal s.r.o., ing. Ladislav Glogar,
GŘ společnosti Autopal s.r.o., ovšem
i PhDr. Alexej Bechtin z Plzei'í.ského
Prazdroje a.s.
Zajímavá byla pře dnáška neje n ing.
Pavla Vítka z ODS Dopravn í stavby
Ostrava a.s., ale i náměstka h ejtmana
Moravskoslezskéh o kraje Ing. Ji řího
Carbola k etice a politické kult u ře.
S burcujícím přísp ěvkem vystoupil
Edgar Wille z Ashridge Management
College, Velká Británie, který apeloval
na praktické uplati'í.ování etiky v manažerské praxi.
Zaujaly i příspěvky Dr. Bláhy z VŠB
Ostrava, doc. Pu tnové z VUT Brno, ing.

Štefánkové z KB, dr. Slaného z Fakultní
nemocnice v Ostravě i zástupcil RC Ostrava Zdei'í.ka Michálka a Libora Friedela.
Na závěr konference vystoupil Viktor
Príkazský, guvernér našeho distriktu
a přednesl Poselství Rotary u příležitos
ti stéh o výročí jeho založení. Konference se zúčastnilo přes 60 spokojených
účastníki1 , kteří mají zájem se tématem
etiky v podnikání nejen dále zabývat, ale
hlavně něk teré ze získaných pozna tků
uplati'í.ovat ve své manažerské praxi.
Jak uvedl p rezident ostravského Rotary klubu Zdeně k Mich álek, byla tato
konference prvním pokusem poukázat
n a možnosti Rotary v podpoře etického p o dnikán í v ČR. Podle h odnocení
ú častn íkil se zdá, že úspěšným.
Zdeněk

Michálek, PP,
RC Ostrava

On ethics in husiness in Ostrava
The aim of the confe rence on business
e thics, organised by me mbers of the
Ostrava Rotary Club, was to contribute
to the development of business ethics
in the Czech Republic at a time when
we are becoming integrated into the
European Union, and to demonstrate
h ow Rotary can help spread the ideas
of ethical business.

Gratulujeme Karin ke členství v Rotary!
Zejmé n a člen ové Ro taract klub u Prah a si jistě r ádi vzp ome nou n a svou
bývalou aktivn í členku J UDr. Karin

Ga ndalovičovou . Před rokem odcestovala do Jihoafrické re p ubliky, aby tam

působil a jako právnička. O to více nás
nyn í potěšila zpráva od pana Davida
Bradleyho, prezidenta tamního RC
Waterfront, že jeh o klub přijal dnem
1. června 2005 Karin za svou čl enku. Ve
svém e-mailu uvádí mj.:
"S potěšením jsme vzali n a vě d o mí
Vaše doporučení a n eváhali jsme při
jmout Karin za členku našeho klubu.
Byli jsme také rádi, že této slavnostní
události, kdy Karin vstupuje na cestu
rotariánských služeb a p omocí, mohla
být přítomna i její m atka MUDr. Jiřina
Dragounová.
Pokud jde o n áš klub, získal Chartu
Rl v roce 1992 a jeho patronátním klubem byl RC Cape Town. Jsme prvním
klubem našeho distriktu 9350, který se
sch ází každý pátek už o snídani. Guver-
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n érkou našeh o D pro 2004-05 je June
Webber, zaklád ající čle nk a našeho klubu, která byla ředi telkou Soudního dvora v Kapském m ěstě, kontrolníh o orgánu právních zástupcil v Jižní Africe."
Tato zp ráva tak vhodně napli'í.uje cíle
nového prezidenta Rl C. W. Stenhammara, který se zasazuje za přijím ání
mladých osob a zejmén a žen za nové
členy Rotary klubů kdekoliv na světě,
tedy i na nejjižnějším cípu Afriky. Těší
nás, že i tam rozmnožuje řady ro tariá nů
mladá, půvabná Češka.
(dz)

Congratulations to Karin
on bccoming a Rotary membcr!
Former active member of the Prague
Rotaract Club JUDr. Karin Gandalovičová left a year ago to work as a lawyer
in the Republic of South Africa. On
1 June she was accepted as a me mber
of the Waterfront RC there.

Agentrura Dům s.r.o.

Osadní 26, 170 00 Praha 7
tel.: 283 870 893 Fax: 283 870 944
e~mail: produkce@agenturadum.cz
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Trenažéry pro zdravotně postižené

Frilz Zeeuw, PDG německého distriktu
1950 (vlevo), Milan Roch, PDG našeho
distriktu a jan K11beš, prezident RC české
Budějovice pro období 2005/2006 se
zamJíšle/i nad možností dalších společnJích
projektti.

Klienti českobudějovického centra zdra votně p ostižených měli z nových trenažéní upNmnou
radost.
S tředa 29. červn a byla pro klienty
Prvního centra zdravotně postižených
Jihočeského kraje v českých Budějo
vicích n eje n dnem slavn ostním, ale
i dnem, n a který se všichni už dlouhou
dobu nesmírně těšili. Zástupci RC čes
ké Budějovice a partnerské ho RC Herzogenaurach (Německo , D. 1950) jim
předali do u žívání téměř dvě desítky
rehabili tač n ích a posilovacích zaříze ní
v hodnotě 32 000 EUR (včetn ě úče l ové
dotace od Nad ace Rotary).

Centrum zdravotně postižených se
zabývá v široké m rozsahu sociálními,
kulturními a sportovními aktivitami
pro spo lu obča ny bez rozdílu věku se
zdravotním, tělesným nebo mentálním
postižením s dúrazem na terap e utické
účinky sportu. Trenažéry speciál ně
konstruované pro handicapované se vyráběj í pouze v jedné firmě na světě, ve
firm ě HUR ve finské m m ěstě Kokkola.
Zásilku pro českob udějovické centrum předal na m ístě osob n ě majitel firmy, rotarián Mats Manderbacka, CEO.
Z Německa přije l mezi jinými hosty
i Fritz Zeeu w, který byl u zrodu tohoto MG-proje ktu jako guverné r D. 1950
(myšle nka na poří zení šp ičkové ho vybave ní více ú če lové haly se zrodila už

během roku 2002, kdy RC He rzogen au rach zd e pomáhal při li kvidaci škod
p o povodn ích). Náš distrikt zastupoval na setkání PDG Milan Roch a Petr
Fencl, člen výboru pro mezinárodní
spolupráci mezi českým i , slovenskými
a ně meckými kluby (současně i nový
výkon ný sek re tář distriktu) . Praktické užití trenažé rú předved l sp olečně
s n ěkolika klie nty ředite l centra, pro
věc zaujatý Jiří Smékal. Účinky tre nažérú si "na vlastní kúži" vyzkoušelo i ně
kolik odvážných rotariá nú, ú čas tnících
se setkání. Pr i1b ěh setkání zpříje mnili
svým pěveckým vystoupením tři stude nti konz ervatoře pro zrakově postižené.

PN ukázkových cvičeních klienllí asistoval
i lV/ichael Fische1; pastprezident par/JWI'
ského RC Herzogenaurach (na snímku
v pozadí vlevo) a metjiteljlrmy dodávající
trenetžéJy, finský rotetrián Met/s Metnderbetcka, CEO (vpmvo).

(skj)

Training machines for
the handicapped
Representatives of české Budějovice
RC and its partner RC from Herzogenaurach in Germany (District 1950)
p resented the Southern Bohemian
Region First Centre fo r the Handicapped in české Budějovice with nearly
20 items of rehabilitation and muscle-conditio ning equipment with a total
value of 32,000 Euros.
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Ředitel českobudějovického centretjiří

Smékal se SVJími klienty p1~edvecl/ praktické
výhody trenažéni. pro zdravotně postižené.
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aktivity mladých

Európske stretnutie v Diisseldorfe
Keď som pred štyrmi rokmi na p óde
Rotaract klubu Nitra prvýkrát počula
slovo RYLA, n emala som p oií.atia o tom,

čo

toto slovo zn amená. Vždy som však
bola zástankyií.ou myšlienky, že všetko
treba raz vysk úšať na vlastnej koži. Je
samozrejme fajn, keď si čl ovek prečíta
vždy ni ečo nové o aktivitách rotariánov,
ale iné je pocleliť sa o zážitky s ostatnými. Jed ným zo skvelých nápaclov sú semináre RYLA usilujúci o to, ako zblížiť
mladých 1\Jclí niele n rovnakých národností.
Medzinárodný seminár RYLA, ktorý
sa konal tento rok pri príležitosti 100.
výročia Rotary, pripravili rotariáni nemeckého clištriktu 1870 v Dússeldorfe.
Zúčastnilo sa ho 26 mladých !'udí vo
veku od 18 do 25 rokov z 13 eu rópskych krajín. Téma stretnutia zah fií.ala
nielen minulosť , ale hlavne budúcnosť
Európy a znela: "Naša Európa - rezistentt1e proti (demokraticky legitimovan ému) zne užívaniu moci?" RYLA 2005
sa zaujím ala o kon štanty žijúcic h cle-

mokracií. Mladí l'udia z nových krajín
Európskej únie diskutovali s mladými
zo starých e urópskych krajín, zvlášť
záp aclných, o týchto h odnotách: silné
strany a záujmové združenia; h ospod árska sila a spravod li vosť rozd ele nia;
vzdelanie; médiá a demokracia; sp ol ečenské predstavy a spolupatri č no sť;
n adšenie a súcit.
Počas štyroch dní sme mali možnosť
spoznať vel'a zaujímavých a milých !'udí,
či už rotariánov alebo význ amných profesorov. Po kažclej pred náške sa strhla
honka diskusia, ktorú bolo vždy ťažké
ukončiť. Mali sme nesk utočn e vel'a otázek, ale hlavne sme sa chceli s druhými podeliť i o skúsenosti svojej krajiny
k tejto té me. Spomeniem len niektoré
z té m preclnášok: Kultúrna pamať a demokratická stabilita; Spo lečen ská ne-

Celý l'udský život je hl'adaním. Niekedy
dokonca ani nevieme, čo hl'adáme, alebo prečo to vlastne hl'adáme. Program
RYLA móže byť podstatnou pomocou
pri rozhodovaní o cťa lšo m vzdelávaní
alebo smerovaní vlastného života.
Na seminári som vyslovila otázku,
ktorá sa týkala zneužívania moci na Slo-

vensku. Bola zodpovedaná ko nkré tnym
riešením. Tým riešením som b ola ja.
Jedno duchý člove k , ktorý sa musí len
odhod lať usk u točn iť zmenu - a nebáť sa.
Lucia Bártová,
prezidentka RTG Nitra
Eu ropean meeting of young peoplc
in D l'1sscldor f

rov nosť a rovnosť šan cí ako úloha politiky; Sila práva a právo sily - ochrana
práva pre d emokraciu?; Znaky de mokraticky legitimovaného zne užívania
moci a možn osti je h o o dstráne nia.

The international RYLA seminar held
in Diisseldorf at the end of March was
attended by 26 young people aged
from 18 to 25, coming from 13 European coumries. The theme was "Our
Europe - resistant against (democratically legitimated) misuse of power?"

čo nové na jar v našich Rotaract kluboch?
V dií.och 1.-10. apríla 2005 usporiadal taliansky dištri kt 2030 stretnutie
predstavitel'ov Rotaract klubov nových
členských štátov EÚ. Zúčastnilo sa h o
9 " rotarakťákov" : z Maďarska dva a po
jedn om z Li tvy, Estónska, Pol'ska, Slovenska, Slovinska a Cypru. Takmer každý deií. sme boli hosťam i iného RTC.
Program bol naozaj p estrý: navštívili
sme mestá regiónu Piemont - Milano,
Novara, Alba, Valenza, AJessandria, Savona, Alassio, San Remo, Monte Carlo,

Torino a Bergamo, obdivovali krásu talianskej prírody a jazier, ochutnali pravú
pizzu, vynikajúce syry priamo z výroby
a víno vo vínnych p ivniciach. Prínosom
bola aj výmena skúseností medzi viac
ako 15 klubmi.
23. a 24. apríla 2005 sa v Brne konala konferencia RTC nášho dištriktu za
účasti klubov z Brna, Hradca Králové,
Ostravy, Plzne, Prahy, Liptovské ho Mikuláša, Nitry a Žiliny, ktorá by mala prisp ie ť k lepšej spolupráci medzi klubmi

v našom dištrikte. BoJi zvolení noví
funkcionári a dohodli sme sa na zastavení spoločnej www-stránky.
Alexandra Krajčíová Orčíková,
prezidentka RTG Žilina
Whaťs

new this spring in our

Rotaract Clubs?
In early April the District 2030 [Italy]
organised a meeting for represematives of Rotaract Clubs from the new
member states of the EU.

Dignitatis memores ad optima intenti

služba mládeži
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Letošní RYLA již tradičně úspěšná
V p ořad í již p átý ročník semmare
RYLA, jeh ož pravidelným cíle m je pomáhat mladým lide m rozvíjet jejich
schopnosti vedení lidí, svolal do Pros třední Be čvy na dny 4. až 8. kvě tna
2005 již tolikrát osvědčený tým ostravských rotariáni'l - Zd e n ě k Michálek
a Libo r Fried el v úzké spolupráci se
členy Rotaract klubu Ostrava. Letošní

téma semináře z n ě l o " Nau č m e se žít
s etnickými menšinami". Zú čas tnil o se
ho 16 mladých lidí jak z české republiky, tak i ze Slovenska.
často se vyjadřuje ú spěch a účelnost
takov)rchto akcí číseln )r mi údaji - i my
je máme k dispozici: tak například na
otázku: Byla pro vás účast přínosná?
odpovědě lo 87 % účastníkú "ano" a 13
"spíše ano"; na otázku: Byli jste sp okoje ni s prací lektora? 63% "ano" a 31%
"spíše ano", je n 6% "spíše ne"; na otázku: Byli jste sp o koje n i s organizačním
zajištěním ? 94 % "ano" a jen 6% "spíše

ano"; Doporu č ili byste te nto semmar
dalším spolupracovníkúm? 94 % "ano"
a jen 6% "spíše ano". A s p oskytnutým
textovým mate riále m byli spokojení
všichni účastníci.
Daleko přesvě d čivěj ší než čísl a jsou
ovšem upřímn á slova n ě kter ých účast
níkú, z nichž citujeme:

"RYLA 2005 byla fantastická. Musím
a neje n za sebe, že RYLA byla opravdu vydaře ný m setká ním mladých lid í,
kdy jsme během p ár dní vstřeba li sp ou stu nových informací. Tyto informace se
n ám díky praktickým cvi če ním p od ař il o vyzkoušet také v reálné m ž ivo tě.
V tom vězí, dle mé ho názoru, jedna
z největších před ností se min ářú RYLA,
protože nejde je n o teoretické znalosti,
ale zejmé na o jejich aplikaci v pragmatickém světě.
Za mimořádně zdařilou čás t , ze které
budu bezesporu če rp a t j eště řadu let,
p ovažuji se min áře s paní doktorko u
Poclžornou. Té se podař il o br avurně
bě h em n ěkoli ka málo okamžikú stmelit celý kolektiv, vzájemně nás seznámi t
a sou časně n ám říci celou řadu zajímavých in fo rmací, týkaj ících se například
verbální i n everbální komunikace nebo
ř íc i ,

čas tak ukrutne rýchlo plynie... ale ja
mam len tie najkrajšie sp o mienky... Majte sa krásne, Katke držím palce na státniciach, nech sa vám všetkým clobre darí.

Tatiana

Ďakujem, po n eskoršom zhoclnoteniu
zážitkov a prínosov tohoto semináru
som zistil to, čo som už aj tak vede! - že
to bo lo vynikajúce a mám z toho príje mný pocit. Takže ešte raz vcl'a ka za vašu
námahu a strávený čas.

Peter Václav

relaxace, která v dnešním hektickém
nabývá neustále na významu.
Za neméně kvalitní p ovažuji i myšle nky prezentované pane m ing. Michálkem, zejména z oblasti osobního vť• d
covsrví, protože právě vť1 d covs rví je
o blastí mého největšího zájmu.
Té matem letošní RYLY byly etnické
menšiny. Bylo velice zda ř il é , tím spíše,
že mezi nás zavítal zástupce e tnické
( romské) menšiny. Sh odou okolností
jsem právě s tímto ú čas tníkem sdílel
pokoj, a tak jsem m ěl příl ež itost dozvě
d ě t se spoustu zajímavých informací
o tomto etniku.
světě

RYLA se mi velice líbila, obohatila mě
sp oustou zajímavých informací a zkušeností, ale největší dík patří hlavně vám
- organizátorúm za to, že se vám podaři
lo ud ě lat RYLU takovou, jakou byla, čili
s kvělou. Ještě jedn ou, díky za všechno,
bylo mi ctí zúčastnit se.

Dignitatis memores ad optima inten ti

jih Voloch

Ahoj Ostravo,
chci vám všem moc poděkovat, protože to pro mne bylo p ě t dni• o dpo č inku ,
i přesto, že jsme byli zaúkolováni až clo
veče rních hodin. Mám možnost p orovnávat s jinými se min áři , kte ré jsem
absolvovala na p odobná témata - a zdale ka jsem se dosud nedozvěděla tolik
(i o so b ě). Nejvíc m ě zaujal rozhovor
s Martinem. Díky n ě mu jsem získala
o dpověď na mnoho o tázek, týkajících
se národnostních menšin. Jeho o tevře
nost mi hodn ě otevřela oči. Moje oče
kávání se tedy splnilo na 100%, což n ebývá pravidlem. Nemúžu zapomenout
na Labyrint světa a ráj srdce. Nevěřil a
jsem, že se dá takto vžít běh e m p ár desítek minut clo hry.
Hanka Chloupková,

T1'ebíč

(dz)

This year's RYLA continued
a successful tradition
Our fifth annual RYLA seminar was
held in Prostřední Bečva. The theme
of this year's seminar was "Learning to
Jive with ethnic minorities". lt was attended by 16 young people from both
the Czech and the Slovak Republics.
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Ze světa Rotary
Správní rada ředitelů Rl na svém zasedání v březnu 2005:

Zajímavosti :

• stanovila, že kterýkoliv Rotary klub, usilující o spolupráci se
č le ny více než jednoh o jiného klubu, musí nejdříve předl o
žit svúj zám ě r ke schválení guverné rovi distriktu. Také distrikty musejí zajistit souhlas svého guverné ra, vyžadují-li
spolupráci s kluby a rotariány mimo oblast své pi1sobnosti;
• vyzvala všechny distt·ikty, aby omezily své návrhy n a z m ě ny
základních pravidel, předkládané pro Legislativní radu Rl
v roce 2007, na max. p ět položek, ne b o ť o b ě před chozí zasedání CoL v roce 2001 a 2004 byla přehlce n a množstvím
nových návrhú;
• upravila zásady týkající se programu vý m ěny mládeže
a stanovila, aby ro di če ne bo zákonní zástupci zajistili výmě nný m stucle ntúm cestovní p ojiš tě ní , kryjící případné
výdaj e za lé kařs k é či zubol éka řské o še tření;
• při věd o mí , že prog ramy rotariánských Cente r pro mírová studia a řešení ko nfliktú nabízejí stude ntúm jen jeden
zpúsob, jak zvyšovat své znalosti při řeše ní konfliktú, rozhodla se rada z řídit na zkoušku na tři roky krátkodo bý
a l evnějš í pilotní program, zamě ře ný na studium řeš en í konfliktú. To to ro tariánské Centrum pro studium otázek míru
a konfliktú bu de zřízeno při Chulalongkorn University
v thajské m Ban gkoku. Gene rální se kre tá ř Rl zajistí smluvní
p ře dpoklad y tohoto programu tak, aby se p rvní studen ti
mohli zapsat ke studiu již v červenci 2006. Veškeré podro bnosti a zásady výb ěrového říze ní nalezne te na adrese

•

www. rotary. org.
Některé z výsledků dubnového zasedání Rady zmocněnců
Nadace Rotary (TRF):

• Bude ustaven výbor, p ověřený zpracováním výhledu aktivit
TRF do druhé ho století existe n ce Ro tary.
• Na projekty klubú budo u o d 1. če rve nce 2005 p ř iz návány
ú če lové dotace (Matching Granty) v minimální výši 5.000
USD. Žádosti o MG podané během roku 2004-05 na část
ky nižší než 5 0 00 USD musí být d o plněny nejpoz d ěji clo
31. 10. 2005. Individuální dotace budou prozatím pozastaveny. Počínaje 1. 7. 2 006 musí klub, v jehož zemi se má
u skuteč ni t projekt po dpo řený účel ovo u dotací, při sp ě t
k jeho realizaci částko u a l espo ň 100 USD. J eho ú sp ěš n)•
prúb ěh musí být sledován tříčl enný m výborem klubu.
• Japonské distrikty, které chtějí sp o nzorovat z ahrani ční
stude nty při inte nzivních jazykových kurzech jap onštiny
a p ři krátkodo bých studijních p o bytech v Japonsku, mohou k to mu p o užít d arovaných kul turních vyslaneckých
stipendií.
• Zmocně nc i schválili celkový roz p oče t d otací n a jednotlivé
p rogramy v rotariánské m roce 2005-06 ve výši 83 718,100
USD. Na výdaje sp oje n é s aktivitami týkajícími se p rogramú, zejmé na Polio Pius, rozvoj fonclú a na správn í výdaje
schválili rozpočet ve výši 38 714,700 USD.
• Ke 30. dubnu 2005 bylo celke m 944 988 nositeli! čestné ho
od znaku Paul Harris Fellow.

Svě tová iniciativa pro vymýcen í p o lia (viz h ttjJ.//www.polioemdication.atg) oznámila, že d odala clo J e me nu 6 milio-

niJ dávek orální vakcíny p roti d ěts ké ob rn ě ,

neb oť

tam bylo

zjištěno 63 nových případú výskytu té to zho ubné choroby.
Ze mě S t ředn ího výcho du byly této ne moci sice zbaveny

již pře d té m ěř 10 lety (byly "polio-free"), ovšem v d ubnu bylo nahlášeno 22 nových p řípacl ú. V tiskové zpr ávě ,
kterou s pol e čně vydali všichni spolupracující partn eři Rotary lnte rnational, UNICEF, CDC a WHO - je uved e no , že
n ová monovale ntní orální polio-vakcina typu 1 (mOPV1) je
ú čin n ěj ší v boji p roti nap ade ní vire m, je-li apliková na ihned
p oté, co nákaza vypukla. B ěh e m národních imuni zač ních
dni1 ( NID) bylo v kvě t nu n aočková n o v Je menu n ě ko li k
milióni1 d ě tí. Je n na tuto akci přisp ěla Naclace Rotary čás t
kou 1,2 mil. USD.
• 5. dubna získal Chartu Rl Rotary klu b v Dušanbe, hlavním
městě Tadžikistánu, se svými 36 čl eny. Vyvrcholila tak jejich osmiletá snaha p řinés t ideály Rotary d o té to střed oasij
ské ze mě. Ella Rjazanovová objevila Rotary, když p á trala po
organizacích, p odporujících so ci ál ně odpověd né ch ování
v obchodních a od borných kruzích. Z její iniciativy a za
pomoci paní Re nny Smithové, manželky rotariána Granta
Smitha, v té d obě velvysla nce USA v Tadžikistánu, vzn ikl
kon cem 90. le t nej d ř ív "klu b p řáte l Rotary", kte ř í se spol eč
n ě s RC Boulder, Colorado , USA, sn ažili zmírnit dúsleclky
p odvýživy starších osob v Dušanbe. V roce 2002 tam při
jela ja ko dobrovolník v rámci programu " Lékař i bez h ranic" Nancy Paste rnaková z RC Bellevue, Washington, USA,
a umožnila sp ojení toho to "klubu přá te l" s ú s tře d ím RL
O dva roky p ozd ěj i byl vytvoře n prozatímn í RC. Tadžikistán je tedy 167. zemí Rotary a spadá p od d istrikt 2430, který zahrnuje rovn ěž Azerbajdžán, Kazachstán, Kyrgyzstán,
1\Jrecko, Tu rkmenistán a Uzbekistán.
• Dne 16. května 2005 byla Ro tary klu bu Mala bo , h lavn ího
m ěst a Rovníkové Guineje, p ředá na Charta RL 1\Jto zemi
tvoří pruh p evniny p ři západ ním po břeží afrického kon tine ntu a sk upina přile hlých ostrovi1. Rovníkové Gu inea se
stala 168. rotariánsko u zemí.
• Slavnostní setkání s p reziden tem Rl Gle nnem Estessem,
které se u skuteč nilo d ne 7. kvě tn a t.r. v Taipei, h lavním
m ěstě Tajvanu, bylo po šesti před chozích posledním v tomto ro tariánském roce. Světový prezident Rl p řed al v je ho
pr ú bě hu čes tné uznání 10 4 hlavním clárciJm, kte ří př ispěli
clo Nadace Rotary celkovou částko u převyšuj ící 1 mi l. USD.
čestné uznání získaly i kluby, jejichž všichni členové jsou
n ositeli čestného o dznaku PHF.
• 10. du bna t.r. se v Pa ří ži u s kutečn il závod v maratónském
bě hu , d o něhož se zapojilo na 35 000 běžcú . ] ean-Ciaud e Brocart, guverné r francouzského distriktu 1700, dal
po dně t k tomu, aby se clo závod u zapojili i rotariáni na
poče st 100. výročí založení Ro tary. Ten to n ej po če tn ěj
ší závodní tým, jehož čl eny bylo snadné rozeznat díky
jednotné mu o b lečen í v ro tariánských b arvách - modré
a zlaté, čítal 232 rotariánú ze 40 Rotary d istriktú a z 15
rúzných zemí. Nejmladším z ú častní kú byl devítiletý
Gui llaume, jeho ž nožní svaly jsou ochrome ny myopatií.

Dignitatis memores ad optima intenti

kaleidoskop

'~-----------------

Ze světa Rotary
Na závod se těšil už po několik měsícú. Na speciálním vojej ssebou vezla skupina osmi rotariánú, kteří byli
všemi přihlížejícími nadšeně pozdravováni. Pozornost jim
věnova l a i francouzská státní televize - kanál France 3.
zíčku

• 16. května převzal australský ministerský předseda John
Howard zvláštní ocenění "Polio Eradication Champion
Award", které mu ud ě lil o ústředí Rotary International jako
uznání za částku 10.5 milionú USD, jimiž Austrálie přispě
la ke světovému úsilí za vymýcení dětské obrny. ,Je mi ctí,
že mohu předat panu premiérovi Johnu Howardovi toto
ocenění jménem 1,2 miliónú členú Rotary nyní, kdy stojíme před dovršením tohoto historického úkolu a současně
i v roce oslav 100. výročí Rotary," prohlásil William Boyd,
RC Pakuranga, Nový Zéland, který se ujme funkce prezidenta Rl pro rok 2006-07. "S velkým potěšením oslavujeme
výborné výsledky tohoto partnerství veřejných i soukromých subjektú."
• Stejnéh o ocenění se dostalo dne 17. května i paní Carin
Jamtin, švédské ministryni pro mezinárodní rozvoj a spolupráci, neboť Švédsko nedávno přispělo na boj proti dětské
obrn ě čás tkou 30 mil. dolant Ocenění jí předal ve Stockholmu C. W. Stenh ammar, n ový prezident Rl a prohlásil:
,Jako rotarián i jako Švéd jsem hrdý na to, že má země na
sebe vzala aktivní roli, aby svět zbavila d ě tské obrny."
• Dalšími n ositeli tohoto čestného ocenění jsou dvě významné osobnosti amerických vládních agentur za jejich soustavnou pomoc celosvětové iniciativě za vymýcení polia.
ll. května předal ocenění prezident Rl Glenn E. Estess na
slavnostní recepci Dr. Julii Gerberdingové, řed itelce Amerických center pro kontrolu n emocí a jejich preven ci (U.S.
Centers for Disease Control and Prevention - CDC) a Andrew Natsiosovi, administrátorovi Americké agentury pro
mezinárodní rozvoj (U.S.Agency for lnternational Development (USAID). Americká vláda přispěla od roku 1995 do
tohoto programu boje proti obrně částkou přesahující již
1 miliardu dolari1.
• Cena nazvaná "Polio Eradication Champion Award" byla
zřízena v roce 1995 k ocenění vlád nebo světových osobností, které významně přispěly k cíli - celosvětovému
vymýcení polia. Mezi jejími n ositeli jsou bývalý americký
prezident Bill Clinton; bývalí ministerští předsedové John
Major z Anglie a Ryutaro Hashimoto z Japonska; prezidenti Chen Shui-Bian z Tajvanu , Pervez Musharraf z Pakistánu,
Olusegun Obasanjo z Nigérie, Mamadou Tandja z Nigeru
a José Eduardo dos Santos z Angoly, dále královna Beatrix
z Nizozemí, generální tajemník OSN Kofi Annan, německá
ministryně pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Heidemarie Wieczorek-Zeul, norská ministryně pro mezinárodn í
rozvoj Hilde Frafjord Johnson, holandská ministr yně pro
rozvoj a spolupráci Eveline Herfkens a první dáma Egypta
Suzanne Mubarak.

ZÁKLADNÍ FAKTA O NADACJROTARY:

Hlavní dárci (Major Donors):

6477

Členové Společnosti odkazatelů (Bequest Society):

4 315

Mecenáši (Benefactors):

67 735

Nositelé čestného odznaku "Paul Harris Fellow":

951 891

(Údaje ke 31. květnu 2005)

JH >TARY v číslc:ch
Počet členů

1 221 667

Rotary - mužů i žen

Počet klubů

32 292

Počet di striktů

529

Počet zemí

168

Počet čl enů

Rotaract klubů (odhadem)

180 987

působících ve 7 869 klubech a ve 158 zemích
Počet členů

Interact k lubů (odhadem)

působících v

233 680

10 160 klubech a ve 118 zemích

Po čet celosvětových zájmových sdružení rotariánů

93

Počet místních týmů aktivistů

5 791

v 71 zemích
Do těchto týmů je zapojeno

133 193 osob

(Údaje ke 31. březnu 2005)

Ncjhližší Sv(·tm·y kongres Rl :

2006 ll. -14. června Malmó, Švédsko a Kodaň, Dánsko
J>h:dpokladan;í místa kongrt·sú Rl v

příš!lch

2007

New Orleans, Louisiana, USA

2008

Los Angeles, Kalifornie, USA

2009

Seoul, Korea

2010

Montreal, Kanada

2011

Salt Lake City, Utah, USA

lc:tech:

See: THE ROTARIAN, July I August 2005
Highlights of Ac tions Taken by the Board of Rl Directors;
Member No tes for July I August 2005

Dignitatis memores ad optima intenti

--------------------------~"
Číslo 4/2005 našeho časopisu vyjde pod názvem
FENOMÉN ROTARY v podobě dlouho a netrpěli
vě očekávané, pra c ně připravova n é a obsáhlé publikace ke 100. výročí vzniku Rotary a především
80. výročí jeho příchodu na ú zemí bývalého Čes
koslovenska. Distribuce bude provedena během
září podle stejného rozdělovníku jako ostatní čísla
časopisu (do každého klubu podle po č tu je ho čle
nit). Přinášíme ukázku jedné její d voustránky.

ROTARY GOOD NEWS
Šéfredaktor
a materiály ze zahraničí
Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň (dz)
tel.: +420/ 377 224 716
fex: +420/ 377 328 209

e-mail: dr.zemtm@quick.cz

Kalendárium
ll. - 16. 09. 2005
17. 09.2005
23.-24. 09. 2005
24.09. 2005

29.09.-02. 10. 2005
01. 10. 2005
08.10. 2005
10. 11. 2005
09.. 23. 02. 2006
IO. - 12.03. 2006
10. 04. - 07. 05. 2006
24. 04.- 21. 05. 2006
12.- 14. 05.2006

INTEROTA- mezinárodní konference Rotaractu, Mnichov
výstup na Třístoličník - pořádá ICC Česko-Slovensko-Rakousko
výroční zasedání ICC česko-Siovensko-Německo v Erfurtu
mezinárodní setkání Rotar)' a ples u příležitosti 80. výročí založení
RCPraha a na počest 100 let Rotary - pořádá RC Praha
výroční zasedání ICC česko-Siovensko-Německo v Erfurtu
golfový a tenisový turnaj- Šiškův Mlýn uJihlavy- pořádá RCJihla\'a
distriktní shromáždění, Brno
diskuse sousedů- Rakousko-Slovensko-česko, Linec
výstava slovenských výtvar. umělců· Paříž (RC Bratislava a RCParls Academies)
PETS (Roman Gronský, DGE) - hotel Atom, Ostrava
česko-slovenský GSE-tým do USA, O. 7670-bude upřesněno
GSE·tým z distriktu 7670 (USA) do ČR a SR
distriktnf konference v českém Krumlově

Rotary International- distrikt 2240
Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na základě českých nebo slovenských právních norem s jednoduchými zásadami Rot ary International, a to většinou ve formě
občanských sdružení. Působí v rámci územního celku zvaného distrikt (distrikt2240 česká republika a Slovenská republika). V jeho čele stojí guvernér, který plní úlohu koordinátora či nnos ti jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu s vyššími organizačními složkami a společe n stvím
Rot ary lntcrnational. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má roční cyklus- rotariánský rok začíná 1. července a končí 30. června.
Čeká republika

RC Brandýs- Boleslav
RC Brno
RC Brno City
RCčeské Budějovice
RC český Krumlov
RC Frýdek-Místek
RC Hradec Králové
RC Cheb
RC Chomutov
RC Jičín
RC Jihlava
RC Jindřichův Hradec
RCKarlovy Vary
RC Klatovy
RC Kroměříž
RC Liberec-Jablonec n. N.
RC Most
RC Olomouc
RC Ostrava
RC Ostra\'a-lnternational
RC Pardubice
RCPísek
RC Plzeň
RC Poděbrady

Slovenská republika
RC Praga Bohemia
RC Prague Capui Regni
RC Praha lnternational
RC Praha
RC Praha City
RC Praha Classic
RC Praha Staré Město
RC Prostějov
RC Přerov
RC Tábor
RC Telč (v zakl.)
RC Trutnov
RC Třebíč
RC Valtice- Břeclav
RCVrchlabí
RCZiin
RC Znojmo

RC Banská Bystrica
RC Bratislava
RC Bratislava lnternational
RC Košice
RC Liptovský Mikuláš
RC Martin (v zakl.)
RCNitra
RC Nitra-Harmony
RC Pleš(any
RCPoprad
RC Prešov (v zakl.)
RC Rožň
RCSpišská Nová Ves
RC Trenčín
RC Vranov nad Toprou (v zakl.)
RC Zvolen
RC Žilina

ROTEXPraha
ROTARACT Brno
Hradec Králové
Ostrava (v zakl.)
Plzeň

Praha

sumárium

ROTARACT Banská Bystrica
Bratislava
Košice
Liptovský Mikuláš
Nitra
ŽlUna

materiály z CR
Svatopluk K.Jedlii!ka, RC Praha Classic (skj)
tel.: +420/ 602 432 751
fax:
+420/ 602 458 385

e-mail: skj@post.cz
materiály SR
Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica (ib)
tel.: +421/ 484 III 744
fax: +421/ 484 412 886

e-mail: i.bela11®bb.telecom.sk
aktuality z Rotary klubů
Andrea Vernerová, RCBrandýs-Boleslav (av)
tel.: +420/ 602 386 359
fax: +420/ 257 329 365

e-mail: ada99@mbox.r,ol.cz
překlad do a ngličtiny
Peter Stephens
redakční rada
Augustin Čermák, RCHradec Králové
Jan Hladký, RC Praha
Petr Fencl, RCCeské Budějovice
Martin Pctiška, RC Brandýs-St. Boleslav
Milan Roch, PDG, RC Praha
Vladimír Skalský, RC Praha City
Otakar Veselý, RC Ceský Krumlov

elektronická podoba magazínu

wruru.rotary.cz
www.rotary.sk
webmaster Rotary distriktu 2240
Vladimír Skalský, RC Praha City
tel.: +420/ 284 812 627
fax: +420/284 812 627

e-mail: skalsky®eu11eco.cz
vydavatelství a redakce
Agentura Dům, s.r.o.
IC: 63 99 22 30
Osadní26
170 00 Praha 7
tel.: +420/ 283 871 410
fax: +420/ 220 879 744

e-mail: o.ffice@agellfuradum.cz
Grafické zpracování: ATONdesign, Plzeň

ruww.ato11desigii.CZ
Pro Distrikt 2240 Rotary lnternational
vydala
Agentura DŮM, s.r.o., Praha
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náklad: 2500ks
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Dignitatis memores ad optima in tenti

SIMPLY CLEVER

Nabízíme Vám pronájem nových

předváděcích

Kč měsíčně *

Nové auto za 11.111,Tato splátka obsahuje:

•
•
•
•

havarijní pojištění
povinné ručení
silniční daň
silniční

asistenci

a náhradních vozů!

•
•
•
•

údržbu a servis
likvidaci pojistných událostí
náhradní vozidlo
servis v celé ČR

Po ročním pronájmu se můžete rozhodnout:
1) Ponechat si vůz a po slevě 111.111,- Kč využít finanční leasing od Skofinu
se splátkou od 3.900,- Kč měsíčně.
2} Ponechat si vůz a po slevě 111.111,- Kč využít spotřebitelský úvěr od Skofinu
se splátkou od 3.900,- Kč měsíčně.
3) Ponechat si vůz a po slevě 111.111,- Kč ho odkoupit za hotové
(zůstatková cena 268. 189,- Kč).
4) Vyměnit vůz za nový za 11.111,- Kč měsíčně s FULL SERVICE
Nabízeným vozem je $kodaFabia Combi Classic 1,2/47kW v metalické barvě
s klimatizací, centrálním zamykáním, ABS, MSR, airbagem spolujezdce,
ochrannými bočními lištami a jinými doplňky v pořizovací ceně 379.300,- Kč.
Bližší informace získáte ve společnosti CAR CLUB s.r.o.
Lánovká 633/1, 543 01 Vrchlabí
tel.: +420 499 421 412
GSM: +420 603 420 562

.
CA:r CLU3

~

* cena bez DPH

