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Nová zimní nafta s vylepšenými vlastnostmi. 
Za stejnou cenu vyšší kvalita! 
• garantuje nastartování i při opravdu nízkých teplotách 
• speciální aditiva zvyšují filtrovatelnost až o soc oproti 

klasické zimní naftě a prospívají motoru 
• větší výkon, nižší spotřeba (až o 3 %) 8riV 

Svět v pohybu. O MV 



BLÍŽE K PRAMENŮM 

Dvěma hlavním tématům věnujeme toto 
poslední číslo již pátého ročnfku našich 
.dobrých zpráv" - a každé z nich má s pra
meny mnoho společného: 

Především představujeme aktivity těch 
našich Rotary klubů, které působí v čes
kých nebo slovenských lázeňských měs

tech a na jejichž podpoře se svými projek
ty také úzce podnejf. Jistěže uvítáme, vznik
nou-li nové kluby v dalších městech, a to 
nejen těch, které příroda obdařila lázeň

skými prameny nebo léčivou atmosférou. 
Rotariáni pak budou moci svou angažova
nosti a zapojením svých členů a členek 
pomáhat všude tam, kde je toho zapotřebí. 

O tom, jak dobře to již umějí, hovoří i pří

spěvky ze dvou našich klubů - z Hradce 
Králové a z Banské Bystrice, kde již potře

ti uspořádali benefiční koncert v rámci 
projektu .Tmavomodré večery· s výnosem, 
určeným pro zrakově postižené. 

Naším druhým dominantním tématem 
jsou tentokrát zkušenosti, jež nasbírali ti 
nerotariáni, kteří byli poctěni zařazením do 
některého čtyřč lenného GSE-týmu. 
V rámci mezinárodní výměny studijních 
skupin tak poznali mladí odborníci z Pen
sylvánie a z Bavorska, jak mimořádně zají
mavý je pro ně život u nás. I oni se u nás 
dostali k pramenům poznání: pobývali 
v péči řady Rotary klubů, poznávali půvaby 
naší krajiny a památnfky naši bohaté histo
rie, seznamovali se s desítkami nových 
přátel z oblasti kdysi pro ně skryté za 
.železnou oponou·. Až. se nám zdálo, že ve 
svých slovech chvály přehánějí. Ostatně 

i náš česko-slovenský studijní tým poznal 
letos mnoho zajímavého na oplátku v Pen
sylvánii. Oalšf čtyřčlenná skupina pod vede
ním zkušeného rotariána se vypraví do 
Bavorska na jaře v příštím roku. 

Rotariáni tedy nabízeli během celého 
roku 2003 hodnotné služby a pomoci jak 
v oblasti charitativní a humanitární, tak i ve 
sféře vzdělávací. Široké spektrum rotari
ánských aktivit vyplývá i z mnoha dalších 
příspěvků tohoto čfsla - a jistě tomu tak 
bude i v roce příštím . 

Protože stojíme před závěrem roku 
2003, přeji všem našim milým čtenářům 
mnoho zdraví, pracovních úspěchů i osob
ní pohody a vyrovnanosti a těším se na 
další setkávání s vámi nad stránkami 
našich ROTARY GOOO NEWS během další
ho roku 2004. 

Dobroslav Zeman, POG, 
šéfredaktor 
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Milí rotarid 11fW p h:ítelé. 
japonští rotariáni se mohou pochlubit 
svou trad icí v podpoře aclace Rotary. 
V roce 2002/ 03 clo ní přispěli dokon
ce částkou 17 mil. clolarú, takže Japon
sko bylo druhou zemí co clo výše 
těchto dobrovolných příspěvkú. Na 
počest jejich velkorysosti a ochoty 
POSKYTNOUT POMOCNOU RUKU 
jsem si na tento měsíc zvolil jako své 
oblečen í "haori", které v Japonsku 
představuje tradiční společenský 
oblek mužů při slavnostních příleži
tostech. 

V listopadu, který je měsícem ada
ce Rotary, by měli všichni rotariáni 
posoudit řadu nhných způsobl!, jak 
podpoři t programy a projekty, které 
Naclace realizuje po celém světě. 
Naclace je naším nejúčinnějším nástro
jem v boj i p roti hladu, chudobě, 

nemocem a negramotnosti. T i, jimž 
jsou odepřeny základní potřeby člo
věka, mohou pochopi telně poci ťovat 

strach, beznaděj a zoufalství- tedy 
poci ty, jež někdy mohou pf·edtst 
v hněv a nesnášenlivost a vést dokon
ce i k násil í. Prostřednictvím naší 
Taclace mttžeme uskuteči'to,·at s,·é 

humanitární projekty, zlepšující úro
vei't života kdekoliv na světě. Toto 
úsilí vytvoří pevný základ pro mír 
a pro posilování mezinárodního 
porozuměn í. 

V roce 2002 zahájila Naclace Rotary 
svůj vizionářský program, poskytující 
odborné vzdělání i praktickou přípra
vu na poli mezinárodních vztahl't a 
diplomacie. Každým rokem nastupuje 
70 stipenclist(t do Mírových center 
Rotary při sedmi světových univerzi
tách, aby se v nich po dva roky věno
vali mezinárodnímu studiu míru a ře
šení konfliktních situací. Je naší nadě
jí, že z těchto nadaných mužů a žen 
vyrostou zítra mezinárodní řídící 
osobnosti, diplomaté a mírorvorci. 

Nadace poskytuje rotariánl'tm příle
žitost, aby se podíleli na humanitár
ních a výchovných projek tech, které 
budou znamenat opravdovou změnu. 

l\lohou třeba nově vybavi t školu, 
vybudovat studnu na pitnou vodu, 
dodat zd ravotní prostředky, zaj istit 
odborné vzdělán í nebo ochránit dítě 
pr·ecJ nemocemi očkováním. Naclace 
Rotary rotarián(un umoži'tuje přetvá

řet své náměty v činy, své sny ve sku
tečnost. 

Pořádáním letošních preziclent
ských slavnostních setkání (Presiclen
tial Celebrations) podporujeme rúz
norodá úsilí řízená 1 adací tím, že 
účastníkům poskytujeme potřebné 
info rmace a podklady. Mnoho rotariá
nl't se na výměnných burzách projek
tů a na fórech rotariántt setkává se 
svými potenciálním i partnery. Lze 
tak dosáhnout úspěšného využi tí 
dotací poskytovaných Nadací, a to jak 
ve prospěch clárcl't, tak i pr-íjemcl't. 

Nejvíce jsem hrdý na nejvýznam-

Více se dozvíte na www.rotary.cz, www.rotary.sk 
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nější program Jaclace - na program 
PolioPlus. Rotariáni se zapsali clo his
torie lidstva tím, že vyhlásili nikdy 
předtím neuskutečněné partnerství 
mezi soukromými a veřejn)rmi subjek
ty svou spoluprací s WHO, U 1ICEF 
a s Centry pro kontrolu a prevenci 
nemocí v USA. Společně jsme v celo
světovém měřítku vymýtili již 99% 
pi-ípadtt v)rskytu dětské obrny. Vedou
cí úlohu přitom hráli právě rotariáni, 
kteří dávali k dispozici nejen finanční 
prostr·edky, ale i svůj volný čas. V mi
nulém roce nejen splnili svúj sl ib, že 
pr-ispějí na program PolioPlus částkou 
80 mil. dolan\ ale výrazně jej pf·ekro
čil i. Ve využití svých zclroj(t však musí
me pokračovat a vytrvat, dokud 
obrnu zcela nevymýtíme. To bude 
náš dar dětem celého světa . 

V době, kdy se blížíme našemu 
stému výročí, ml'tžeme být opravdu 
hrd í na vše, co se podařilo prostřed
nictvím Naclace Rotary dokázat. Jeden 
z našich úkoltt zní: .,KaždJÍ rotar ián 
každ)Ím rokem ". Touto výzvou se 
obracím na všechny rotariány, aby 
každý z nich přispěl každým rokem 
částkou alespoi't 100 dolarů clo Fondu 
ročních programtt 1 adace. Budeme 
tak moci pokračovat v mnoha velmi 
hodnotných projektech, které je třeba 
financovat z našeho programu dotací. 
To je také náš osobní vklad clo míru, 
do naděje a clo nás samých. 

Jak prohlásila Carol Bellamy, výkon
ná I-ed itelka Ul ICEF: "Rotariáni si zís
kal i čestné místo v celosvětové obci -
opravdu, rotariáni pomohli vytvořit 

z našeho světa jednu jedinou celosvě

tovou obec." 

j onathan i\1/ctjiyagbe, 
President Rotary lnterncttional 

Z angličtiny přeložil ( dz) 
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Milí rotaricínšlí phítelé. 
prosinec je p ro mnohé z nás krás
n)rm měs ícem svátkl'I, v němž se 
znovu snažíme vytvářet kolem sebe 
atmosféru dobré vl'IIe a porozuměn í, 
jehož hlavním cílem je dosažení 
míru na celém světě. Pod le svého 
vyznání a v závislosti na kulturn ím 
prostředí, v němž žijete, budete 
v příštích týdnech slavit se svou 
rod inou Vánoce, nebo ,.kwanzaa'·, 
nebo také "hanukkah"; někteří z vás 
se už věnovali svému rozjímání v ra
madánu. Jak sami mtižete poznat 
z mého dnešního oblečen í , chci jím 
v tomto měsíci pozdravit velmi sil
nou rotariánskou zem - Švédsko, kde 
bude mnoho rod in slavi t své Vánoce 
zvané ,Julen". O Štědrém večeru , 
poté, co se švédská rodina potěšila 
svým trad ičn ím jídlem "lutefisk", 
čekají jej ich děti netrpělivě na 
., tomte", důstojnéh o stařečka, který 
jim rozdá dárky - podobně jako 
Santa Klaus zase v j iných zemích. 
Boží hod vánoční je pak ve Švédsk u 
věnován poklidnému setkání celé 
rodiny. 
Jistě jste si už všimli, že jsem něko

likrát použi l slovo rodina. Není to 
náhodou: všichni d obře víme, že 
vánoční období je časem rodinných 
setkání. Proto jsem zvl ášť hrdý na to, 
že právě prosinec poprvé nese v ro
tariánském ka le nd ář i označení jako 
měsíc věnovaný rod ině, j ak to bylo 
schváleno teprve nedávno Správní 
radou RT. Má vést všechny rotariány 
k tomu, aby poskytl i svou pomoc
nou ruku rod inám ve své obci, 
zejména těm , které nějakou konkrét
ní pomoc potřebují. Vztahuje se 
ovšem i na naši rodinu Rotary, jak 
zní jedno z mých témat pro tento 
rok. Obrátil jsem se jím na všechny 
k luby a d istrikty, aby vytvoři ly své 
komise a výbory věnované otázkám 
rodiny a vymyslely nové zpúsoby, 
jak podpoi·i t atmosféru tepla a obě
tavé péče právě v našich ro tarián
ských rod inách. 

.Jedna z těchto cest by měla b)rt 
zaměřen a na péč i o naše manželky 
a děti našich členl'I , na jej ich příbu z

né, ale i na rodiny zesnulých rotariá
nl'I, jimž bychom měl i poskytnout 
naši službu a pomoc a dát jim naje
vo své přátelství. Zapojíme-li clo 
našich aktivi t i členy svých rodin, 
bude naše úsi lí jen úspěšnější a ra
dostnějš í. tl l ám na mysli ještě jeden 
problém, často připomínaný našimi 
mladšími členy: totiž že Rotary je co 
clo času vážným konkurentem 
našich rodin. Jakmile si však l idé 
jednou vědomí, že není třeba dělat 
rozd íl mezi rodinou a Rotary, př i

jmou daleko raději naše p ozvání 
k za pojen í se do č i nností klubu. 
Poté, co se stanou naši mi členy, zís
kají mnoho zaj ímavých informací 
a budou vzdělaným i , výkonnými 
rotariány. To je také rozhodující, 
neboť úspěch každého Rotary klubu 
závisí bezprostředně na zapojení 
a využi tí řídících schopností všech 
svých aktivních, vzdělaných a stá
lých členl'1. 

Musíme mít stále na paměti, že 
potenciálními rotariány jsou právě 

členové našich rodin. Je stále více 
příkl adú, kdy se manželky, manželé, 
synové či dcery stanou členy klubu 
poté, co zblízka poznal i , co vše 
vlastně Rotary znamená. To také 
napomáhá rúznorocl osti klubú co 
clo věku a pohlaví jej ich členú a čl e
nek, j ichž je tolik za potřebí pro náš 
rozvoj a další rtiSt. 

Byl jsem velmi potěšen, když jsem 
během tohoto roku viděl, jak se 
kluby a clistrikty ujaly mého tématu 
rorariánské rodiny a jmenm·aly 
některého ze svých obětavých členú 

předsedou této komise. Realizovaly 
j iž mnoho zajímavých p rojektú 
a akcí zaměřených na tuto sféru 
a mnoho dalších se už chystá. 

jestliže jsme do našeho rotar ián
ského ka lendáře zařadili p rosinec 
jako měsíc rodiny, v němž se chysta
jí mnohé projek ty k tomuto tém atu, 

Více se dozvíte na www.rotary.cz, \>.rww.rotary.sk 

věřím, že se i naše rotariánská rod i
na jen posílí a bude efektivnějš í, 
nabídneme-li jí k tomu SVOU 
POMOCNOU RUK U. 

jonathan Majiyagbe, 
p rezident Rota1y I nternational 

Z angličtiny pPeložil (dz) 
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Zkrácený rozhovor s Barry Thornsponern o rozhodujících úkolech týkajíc ích se rozvoje členské základny, 
před nirniž stojí Rotary při vstupu do druhého století své existence 

Přestože jsou čísla o rllstu členské 
základny Rotary povzbuclivá, pracuje 
komitét Rl pro rozvoj a udrženi členské 
základny (RJMC) pro rok 2003/04 na 
tom, aby tento rllst pokračoval i v bu
doucnosti. Předsedou tohoto ko mitétu je 
Barry TI1ompson, ocl roku 1978 člen 
Rotary klubu Paclstow, Austrálie, bývalý 
ředitel Rl a v roce 1997/ 98 pokladník Rl. 
Na otázky redakce měsíčníku TI-IE 
ROTARIAN odpovídá: 

V uplynulém roce 2002/ 03 zazname
nalo Rl mírný pokles členů. Jak bude 
možné tento trend zvrátit? 

I když k tomuto mírnému poklesu 
došlo, již v červenci 2003 a v následují
cích měsících se projevil celkový konti
nuální nárllst o 1,5 % ve všech 34 zó
nách. jen sedm z nich dosud zazname
nalo určitý pokles. Nejvyšší nárť1st 
o 11,1 % vykázala zóna 10, největší po
kles o 5,4% naopak zóna 20.Je ovšem 
snahou nás všech, aby se naše společen
ství vrátilo ke svému trvalému vzJ'LJstu. 

Co by je v tom mělo povzbudit? 
Měl by to být především enn1siasmus 

všech 13 členll komitén1 RlMC z 10 rllz
ných zemí, který se projevil hned při 
jejich školení před zahájením tohoto 
ro tariánského roku. Komitét shromažďu
je údaje z rllzných oblastí a vyhodnocu
je místní trendy, které jsou ovlivněny 
kulturním prostředím společnosti, sta
vem ekonomiky i místními vlivy. Součas
ně máme lOti členný subkomitét pro 
novou generaci. 

Jakou pomoc může tento komitét nabídnout? 
S naším ko mité tem spo lupracuje 43 

koorclinátorll, vždy alespo i'l jeden na 
každou zónu a dalších 79 pomocníkú 
přímo v jednotlivých zónách. I každý 
clistrikt a klub by měl mít svť1j výbor pro 
rozvoj členské základny, a to i zakládá
ním nových klubll. Některé z nich vydá-

See: THE ROTARIAN, December 2003: 

vají i pravidelné tiskoviny na toto téma. 
Ostatně rozvoj členské základny je jed
ním z hlavních úkolť1 Rl pro tento rok. 

Co je nejvážnějším obecným problémem? 
Bezpochyby je to odchod členll 

během prvních tří let po jejich přijetí, 

který se pohyboval v rozmezí ocl 24 až 
clo 87 %, tedy s prllměrem téměř 50 %. 
Připočteme-li k tomu počet oclchoci(J 
starších člen ll z jiných clllvoclll, jako je 
přestěhování, změna pracoviště apod., 
zj išťujeme, že zatímco v !dubech věnuje

me mnoho úsi lí na získání nových 
člen ll, nedaří se nám udržet náš dosa
vadní tým, zaměřený na služby a po mo
ci. Proto je hlavním úkolem RIMC udrže
ní členské základny. Chce-li Ro tary plnit 
své úkoly, musí k tomu zajistit jak ochot
né ruce, tak i iniciativní hlavy. I když cel
kový počet 1,2 mil. ro tariánll se zdá veli
ký, je to pořád jen nepatrné procento ve 
srovnání s tou částí světové po pulace, 
která pomoc naléhavě poti'·ebuje. 

Jaké jsou další úkoly vašeho komitétu? 
Zakládání nových klubll, a to jak v již 

rozvinutých, tak i v nových rotarián
ských zemích a oblastech celého světa. 
Mají dvě výhody: lepší chápání života 
v této zemi a získávání nových osob, na 
něž mllžeme zaměřit naše úsilí. Dalším 
problémem je kuln1rní rozdílnost. Aby 
naše společenství bylo plně životné a 
funkčnč schopné, musíme rozšiřovat 
jeho členskou základnu o nové členy 

bez ohledu na věk, pohlaví, národnost 
či zeměpisnou oblast. 

Jak se s těmito úkoly váš komitét vyrovná, 
pokud jde o vztah k distriktům a klubům? 
Přepracovali jsme řadu publikací, 

které jsou cl istriktll m i klubllm k elis
pozici. V tomto roce byl také vyhlá
šen tříletý pilotní p roje kt, clo něhož 
je zapojeno 102 klubll. Jejich úkolem 
je vyzkoušet principy vedo ucí k uclr-

žení členské základny a dát tak všem 
ostatním klubllm rad u, jak zabráni t 
ztrátě nedávno přijat)rch členť1. 

Mělo by se také více využívat .,Oceně

ní Rl za úspěšný rozvoj členské základ
ny", určen)rch jak pro kluby, tak i pro 
cl istrikty, případně nově zaváděného 

.,čestného uznání za novou iniciativu" 
v této sféře. V tomto případě jde spíše 
o nové programy, nástroje či přístupy, 
než o vlastní čísla . To si ovšem vyžádá 
delší čas. Proto se i budoucí prezident 
Glenn Estess rozhodl v tomto programu 
pokračovat i v příštím roce. 

Jaký je nejlepší způsob, aby si klub udržel 
své členy? 

Každý nový člen by hned při přijetí 
měl dostat úplnou informaci o svých 
právech a odpovědnostech vyplývají
cích z členství. Jeho přijetí by mělo pro
běhnout slavnostně, za účasti členll jeho 
rodiny. Měl by být hned zapojen clo akti
vit Jdu bu v té sféře, která je mu blízká. 
Zkušení rotariáni by ho měli prllběžně 

informovat o dalších rotariánských zále
žitostech. Sami si položte otázku, jak 
byste si přáli, aby se s vámi jednalo a 
podle toho také jednejte s ostatními. 

Ve kterých nových zemích jsou podle Vašeho 
názoru nejlepší vyhlídky na rozvoj Rotary 
a proč? 
Samozřejmě nelze přehlédnout Čínu 

s jejím počtem obyvatel a ohro mnými 
zdroji. Správní rada Rl se proto Číně 
pečlivě věnuje. Další oblastí s potenciál
n ím rllstem je Indočína (Kambodža, 
Laos, Vietnam), Střední východ a části 
Afriky, případně další oblasti světa, kde 
je na počet obyvatel cl osu cl jen malé pro
cento rotariánll. Ovšem i v dalších 
zemích s vyšším procentem je stále 
dostatek možností pro rllst člen ll dosa
vadních a pro zaldáclání nových !dubll. 

Z angličtiny pí-eložil a upravil (clz) 

ENSURING ROTARY'S GROWTH - Barry Thompson discusses key membership development issues facing Rotary in its 
second century 

Dignitatis memores ad optima intenti 



____________________________ .,,f 
náš rozhovor 

.Jak se vyrovnat s potřebami 
Nadace Rotary 

Zkrácený rozhovor redakce měsíčníku THE ROTARIAN s Jamesem 
Lacym, členem RC Cookeville, Tenn., USA, kt;;erý vykonával funkci preziden
t;;a Rl v roce 1 BBB/BB. Jeho t;;ehdejším heslem bylo: "Uskut;;ečňujme své 
rot;;ariánské sny" [FOLLOW YOUR ROT ARY OREAMS). V roce 2003/04 
byl zvolen do funkce předsedy Sboru zmocněnců Nadace Rot;;ary {TRF). 
V rozhovoru popisuje hlavní priority a budoucí zaměření Nadace Rot;;ary 
v době, kdy se Rl chyst;;á na vst;;up do druhého st;;o/et;;í své exist;;ence. 

Hlavní prioritou bude i nadále vymý
cení dětské obrny. Tento cíl byl schvá
len jak zmocněnci TRF, tak i Správní 
radou Rl i delegáty Legislativní rady. 
Musíme učinit skutečně všechno, aby
chom svl"tj závazek její eradikace do 
roku 2005 opravdu splnili. 

~ v tomto směru optimista? 
Věřím, že s odvoláním na zprávy 

našeho hlavního partnera v tomto pro
gramu - \'\11-IO -tento termín splněn 
bude. V eradikaci již bylo dosaženo 
ohromného pokroku. V roce 2002 se 
nové případy obrny vyskytly z 99% jen 
ve třech zemích- v Indii, N igérii a 
Pakistánu. Svůj závazek na uplynulý rok 
- 80 m il. dolarll- rotariáni výrazně pře

kročili. Cell<em vložili do tohoto progra
mu přes 500 mil. dolarll, a ještě více do 
něj přispěly pouze Spojené státy - cel
kem 700 milionu. Ovšem i poslední 
jedno procento výskym je stále nebez
pečím. Až bude oficiálně potvrzeno 
vymýcení dětské obrny, budeme moci 
celému světu ušetřit 1,5 miliardy dolaru, 
potřebných dosud každoročně na 
nákup vakcíny. 

Jaké mé Nadace.v.tomto.roku ? 

áš závazek zní: "Každý ro tarián, kaž
dým rokem," tedy že každý člen bude 
respekto, ·at výzvu Sboru pověřencu a 
přispěje do Fondu celoročních progra
mll částkou 100 dolarú, aby se Rl 
mohlo vyrovnat s porl·ebami mnoha 
zemí. Budeme pak moci zrušit morato
rium na nové projekty v rámci progra
mu 3 H (pro zdraví, proti hladu, za lid
ské životní podmínky) a financovat 
také více MG-projekru, neboť pro nedo
statek finančních prostředkú zatím 
musíme ročně odmítat 800 až 1000 
nových projektú, které potřebují pod
poru formou účelové dotace TRF. 

~ nejbližší úko stojí před Nadací 
tomto roce? ---
Stav současné světové eko nomiky 

a pokles investic má pochopitelně vliv 
i na finanční prostředky adace. Ale 
dalším úkolem je zvyšování povědomí 
o poslání Nadace a jejích programú. 
Stále mě překvapuje, jak málo rotariá
nú dosud správně chápe, co TRF sku
tečně dělá . 

Uakou roli b~ o sehrát 85 000 b · ..,....,...._ 
ých i sou~ýc stipendi.stů, jim.t®f 
os~uta tzv. vys anecké stipendia ? 
Ti stejně tak jako účastníci GSE-týmu 

by mohli být významnou silou na pod
poru programtl 1 adace. Bohužel jen 
malé procento z nich se stalo rotariány. 
] e na nás, abychom je přizvali do na
šich klubtt I oni by měli přispívat clo 
fonclú Nadace, p rotože mnozí z n ich se 
stali díky Rotary úspěšnými podnikate
li nebo vlivnými či niteli ve správních 
i státních orgánech. 

Ví e že se odně zajímáte o pomoc~=:::; 
děte · yslu vyhlás· jaký 
rogram Výhrad ě ve prospěch Clěb? 
Když jsem byl prezidentem Rl, vyhlá

sil jsem jednoroční program nazvaný 
"Children's Opportunities Grant" v cel
kové výši 20 milionú dolarú, z něhož 
mohly čerpat přímo kluby nebo 
clistrikty. A v jeho rámci došlo 8.500 
přihlášek ,. celkovém hodnotě 150 mili
onú! To také ukázalo skutečnou potře

bu a zájem právě mezi rotariány. Chtěl 
bych proto za svého předsednictví 

v TRF navrhnout zmocněncttm zřízení 

zvláštního trustu v rámci Stálého fondu 
TRF, jehož výnosy by sloužily výhrad
ně potřebám dětí. 

Motto letošního prezidenta 
"PODEJME POMOCNOU RUKU" 

nale navazu-
je na práci TRF. Rotariáni mohou 
svými příspěvky do 1 adace podpořit 
projekty zaměřené na odstranění 

negramotnosti, vym},cení nemocí, 
zajištění odborné výchovy, zmírnění 
chudoby a dosažení míru a mezinárod
ního porozumění. Nadace zaj išťuje 
také vysoce odborné vzdělán í těch nej
talentovanějších a napomáhá také 
k pořízení základních životních potřeb 
těm nejchudším. 

Co by mělo být,p_m Vašeho názo JVY: 
namnějším úspěcnem TRF v tomto roce? 
Snad se nám podaří úspěšně propa

govat poslání aclace a její výborné 
výsledky. ikdy nezapomenu na svou 
návštěvu v RC Cookevi lle, Tenn., USA. 
Přijel jsem tam ve funkci zmocněnce 
TRF, abych od jednoho rotariána, který 
nikdy nebyl ani prezidentem klubu, 
převzal šek na 500.000 dolarll. Poté co 
vyslechl přednášku o jednom projektu 
financovaném Nadací, byl jí tak dojat, 
že po domluvě s vlastní rodinou věno
val část svého majetku 1 adaci. 

Pro rok 2003/ 04 stanovi li zmocněnci 
TRF šest hlavních cílt'1 a vyz}rvají všech
ny ro tariány, aby 1 aclaci podpořili: 
• splněn ím našeho slibu- vym}rcení 

dětské obrny; 
podáním pomocné ruky k podpo
ře cílú prezidenta). Majiyagbeho; 

• vzděláváním rotariánú o poslání 
1 adace Ro tary; 
podněcováním všech členu k roz
šíření jejich pomoci dětem; 
efektivnějším využitím bývalých 
stipendistú Taclace; 
uplatněním výzvy "KaždJÍ rotarián, 
každJÍm rokem'· a zvýšením pří
spěvk(t clo Fondu celoročních pro
gramú. 

Pleložil Cl upravil (dz) 

See: THE ROTARIAN Nov 2003 · MEETING THE CHALLENGES OF THE ROTARV FOUNDATION · 
James Lacy, trustee chairman, shares its thoughts o n the goals of the Foundation 
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PolioPius '~----------------------------
Rotariáni a fJoliomyelitíd~ 

j enny Horton, rotariánka z Austrálie, je v Etiopii na misii, 
ktorá má jediný ciel'- zastavit polio vo východoafrických štá
toch. Preto sa táto iniciativa nazýva STOP. V týchto štátoch 
neboli ochorenia na polio od roku 2001, ale neustále pretrvá
va riziko, že pride ku zavlečeniu ochorenia zo susedného 
Somálska, alebo iných krajin, kde sa polio ešte vyskytuje. 
Centrum pre kontrolu chorob v Atlante v USA je organizáto
rom hnutia STOP - štyri roky starej iniciativy, v rámci k torej sa 
cvičia a umiestňujú týmy do polio-endemických kraj in. j enny 
Horton, ktorá je členkou Rotary už štyri roky, prišla pomáhat 
do Etiopie v paťčlennom týme po týždeň tr vajúcom výcviku, 
ktor)r absolvovala v Atlante v USA. 1 asadenie v teréne sa pred
pokladá na tri mesiace. ,Je clobre vidiet na vlastné oči, kam 
prostriedky Rotary idú" hovorí Horton a nabáda ďalších rota
riánov z celého sveta zúčastnit sa kampane, ktorá bude najvač
ším darom pre cleti celého sveta. 

Dave Groner je čiastočne team líder, čiastočne riaditel' 
cestovnej kancelárie, čiastočne Public Relations tréner a čias

točne expert na logistiku. Dave Groner je bývalym guverné
rom clišu·iktu 6360, ale teraz je pine oddaný ciel'u eraclikácie 
poliomyelitídy na celom svete. 

Od roku 1998, za pomoci svojej manželky Barbary, viedol 
240 severoamerických rotariánov do Indie na štyri árodné 
očkovacie dni ( OD) a na jeden NOD do igérie. Tento pár 
rotariánov viedol naposledy tým zložený zo 65 rotariánov zo 
Spojených štátov a z Kanady do Indie vo februári 2003. Dave, 
ktorý pochádza z Michiganu, USA, je rotariánom ocl roku 
1970. Hovorí, že jeho manželka Barbara je rozhodujúci ele
ment, ktorý drží pohromade celú organizáciu. A príprava 
týmu pre OD rozhodne nie je malá úloha. 

" eviete si predstavit celú tú škálu otázok, odpovedí, detai
lov a výnimiek pri cestovaní, ktoré sa vyskytnú pri organizova
ní takýchto skupin. V šiestich týžd1'1och pred odchodom to 
predstavuje týždenne 40 až 50 hodin príprav súvisiacich 
s pasmi, vízami, očkovaním, čo baliť, aké darčeky vziať pre 
hostitel'ské rodiny a mnoho ďalších otázok". Po druhom zájaz
de na NOD napísali manželia manuál pre nové týmy. Tento 
manuál dopfňajú po každom novom pobyte o situáciu vo 
výskyte polio v danej krajine, o súčasný stav eradikácie, ale 

See: THE ROTARIAN,. November, 2003: 
"Leader of the Pack" by Dave Groner, ID team leader 

MG-projekt byl schválen! 

Všichni zmocněnci 1adace Rotary (TRF) vyslovili na 
svém posledním společném zasedání v Evanstonu na 
konci října svůj souhlas, aby byla přiznána účelová 
dotace TRF ke společnému MG-projektu distriktu 1880 
( Těmecko) a 2240 (ČR a SR) v celkové hodnotě 
2,336,770 Kč, který zahrnuje dílčí projekty Rotary 
klubtl Cheb, Karlovy Vary, Klatovy a Plzeň. Budou rea
lizovány ještě do konce roku 2003. 
V příštím čísle o nich přineseme podrobnější údaje. 

Dignitatis memores ad optima intenti 

tiež o kultúrne detaily o oblasti, kam tým cestuje, aké sú nábo
ženské zvyklosti, stravovacie zvyklosti v danom štáte a množ
srvo ďalších praktick)rch informácií, ako je napr. kurz nárocl
nej meny. 

Mnoho rotariánov sa rozhodne zúčastn iť sa na očkovaní, 
podávaní kvapiek očkovacej látky, a ešte aj reprezentovaní 
svojho materského klubu. Lenže prvotným ciel'om účasti rota
riánov musí byť obhajoba ciel'a - svet bez detskej obrny. Účast
níci sa preto musia vel'mi starostlivo pripravovať na všetky 
otázky, ktoré počas ich činnosti móžu clostať od priatelov rota
riánov, od prezidenta miestneho klubu, od tlače a pocl. Mnohí 
dobrovol'níci nikdy takto Rotary nereprezentovali. 
čo plánujú Gronerovci clo budúcnostP Pochopitel'ne, že 

ďalšie výpravy pre NOD: v októbri 2003 clo Nigeru a na začiat
ku roku 2004 chcú viesť tým 200 rotariánov clo Indie. Pomoc 
budú poskytovať clo konečného úspechu eraclikácie. 

Poclt'ci zclrojov Rl p ripravil 
Viktor Príkazský, DG, 

RC Poprad 
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Jednou ze základních myšlenek Rotary je přátel
ství a vzájemná spolupráce klubů a rotariánů 

z celého světa. Rozvíjení této spolupráce byla 
věnována mezinárodní konference, která se 
konala na konci října v jihofrancouzském Antibes 
za účasti prezidenta Rotary lnternational Jona
thana Majiyagbe a dalších více než BOO rotariá
nů z Evropy a Afriky. 

počet dnes již přesáhl dvě stovky. 
české a slovenské kluby, zakládané či 

obnovované po roce 1989 pod patrona
cí našich rakouských přátel , dostaly 
mezinárodní spolupráci svým zp(Iso
bem j iž do kolébky. j ej ich velká část má 
své patronátní kluby v Rakousku, větši
na pak navázala přátelské svazky s Ra
tary kluby v ěmecku, Tizozemsku 
i v řadě dalších zemí. Po obnově česko

slovenského d istriktu v roce 1999 došlo 
k vytvořen í distrikrních výborů pro 

a rozdíl od ostatních světadílú prošla mnoho národní 
Evro pa mnoha staletími válek a krvavých i nekrvavých kon
fl ik tú, které pochopitelně zanechaly své stopy v myšlení a 
vzájemných vztazích jednotlivých státti a jejich obyvatel. 
Právě protO si rotariáni v evropských státech vytkli jako 
jeden ze svých cílú překonání historick)rch sportl navazová
ním přátelských vztahú mezi kluby, d istrikty i jednotlivými 
rotariány. 

H isto rie těchto vztah(! dostala svúj organizační rámec 
v roce 1950, kdy se guvernéři sousedních distriktú z Francie 
a 1ěmecka rozhodli vytvořit společný francouzsko-němec
ký výbor s cílem navázat přátelství mezi rotariány obou po 
staletí znepřátelených zemí. Ta romro základě postupně 
vznik ly obdobné mezidistrik tní výbory pro spolupráci mezi 
rotariány Evropy, Afriky a zemí Středního východu. j ejich 

spolupráci s 1 ěmeckem a s Rakouskem. Oba tyro výbory 
aktivně spolupracuj í se svými protějšky v partnerských 
zemích a na pravidelných společných schllzkách projedná
vaj í řadu náměttl na další prohlubování přátelských svazkú i 
společn)rch projekttl. Zatím se však nedaří zahájit činnost 

výboru pro spolupráci s nizozemskými partnery, i když 
mezi jednotlivými kluby řada partnerských svazkú existuje 
j iž delší dobu. 

Na celoevropské úrovni je činnost dvoustranných výború 
koordinována evropským komitétem pro mezinárodní spo
lupráci, který se schází jednou za rok, aby zhodnotil práci 
jednotlivých mezidistriktních výbor(! a vytvářel podmínky 
pro vznik dalších mezinárodních kontaktL!. 

Lerošní slavnostní konference v Antibes umožnila výměnu 
zkušeností a řadu podnět(! k další práci. Představitelé jedno
tlivých výboru pro spolupráci tam prezentovali výsledky své 
činnosti a uváděli mnoho zajímavých projektu, které se jim 
podařilo uskutečnit. a příklad německý v)rbor pro spolu
práci s pobaltskými státy vybavil terapeutické centrum pro 
děti s vadami řeči v Lotyšsku, francouzský výbor pro spo lu
práci se Senegalem realizuje rozsáhlý projekt na výsadbu 
l milionu ovocných stromú, což zajistí obživu desítkám tisíc 
senegalských rodin. Belgický výbor pro spolupráci s Turec
kem zorganizoval rozsáhlou pomoc obětem zemětřesen í 

v západním Turecku .. j sem rád, že jsem měl ve svém vystOu
pení možnost in formovat rotariánskou veřejnost o projektu 
na záchranu kulturních památek v česko-německém pohra
ničí a dále o příkladné mezinárodní spolupráci a pomoci při 
odstral''lování následkú povodní v české republice. 

Prezident Rl j onathan Majiyagbe ocenil přínos výború pro 
mezinárodní spolupráci k rozvoji porowmění a uskutečňo

vání myšlenek Rotary na celém světě. Zdúraznil pl"ínos Rota
ry při navazování přátelských stykti mezi dříve nepřátelský
mi zeměmi, přičemž jako kladný příklad uvedl navazování 
stykú mezi rotariány v Ind ii a Pákistánu. 

Milan Roch, PDG, 
RC Praha 

Also D.2240 was represented at the Presidential Celebration, 
taking place ar Antibes-j uan les Pins, France. Milan Rach, 
PDG, introduced international contacts of many Czech and 
Slovak Rorary Clubs. 
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riánské Lázně 
léčba a wellness p r o gr am y 

M ariánské L ázně, nejmladší západočeské lázně, se vyznačuj( krásou prostředí. údolí, v 

němž jsou položeny, j e otevřeno na jih a chráněno za lesněnými vrchy z ostatních stran. 

Nadmořská výška 630 metrů, čistý vzduch, pečlivě upravené parky, lázeňské lesy, spe

c ifická architektura, bohatý kulturní, sportovn í a společenský 

ž ivot vytváří společně charakter M ariánských Lázní. již od 

počátku 19. sto letí j sou světoznámým a velmi vyhledávaným 

lázeňským místem. M ezi nejvýznamnější návštěvníky patřili 

Johann Wo lfga ng von Goethe, Fryderyk Chopin nebo angl ický 

král Edward Vll .. 

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. - Marienbad Kur & Spa Hotels, 
specialista na lázeňskou léčbu a we/lness programy v Mariánských 
Lázních, Vám nabízí: 

ITr:rJF..!!~~~~~~1f • Klasické léčebné pobyty, fitness & wellness programy, ambulantní léčbu, vánoční a 

silvestrovské pobyty v lázeňských hotelech Nové lázně, Hvězda-Ska ln lk , Centrální 

lázně, Vltava-Berounka, Pacifik, Svoboda, Labe a v hotelu Vi lla Butterfly. 

• Spojení t radičn í lázeňské léčby a moderních léčebných postupů. 

• Využívání místních přírodních léčivých zdroj ů - minerálních pramenů, slatiny a 

přírodního l éčivého Mari ina p lynu při léčbě nemocí pohybového aparátu, ledvin a 

močových cest, dýchacích cest, gynekologických a metabol ických onemocnění. 

• Díky přfrodnlm léčivým zdrojům lze s úspěchem léčit jako vedlejší d iagnózu hypertenzi, ischemické choroby 

srdeční, ischemické choroby dolních končetin, poruchy potence. 

• Speciální mariánskolázeňské procedury (minerální koupele, suché plynové koupele- plynové obálky a ply

nové injekce), které jsou díky svému složení s vysokým obsahem C02, zcela 

ojed inělé a světově jedinečné. 

• Profesionáln l tým odborných lázeňských lékařů a kvalifikovaný zdravotnický 

personál spolupracující s I. lékařskou fakultou Univerz ity Karlovy v Praze. 

• Individuální přístup ke klientům, kterým je poskytována komplexní lázeňská péče 

při maximálním využiti přírodn ích léčivých zdrojů . 

r. 
Marienbad ffiíiTii 

KUR & SPA HOTE L S 
member ol the OANUBIUS HOTELS GROUP 

Léčebné lázně Mariánské lázně a.s. 

Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně 

Tel. : 354 655 501-4; Fax: 354 655 500 

E-mail :lazne@marienbad.cz; http://www.marienbad.cz 
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Rotary kluby působí tradičně i v několika čes
kých a slovenských lázeňských rněstech. Ing. 
Václav Něrnec, starosta Janských Lázní a člen 
RC Trutnov, je členern výkonné rady sdružení, 
které zastupuje zájrny lázeňských rněst v České 
republice. Rád nárn toto sdružení představil: 

.,Města a obce, v nichž jsou lázeňská 
zařízení, mají svou určitou specifiku. 
Proto už od začátku devadesátých let 
pracoval při Svazu měst a obcí ČR 
Výbor pro lázei'lská místa. Jeho či n

nost a počet zájemcú o tuto proble
matiku se rozši řova l , takže nakonec 
bylo ustaveno samostatné Sdružení 
lázei'lských míst ČR. Je dobrovolnou 
zájmovou nestranickou a nevládní 
o rganizací lázeií.ských měst a obcí 
v ČR, tedy lázei'lských míst, na jejichž 
území se nacházejí lázei'lská zařízení 
a mají schvále ný statut lázní. Členové 
sd ružení považují lázei'lství za 
v)rznamnou činnost ve své obci či 

městě, kte rá má v)rznam pro rozvoj 
nejen svého místa a regionu, ale i ČR. 
Dnes máme téměř čtyřicet členú - od 
těch tradičních, jakými jsou západo
české lázně, až po malé obce, kde 
třeba nad léčebnými procedurami 
převládají relaxační pobyty." 

Jaké je poslání tohoto sdružení? 

"Posláním sdružení je přispívat k vy
tvá ření podmínek a nástrojú pro rege
ne raci a rozvoj lázei'lství a lázei'lských 
míst, zejména ke zlepšování stavu a 
rozvoji lázei'lské a městské infrastruk
tury, obnovy lázei'lských památek 
a k rozvoji českého lázei'lství a čes-

kých lázei'lských měst a obcí. Pro 
dosažení vytýčených cílú usiluje sdru
žení o spolupráci mezi státem, obce
mi a občany, láze1'1skými organizace
mi a sdruženími, ale i o spolupráci na 
mezinárodní úrovni. Mohu říci, že 
jsme v tom pozitivním slova smyslu 
lobbyistickým sdružením. Pořádáme 
vlastní semináře nebo se zúčastúuje
me tuze mských a mezinárodních kon
gresl'I, veletrhú apod. Cílem sdružení 
je také prezentovat a spolupracovat 
při prezentaci českých lázei'lských 
míst jako unikátních cílú pro návštěv
níky hledající nejen lázei'lskou péči, 
ale i velice zajímavé turistické cíle." 

Můžete srovnat naše lázeňství 
s lázeňstvím v jiných zemích? 

,.Lázně a lázeií.ství nejsou rozloženy 
po celém světě rovnoměrně. Třebaže 

se využitelné zdroje odedávna vysky
tovaly na mnoha místech, zústalo 
láze!'1ství v našem slova smyslu vlastně 

převážně en opskou záležitostí. Jen 
menším dílem se vyvíjelo také v Asii. 
V Evropě má lázei'lství nejdelší tradici 
v Itálii, dále v našich zemích a pak 
v Německu , Francii, Španělsku, Polsku 
a Rusku. V anglosaských zemích 
a v Americe nebylo ani v minulosti 
příliš rozšířeno a postoj k němu byl 
stále zdrženlivý, takže ani v součas
nosti není příliš využíváno. 

Tradice našeho lázeňství je mladší, 
než je tomu v jižní Evropě a v zemích 
středomořské oblasti s antickými 
vzory. Přesto s i však naše lázei'lsrví zís
kalo v minulosti mimořádný věhlas 
i vážnost v evropském povědomí 
a konečně i své místo v dějinách 
lékařství a balneologie. Především 
západočeské lázně se staly pojmem 
již v minulém století. Nebylo tedy 

náhodou, že se právě v Praze objevila 
jak bal neologie, tak i vodoléčba prvně 
jako obor přednášený na evropské 
univerzitě . Využívání přírodních léči

vých zdrojú, koupele, lázně, pití vod 
a lázei'lské léčení hrály v lékařství ode
dávna značnou roli jako jeden z nej
starších zpúsobú terapie, užívané od 
nepaměti až do současnosti. V blíz
kosti zdrojú, pl·edevším okolo vývěrú 
minerálních a termálních vod ke kou
pelím a k pití, vznikala postupně 
léčebná místa. Také ložiska rašeliny, 
slatiny a bahna poskytovala cenný 
materiál pro ohřívané koupele a zába
ly, oblíbené u revmatikú. Pl·íznivé 
klima dalo vznik mnoha vyhledáva
ným léčebným místúm. U zrodu 
lázeúských míst však nebyly vždy 
nezbytně přírodní zdroje. Někdy silná 
osobnost reformátorského léči tele, 

zhusta laika, prosadila nové metody, 
využívající třebas jen obyčejné stude
né vody v rozmanitých aplikačních 
formách k léčení a přispěla ke vzniku 
renomovaných léčebných míst." 

Svatopluk K. jedlička, 
RC Praha Classic 

www.skonline.sk/ kupele.html 
www.spas.cz. 
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/ Rotary klub/rnívaly 

i Mariánské Lázně 
Lázeňská místa jsou svým charakterem předurčena pro 

bohatý společenský život. Není proto divu, že právě v lázei'l
ských sanatoriích a na promenádách se potkávali a potkáva
jí velmi často i rotariáni- ať už jako pacienti nebo jako léka
ři. Snad právě proto v roce 1935 vznikl i v Mariánských Láz
ních Rotary klub. Ocl té doby se podoba města příliš 
nezměnila. je však zajímavé, co tenkrát patřilo ke známce 
pokroku a vyspělosti města. První prezident mariánskolá
zeňského klubu, Dr. Mašek, představuje město na stránkách 
tehdejšího časop isu československý Rotarián mimo jiné 
takto: 

.. ~ Ialebně položené, čisté město čítá s přilehlými Úšovice
mi na 10 000 stálého obyvatelstYa (dnes 15 300 -pozn. reci.) 
a ročně na 30 000 lázei'lských hostí (dnes je to témě!' trojná
sobek- pozn. reci.). Zdravotní poměry jsou tu velmi přízn ivé, 
poněvadž jsou Mariánské Lázně po stránce hygienické 
dobře vybaveny, majíce vzorné ústřední zásobování pitnou 
i užitkovou vodou, bezprašně upravené cesty a úplnou 
kanalisačn í síť se spolehlivou čistící stanicí. V širém okolí 
není průmyslových závodů, takže vzduch je úplně čistý a 
neobyčejně osvěžující. V hlavní sa isoně podává se v Marián
ských Lázních denně 2 000 slatinných a 4 000 uhličitých 
koupelí." 

Zajímavá je i zpráva o činnosti klubu z jiného čísla tohoto 
časopisu: 

"Mariánské Lázně vyznačují se mezi jiným také tou zvlášt
ností, že obyvatelé nemohou tráviti svoji dovolenou v let
ních měsících, nýbrž teprve v říjnu, po ukončení lázeňské 

saisony. Temo zvyk, vlastně nutnost, zahnízd ila se také mezi 
námi rotariány. V této době prodebatována byla účelná pro
pagace nejenom Mar. Lázní, nýbrž i celého Československa 
v cizině. Všichni naši rotariáni, kteří se vrátili z cest ze zahra
ničí, upozorňují na to, jak špatně máme postaráno o propa
gaci v cizině, a poukazují nejenom na ěmecko, ale i na 
státy malé jako je Rakousko a Maďarsko, které všude skuteč
ně vzorně propagují svoji vlast." 

j e to zvláštní, celá řada příspěvků uveřejněných v třicá
tých letech minulého století na stránkách československého 
Rotariána působí. jako by byla napsána pro naše současné 
ROT ARY GOOD EWS- časy se asi tak moc zase nemění. 

(skj) 

!Stopy v lázních Teplice 

Reprodukce z časopisu Ceskoslovenský Rotarřtm z r . 1936 

Byl pátek odpoledne před několika týdny. Už jsem neměl 
nic dúležitého na práci, a tak jsem si listoval starými čísly 

prvorepublikového československého Rotariána. Zaujalo 
mě v nich pozvání na IX. konferenci 66. distri ktu Rotary 

Dignitatis memores ad optima intenti 

International na 23. a 24. května 1936 clo lázní Teplice
Sanov. 

A tak jsem začal pátrat po zprávách o tomto zapomenu
tém klubu. Zvedl jsem telefon a vytočil číslo do státního 
oblastního archivu a regionálního muzea. Mnoho nadějí 

jsem si nedělal. Byly to zprávy z pětatřicátého roku, tehdejší 
klub byl napůl německý, uplynulo mnoho času- protekto
rát, odsuny, zákazy, čtyřicet let mlčení, žádné novodobé 
rotariánské aktivity. O to větší bylo moje překvapení, když 
hlas v telefonu na obou místech bez váhání okamžitě na 
mtJj dotaz zareagoval shodně- ano, před válkou v Teplicích 
Rotary klub existoval, víme o tom. O týden později jsem 
dostal zprávu, že "nějaké" materiály o či nnosti klubu, ales
poi'l kusé, jsou pl'ipravené ve studovně. Už se těším, až jimi 
budu listovat. A jsem zvědavý, zela najdu ještě i někoho jiné
ho než historiky, kdo bude o předválečných rotariánech 
v Teplicích něco vědět. 

(skj) 
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Minulosť a budúcnosť 
kúperov Piešťany 

Vzhl'adom na skutočnosť, že Rotary 
klub Piešťany je úzko a dlhodobo 
sp~itý s kúpel'ami, často na svojích 
stretnutiach prezentuje nový pohl'ad 
na rozšírenú činnosť kúpel'ov Piešťany 
a vóbec slovenského kúpel'níctva. Na 
Slovensku existuje 28 štátom uzna
ných liečebných kúpel'ov. Na relatívne 
malom a na príroclné krásy bohatom 
území, je zaregistrovaných clo 1 300 
pramet1ov minerálnych vócl, z toho 
cca 130 termálnych. 

Prvé písomné záznamy o Piešťa

noch sú v darovacej listine Zoborské
ho kláštora z roku 1193. Tie je 
pochýb, že už v tomto období bo lí ter
málne pramene využívané. Svojou 
teplotou do 69 oc patria medzi najtep
lejšie termálne vody Slovenska a stred
nej Európy. Vel'kú zmenu do životné
ho štýlu obyvatel'srva, v neskoršom 
stredoveku, priniesol nov)r myšlienko
vý smer- humanizmus, ktorý podpo
ril rozvoj kúpeťníctva aj v strednej 
Európe. Dókazom toho je písomný 
dokl ad Juraja Werhnera z roku 1549 
"Správa o podivuhodných vodách 
Uhorska'· (De admirandis Hungariae 
aquis hypomnemation), vydanom 
latinsky v Bazilej i, v ktorom hodnotí 
termálne vody v Piešťanoch ako "naj
liečivejšie v celom Uhorsku". Prvá 
odborná rada ako využívať k liečbe 
termálne pramene kúpeťov Piešťany 
bola uvedená v roku 1571 v diele 

Johanna Crato de Craftheim, osobné
ho lekára troch cisárov Ferdinanda I., 
Maximiliána II. a Rudolfa II. v diele 
"Pilť kníh lekárskych rád". V tomto 
cliele odporúča, aby celá liečebná 
kúra trvala minimálne mesiac alebo 
40 dní. Prvá, skutočne odborná práca 
o liečivých účinkoch piešťanskej ter
málnej vody je ocl Justusa Jána Torko
ša v spise" Táčrt o piešťansk)rch kúpe
l'och" vyclanom v roku 1745. Vtecly 
dostupnými metódami urobil chemic
ký rozbor termálnej vody a bahna, 
charakterizoval ich vlastnosti a navr
hol inclikačné zameranie ich využíva
nia. Zaujímavý je záznam o realizácii 
exportu piešťanského bahna do okoli
tých štátov, ktorý uviedol vo svojej 
práci v roku 1817 prof. viedenskej 
lekárskej fakulty E.W. Walicha. 

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia 
pósobili v Piešťanoch lekári, ktorí 
ďalej rozvíjali vedecké metodiky lieč
by pacienrov. Výborné podmienky 
k ich práci pripravila rodina Winterov
cov, ktorá si v roku 1889 prenajala 
kúpele ocl grófa Františka Erdódyho 
za 30 000 zlatých ročne. Imenzívnou 
investičnou činnosťou, premyslenou 
propagáciou a podporou vedeckej 
prednáškovej činnosti lekárov, hlavne 
v zahraničí, kúpele Piešťany sa stali 
svetoznámymi kúpeťam i s početnou 
a bohatou zahraničnou klientelou. 
Toto "zlaté" obdobie rozvoja kúpel'ov 
trvalo - s prerušením počas vojnových 
rokov- až do r. 1948, kecly boJi kúpele 
zoštátnené. 

Druhé, šťastné obdobie rozvoja 
kúpel'ov bolo v sedemdesiatych 
rokoch, kecly intenzívnym rozvojom 
zahraničného cestovného ruchu a prí
sunu zahraničných pacientov, kúpele 
si vytvorili dobré ekonomické pod
mienky k začatiu rozsiahlej investičnej 
činnosti. V tomto období bolo stabili
zované inclikačné zameranie kúpel'ov 
na liečbu chorob pohybového úsu·o
jenstva a niektorých organických ner
vových ochorení. Sú to hlavne reuma
toiclná artritícla, stavy po úrazoch 

Z aforismů Martina Petišky: 

alebo operáciách pohybového ústro
jensrva, stavy po poraneniach a operá
ciách centrálneho a periférneho nerv
stva a rad ďal'ších ochorení. V piešťan
ských kúpel'och sú pacienti ubytovaní 
v liečebných clomoch hotelového 
typu, v ktorých je k clispozíci i cca 
2 800 lóžok. 

V kúpel'och sa liečili clomáci pacien
ti, ktor)rm liečbu hradili poisťovne, 

malé percento domácích samoplátcov 
a asi 30-40 % zahraničných pacientov. 
Táto situácia sa v posleclných rokoch 
zásaclne mení, hlavne úbytkom domá
cích pacienrov vysielan)rch na liečbu 

poisťovt1ami a zmenou skladby zahra
ničnej pacientúry. Kúpele boJi spriva
tizované a dlho očakávaná, imenzívna 
i nvestičná činnosť, ktorá sa mala preja
viť rekonštrukciami niektorých star
ších objektov, mešká. Dá sa preclpo
kladať, že všeobecný pokles využíva
nia kúpeťných kapacít je dočasne 
spósobený nedostatkem finančn)rch 
prostriedkov v zdravornícrve a slabou 
kúpnou silou obyvatel'stva. Ďalším 
nedostatkem je nepripravenosť kúpe
l'ov na nové požiadavky odberatel'ov 
kúpel'ných služieb. V období posled
ných desaťročí je v zahraničí (a bude 
to požiadavka aj domácích návštevní
kov kúpel'ov) záujem hlavne o posky
tovanie služieb zdravornej prevencie 
a rehabilitácie pre viacgeneračné sku
piny návštevníkov. Tomuto druhu 
pobytov v kúpel'och sa hovorí l iečeb

ná turistika, ktorá je realizovaná v tzv. 
"wellness" alebo odpočinkových cem
rách spolu s klasickou kúpel'nou lieč
bou. 

Osvetovou činnosťou členov RC Pie
šťany v uvedenej problematike vidíme 
cestu, ako urýchliť potrebné zmeny 
v myslení obyvatel'ov mesta, pracovní
kov kúpel'ov a tých, ktorí rozhoclujú 
o tom. akou cestou sa bude uberať 
buclúcnosť kúpel'ov. 

ján Uhlim·ik, 
RC Piešťany 

Rotariáni dobře vědí, že dát někomu naději, může znamenat podat mu lék ... 
Takový lék, který může uzdravit i tam. kde ost atní léky selžou. 
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Byla to ušlechtilá myšlenka členú 
trutnovského Rotary klubu uspořá
dat Y Jansk)rch Lázních velký odbor
ný seminář o problematice dětské 
obrny (poliomyeli tidy) a jejích 
následkú (posrpoliosyndromu). 
Ak utní onemocněn í probíhalo 
v naší republice v několika vlnách 
hlavně v padesátých letech. 
Naštěstí se už více jak púl století 

vyskytuje u nás toto onemocnění 
jen sporadicky a dnes je považuje
me již za vymýcené. Přesto však 
u nás žije zhruba 10 000 lid í, kteří 

byli v dětsrd touto chorobou posti
ženi a dodnes trpí jejími následky. 
Stali se invalidními, používají kom
penzační pomúcky nebo jsou upou
táni na invalidní vozík. 

Janské Lázně, město vzdálené jen 
několik kilometrti od Trutnova, jim 
poskytuje rehabilitační pobyty i širší 
odbornou pomoc. Vždyť zkušenosti 
zde získávají už od roku 1935, kdy 
právě tady byly zavedeny léčebné 
metody stavú po dětské obrně podle 
amerických lázní Warm Springs. Za 
druhé světové války sloužily Janské 
Lázně jako vojenské lazarety a ubytov
ny pro utečence ze ztracených územ í. 

Po skončení II. světo\·é války získá
vají Janské Lázně celOS\'ětový ohlas 
úspěšnosti léčby stav(! po dětské 

obrně. V rámci Marshallova plánu 
mělo dojít k vybudování nového 

lázeňského komplexu. I když byly 
zahájeny některé v)rkopové práce, 
k realizaci tohoto projektu po únoro
vých událostech roku 1948 z politic
kých dtlvodtl nedošlo. 

V roce 1994 tu však uvedli do pro
vozu rozsáhl)r areál Obchodní akade
mie pro tělesně postižené. Snad právě 
v Janských Lázních si nejlépe uvědo
mují, jak)· význam má hnutí za úplné 
vymýcení této nemoci ve světě, které 
od roku 1988 organizuje Světová zdra
votnická organizace (WHO) v nejužší 
spolupráci se společenstvím Rotary 

l nternational. Za tu dobu poklesl 
výskyt onemocněn í touto zhoubnou 
chorobou na naší planetě o 99% a 
počet zemí, kde se polio dosud 
vyskytuje, se zmenšil ze 125 na pou
hých sedm. 

I niciativu trutnovského Rotary 
klubu na uspořádání mezinárodní
ho kongresu věnovaného problema
tice léčení dětské obrny a jejích 
následkú se Yšak letos naplnit nepo
daf·ilo. Zájem ze strany účastníkú byl 
velký, hned v prmí fázi se přihlási lo 
více než sto zájemcú, podařilo by se 
patrně zaj istit i potřebné finanční 
prostředky, ale nebylo to nejdúleži
tější - dostatek kval i fikovaných před
nášejících. Jak se zdá, je pro specia
listy tato oblast z odborného hledis
ka uzavřen)rm problémem. Prostě 
ne všechny prospěšné plány se rota-

riánům podaří vždy zrealizovat. 
Přesto však jeden konkrétní výsle

dek přípraYa tohoto kongresu měla. 
Členové RC Trutnov vydali vlastním 
nákladem brožurku "Akutní poliomy
elitis a postpoliosyndrom", kterou 
v podobě srozum itelné i laikovi na
psala primářka MUDr. Zuzana Dlou
há. V RC Trutnov je ještě několik vý tis
ktl k d ispozici. 

(skj) 

NZZ v Dudinciach vám ponúka liečebno - rehabilitačně. rekon· 
dičné a rekreačně pobyty počas celého roka. Ubytovanie v dvoj· 
posterových izbách s kúpelňou. WC. káblovou TV. telefónom a bal· 
kónom. celodenná strava (vrátane diabetickej a vegetariánskej] 
liečebno - rehabilitačně procedúry. 

Kontakty: 
telefón: +421 455 583 231, 455 583 232 
fax: +421 455 583 180 
e-mail: office@hviezda-dudince.sk 

www.hviezda-dudince.sk 

Oignitatis memores ad optima intenti 
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Poděbrady jsou I na srdce 

První Rotar y klub byl v Poděbra
dech založen v říjnu 1928 a to jako čtr
náctý v tehdejším Československu. 
Založení klubu je spojováno se clvěmi 
významnými jmény -]. Schultzem z Pe
ček, tehdejším guvernérem clistriktu, 
který přivezl rotariánskou myšlenku 
clo Poděbrad ze svého mateřského 
klubu v Praze, a PhDr. Karlem Helli
chem, proslulým poděbradským 

lékárníkem. Poděbrady měly v té 
době jako lázei'íské město jen krát
kou minulost. Již v 17. století tu sice 
malé lázně existovaly při prameni 
železité vody, ale sku tečné lázei'íství 
se tu zača lo rozvíjet až ocl roku 1905. 
Tehdy byl na hlavním zámeckém 
nádvoří objeven pramen uhličité 

kyselky se znamenitými léčebnými 
účinky. 

Do Poděbrad se jezd í lidé nejen 
léčit, ale i jen relaxovat, odpočíva t. 
Přestože aktivi ty rotariánú byly limito
vány fin ančními možnostmi, měly pro 
rozvoj města velk)' význam. Členové 
klubu pomohli prosad it výstavbu 
nové nádražní budovy, iniciovali vznik 

informační a ubytovací kancelá ře, 
pořádali autokarové výlety clo okolí, 
založili trad ici \'),sadby stromořad í 

v parcích kolem města . 
Aktivity zdejších rotariánú však byly 

přerušeny jak v období 2. světové 
války, tak později v období komunis
tického režimu. 
Otevření hranic začátkem clevaclesá

t),ch let mělo příznivý vliv i na obnove
ní rotariánské tradice v Po
děbradech. Prvním impul
sem byla návštěva angl ic
k),ch rotariánú z RC Bury St. 
Eclmunds v Poděbradech, 
kteří kontaktovali pr vní čtyři 

zájemce o znovuzaložení 
klubu v tomto krásném 
lázei'íském městě (Dr. Polá
ka, Ing. Machálka, M. Holé
ho a .JUD r. Tolara). Později 
převzal iniciativu směřující 

k založení novodobého rotariánského 
k lubu v Poděbradech rakouský RC 
Kirchdorf pocl vedením L. Malxe. 
A tak poclěbraclsk<í Lázel'í.ská Koloná
da uvítala 28. března 1993 účastníky 

slavnostního předání Charty Rotary 
Internatio nal. Poděbradský klub byl 
shodou okolností opět čtrnáctý v po
řadí na území dnešního d istriktu 
2240. 

V současné době tvoří Rotary klub 
Poděbrady nedílnou součást života 
města, což dokazuje založení "Nacla
ce města Poděbrad ", peněžní pod
po ra restaurování sochy krále J i řího, 
mo rového sloupu nebo zřízení chrá
něné dílny mentálně postižených 
dětí. Významné jsou i \'),měnné 

pobyty mladých lidí, které k lub orga
nizuje pro zdejší studenty. Tak jako ve 
dvacátých letech, i v současné době je 
snahou poděbradských pomoci ph 
zakládání dalších klubú v okolních 
městech. Podporují proto aktivity 
několika zájemcú, kteří ch tějí založit 
Rotary k lub v Kolíně. 

(skj) 

ázky 
ctyř i otázky pomáhají 

ověřit, zda naše úmysly a činy skutečně 

přispívaj í k naplnění rot ariánských zásad, 
k zachování a rozvíjení etických hodnot 
v mezilidských vztazích: 

1. Je t o PRAVDA? 

2. Je to ČESTNÉ vůči všem, 
jichž se t o týká? 

3 . Podpoří to PŘÁTELSTV[ 
a vzájemnou DŮVĚRU? 

4 . Přinese t o PROSPĚCH 
všem zúčastněným? 

Dignitatis memores ad optima intenti /':;': 



lázeňská místa \"----------------------• 

Tarn, kde lto žije ... 
Karlovy Vary jsou světoznámé lázně nejen proto, že se sem 
ročně sjíždějí tisíce pacientů a lázeňských hostů, ale také proto, 
že zdejší minerální vody najdete ve všech potravinářských obcho
dech, v restauračních a kongresových centrech. Obchodním 
a marketingovým ředitelem akciové společnosti Karlovarské 
minerální vody je člen zdejšího Rotary klubu, pan Gabriele Guzzo. 
Využili jsme návštěvy jedné klubové schůzky a povídali si s ním 
o karlovarských minerálkách. 

Jak se od sebe vlastně liší karlovarské 
vody? 

"Minerální voda Matron i obsahuje 
vyvážený komplex minerál(! a dúleži
tých stopov)rch prvktl. Každodenní 
příjem minerální vody zabezpečí tělu 
doplnění hladiny životně dtlležitých 
minerálú, podporuje vyrovnanou lát
kovou přeměnu, správnou funkci zaží
vacího ústrojí a ledvin, pomáhá v pre
venci i léčbě některých onemocnění. 

Pravidelným pitím "mattonky" mtlže
me předcházet například i osteoporó
ze, která je hrozbou pro stárnoucí 
populaci. 
V)rjimečnost minerální vody Magne

sia mezi evropsk)rmi vodami spočívá 
ve vysokém obsahu hořčíku a hydro
genuhličitanu při nízkém obsahu váp
níku a sodíku. Hořčík, jako jeden 
z nejdúležitějších mineráh\ je nepo
stradatelný pro či nnost buněk a funk
ci těla. je obsažen v kostech, ve sva
lech a tělních tekutinách. K vyčerpání 
rezeiT hořčíku dochází při déle trvají
cím stresu, při konzumaci moučníkú 
a bílého pečiva, nadměrném pití alko
holu, nebo také například po podává
ní jednostranných diet na rychlé 
zhubnutí. 

ejmladší z portfolia produktú Kar
lovarských minerálních vod, a.s. je 
slabě mineralizovaná pramenitá voda 
Aquila Aqualinea. Stejně jako Mattoni 
pramení ve skalách vulkanického 
púvodu, hluboko pod zemí, v oblasti 
Kyselky vzdálené 14 km od K arlových 
Var(L Vyznačuje se optimálním pomě
rem minerálú pf·i nízkém zastoupení 
sodíku. j e vhodná k dodržování kaž
dodenního pitného režimu; díky své 
kvalitě je doporučována českou lékař
skou komorou jako kojenecká voda." 

Vaše společnost by měla mít velmi blízko 
i k ochraně životního prostředí. Je tomu tak? 

,.Společnost Karlovarské minerální 
vody je členem sdružení EKOKOM, 

které se zabývá ochranou životního 
prostředí formou recyklací obalú. 
j ako člen tohoto sdružení se společ
nost aktivně podílí na systému třídění 
a recyklace odpadu v obcích a na 
následném využití odpad LI a obalú. 
Finančně přispívá na recyklaci každé 
PET láh,·e vyrobené ve svých závo
dech." 

Společnost Karlovarské minerální vody zís
kala jeden z nejvýznamnějších titulů roku 
v prestižní anketě RHODOS. Jaký podíl na 
vytváření pozitivního image má podpora 
sportovních, kulturních a humanitárních 
akcí? 

.. 1aší společnosti se daří optimálně 
rozvrstvit své aktivity mezi několik 
oblastí veřejného života. Mezi sportov
ním i fanoušky je známa podporou a 
o rganizováním meziná rodně význam
ných akcí, jako Kanoe Mattoni či 
běžecké soutěže Mattoni Grand Prix 
v rámci Prague International Marat
hon, nebo basketbalové ligy Mattoni 
' BL Všechny aktivity jsou v souladu 

s naším firemním posláním, založe
ným na principu podpory mladých 
talentl\ např. i kategorií "Objev roku" 
a "Zpěvák roku" v rámci Českého sla
víka Mattoni. 

V)rtvarné počiny známých umělcú 
přibližuje obyvateltun Prahy projekt 
J\ lattoni Water Colors; poskytuje oby
vatelúm a návštěvníkúm Prahy neoby
čejný vizuální zážitek, a zárovei'l zna
mená příležitost a výzvu pro umělce. 

Do projektu Mattoni \Xlater Colors při
spěli umělci zvučných jmen jako jsou 
Anderle, Kuklík, Montesano a Franta." 

Byly to snad právě humanitární projekty, 
které vás osobně přivedly mezi karlovarské 
rotariány? 

"S posláním rotariánského spole
čenství jsem se seznámil již v době 
svého univerzitního studia v Miláně, 

kde jsem spolupracoval s místním 

Dignitatis memores ad optima intenti 

Rotaract klubem. Když jsem se před 
deseti lety z profesních dúvodú pře
stěhoval clo Karlm1ch Varú, byl jsem 
potěšen zjištěním, že v tomto krás
ném městě je silná základna pf·íznivcti 
Rotary. Nabídli mi členství - a pro 
mne bylo velkou ctí tuto nabídku při
jmout. Rotary klub Karlovy Vary reali
zuje pozoruhodné humanitární pro
jekty. V současné době je mimo jiné 
naším cílem pomoci Léčebně dlouho
době nemocných v 1ejdku.'' 

Svatopluk K jedlička, 

RC Praha Classic 

Zkuste ho také - tady je recept: 
10 cl pomerančová šťáva 
70 gr ananas 

1 cl citronová šťáva 
1 cl jahodový sirup 
1 cl mučenkový sirup 
8 cl Mattoni 

Ozdoba: ovoce 
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[Karlovy Vary, [lázeňství 

Jistě není sporu o tom, že Karlovy 
Vary jsou největší a nejvýznamnější 
české lázně s přírodními léčiv)m1i 

zdroji v české re publice. Byly pozved
nuty k rozkvětu zakládací listinou 
císaře Karla IV. a privilegiem z roku 
1370. Lázně d ostaly clo znaku českého 
lva koupajícího se ve třech vodách: 
Teplé, Ohři a Vřídle. Za téměř 650 let 
ocl založení karlovarského lázei"1ství se 
tento obor rozrostl natolik, že ze 
sedmi desítek světa sem přijíždí ročně 
50-80 tisíc pacientú na léčení, na 250 
tisíc turistú a na 2 milióny jeclnoclen
ních pasantú. K výtryskúm Vřídla se 
tu všichni s lázei1skými pohárky sklá
nějí bez rozdílu postavení, pohlaví, 
národnosti nebo náboženského 
vyznání. Je to místo všeobecné po
kory. 

Pro toto světově proslulé láze11ské 
místo je příznačná i rotariánská trad i
ce. Již v roce 1926 se jednadvacet 
zájemct\ mezi nimi i tři léka ři , posta
ralo o založení Rotary klubu v Karlo
vých Varech, jako v pořadí šestém 
městě v Československu. Byl to sku
tečně mezinárodní klub, v němž pří

kladně spolupracovali pocl rotarián
ským heslem ,.Service above self" 
němečtí, čeští a francouzští členové. 
O úspěšné činnosti karlovarského RC 
svědčí i to, že po Plzni (1928) a Praze 
(1929) se v Karlových Varech konala 
konference 66. clistriktu Rl. Bylo to 
v roce 1930 v hotelu Savoy Westend. 
Vývoj společenských událostí zpúso
bil, že RC Karlovy Vary byl v obdo bí 
protektorátu zrušen. Krátce pak púso
bil v letech 1945-1948. Naposledy byl 
inaugurován 23. května 1992. 

Dnes má klub mezi svými členy 
samozřejmě několik odborníkú, 
jejichž profese se přímo vztahuje k lá
ze!lství - tři lékaře, zástupce balneote
rapeutického zařízení, krenologa-hyd
rogeologa, zás tupce stáčírny mine rál
ních vod a dva podnikatele v lázel1-
ském hotelnictví. Karlovarské lázel1-
ství se svou staletou tradicí pomoci 
nemocným zákonitě ovlivnilo to, že 
i pozornost současných rotariánú je 

a karlovarský RC 

--~~ 
orientována na dlouhodobé humani
tární projekty pomoci potřebným . Pří

kladem múže být Ústav sociální péče 
pro mentá lně postiže né děti v Rado
šově nebo Léčebna dlouhodobě 
nemocných v Nejdku. Vysoká 
návštěvnická frekvence v Karlových 
Varech, zvláště ze zahraničí, se p romí
tá i clo klubových setkání zdejšího 
Rotary klubu. Za jedenáct let existen
ce klubu navštívilo jeho mítinky něko

lik stovek zahraničn ích rotariánú z ce-
lého světa. 

Vladislav jáchymovský, 
RC Karlovy VC11y 

Spa Resorts and Rotary Activities 
Pages 11-17 (cf. he rein) introduce these clubs ancl their members that are active in 
spa resorts within the territo ry of our district: RC Karlovy Vary ancl Poděbrady in 
the Czech Republic and RC Piešťany in the Slovak Re public. While preparing the 
publicatio n to mark important milesto nes and anniversaries involving Rotary that 
will take place in 2005, we have succeecled in iclenti fying interesting info rmation 
in the archives: approximately 70 years ago, the re were several very active clubs in 
spa areas, for example in Mariánské Lázně ancl Teplice. The interview with Gabri
ele Guzzo, member of RC Karlovy Vary, uncovers interesting information about 
mineral wate rs Mattoni, Magnesia ancl Aquila, the most popular Czech table mine
ral waters sokl in shops and restaurants, as well as about sponsor activities of their 
exporter. Another article reflects on the plans of RC Trutnov to pre pare an upco
ming internatio nal co nfe rence on poliomyelitis and its consequences - the post
polic syndrome. Though this disease is consiclerecl to have been eraclicatecl more 
than 50 years ago in o ur countries, there are about 10 000 people here who suffe
red polio in the ir childhoocl and have been feeling its consequences even to this 
day. Such people are handicapped, and they e ither use compe nsatory aids or whe
elchairs. The interview with Mr. Václav Němec, a member o f the Executive Coun
cil of the Association of S pa Resorts of the Czech Republic ancl of RC Trutnov, sets 
forth comprehensive information o n the spa activities in this country. 

..... 
Cest jeho památce 

Po delší těžké nemoci jsme se rozloučil i 

s naším přítelem Ing. Jiřím Pe rclem, zakláda
jícím členem Rotary klubu Praha. 

Jeho obětavost , nezištnost a přátelství bude 
chybět desítkám a stovkám těch, kterým 
pomáhal nejen prostřednictvím Rotary. Pří

tomnost tohoto skvělého člověka budeme 
postrádat i v našem klubu, jehož byl dlouho
letým členem. 
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Ohlédnutí posiluje l 
sebedůvěru _ 

Na distriktní konferenci v Třebíči byl představen projekt na 
vydání publikace k rotariánským výročím, která připadají na rok 
200 5 - 1 DO let světového rotariánského společenství, 80 let rota· 
riánského společenství na území naše distriktu a 5 let od vzniku 
distriktu 2240. Záštitu nad projektem převzal guvernér distriktu 
a mateřský klub autora· RC Praha Classic. Tento klub je současně 
nositelem humanitárního projektu, na nějž bude věnována část 
výtěžku z projektu. K projektu se jistě v průběhu realizace, tedy 
během roku 2004, připojí i další subjekty. Publikaci vydá 
ACADEMIA. nakladatelství Akademie věd ČR. O stručné představe
ní projektu jsme požádali jeho iniciátora, autora a realizátora v jed· 
né osobě, Svatopluka K. Jedličku. 

V jakém stadiu jsou přípravy publikace? 
Prio ritním úkolem je zmapovat co, kde a kdy se zaj ímavé

ho stalo a shromáždit o tom autentické dokumenty. lkaliza
ce takto rozsáhlého projek tu se neobejde bez spo lupráce 
širšího okruh u spolupracovníkt'1 - potomkl! dřívějších rotari
ántl, pamětníkl!, archivářt\ historikl!, konzultanttl, odbor
ných poradctl i současných rotariánt'L Ke spolupráci se už 
například přihlásil Dobroslav Zeman z Plzně, ~ lilan Roch 
z Prahy, Augustin Čermák z Hradce Králové nebo Roman 
Gronský a Miloš Trap! z Olomouce, kteří už clř-íve věnm·a li 
sběru histo rických materiál(! hodně častL Současně se roz
bíhají jednání s partnery projektu, kteří by měl i vydání pub
likace spolu financovat. 

Jakou podobu bude mít 
publikace? 

Heprezentativní, to 
v každém pří paclě. Otáz
kou Ztlstává její rozsah a 
zda se nám podaří zrea
lizovat nejen česko-slo

venskou, ale i anglickou, 
případně německou ,·erzi. Záleží na tom, do jaké míry se 
naplní stanoven)' rozpočet - a ten není mal)•, o,·šem je ú měr
n)' současným relacím. j e možné, že z p ti\'Odních představ 

budeme muset i slevit. Pro stanovení konečné podoby pub
likace jsme si dali termín na polm·inu února př· íštího roku. 

Kdy bude publikace k dispozici? 
Publikace by měla být k dispozici zhruba za rok touto 

dobou. Chceme, aby sloužila propagaci rotariánského spo· 
lečenství o něco d říve, v př·edstihu před výročími připadají

cími na rok 2005. Část nákladu bude prostřednictvím nal<la
datelství Academia i v běžné knižní distribuci. Domnívám 
se, že ohlédnutí za minulostí, tou pozitivní, posiluje sebedú
věru - a tu naše společenství potřebuje. 

LOOKI1 G BACK STRE GTHE S CO FIDE CE 
A publication is being prepared to cclebrme several Rotar)' anniver
saries that occur in the year 2005 - 100 years of Rl, 80 years of Rota
ry on the territory of the former Czechoslovakia. and 5 years of the 
Oistrict 2240 existence. 

VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA 
Vážení čtenáři, 
vzpomínejte, prohlížejte rodinné archivy, ptejte se známých. 
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Když objev íte 
fotografie, písemné dokumenty, novinové 
výstřižky, knihy, časopisy a jiné archiválie 
v ztahující se k č innosti Rotary, 

pošlete stručnou zprávu na adresu realizátora publikace 
k rotariánským výročím: 

Mgr. Svatopluk K. Jedlička 
P.O.BOX 58, 182 21 Praha 8 - Kobylisy 
mobil: 602 432 751 
fax: 602 458 385 
e-mail: skj®post.cz 

Originály materiálů zatím neposílejte .. Stačí prozatím informace o existenci takového materiálu nebo jeho kopie. 
Další dojednáme osobně. 
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etika "~---------------------------------
K rotariánské etice 

(Zkrácené znění článku "Oe I'Ethique du Rotary", uveřejně
ného ve francouzském rněsíčníku LE ROTARIEN, říjen 
2003). 

V úvodní části svého obsáhlého 
příspěvku se jeho autor dr. Helmut 
Gehrke, bývalý člen RC Eschwege, 
SR! (partnerský klub francouzského 
RC Ne\·ers), protestantský kněz a pro
fesor teologie, zabývá výraznou pří
buzností čtyř otázek obsažených \·e 
známém rotariánském testu, který se 
nejúčinněj i osvědčuje při přijímání 

nových členll , se Sokratovým princi
pem tří sít, jimiž má proj ít každé jed
nání: sítem pravdivosti, dobra a uži teč

nost i. Pak si klade otázku: ,Co je to 
etika?• a vzápětí si na ni odpovídá: je 
to schopnost odlišit dobré ocl špatné
ho. 

Etiku si mližeme v klasickém slova 
smyslu představit jako kompas, jehož 
střelka směřuje k pólu dobra. Ten, 
kdo hledá správnou cestu neznámým 
územím, kompas potřebuje. A náš 
život je dnes, stejně jako tomu bylo za 
antiky, takov)rm neznámým terénem. 
Kompas zárovel'\ 
potřebuje ten, kdo 

v současné době projevuje zcela odliš
ný typ pojetí žh·ota. VL1bec již nejde 
o "jeden" příběh s .,jedním" cílem, ale 
o složitou mozaiku. Trojný klasický 
systém etiky se začátkem, pr(Iběhem 
a koncem se \ytratil. Tato změna však 
jde ještě dál: nezmizel pouze cíl, smysl 
života. Zdá se, že se vytratil i magne
tický pól obecného blaha, který je 
všeobecně platný. Jako by pro kompa
sy severní pól neexistoval. Neexistuje 
ani sociální pól obecných hodnot. 
Popravdč f·ečeno, pluralismus hodnot 
nemá s etikou nic společného, je to 
pouze plural ismus zájmll. Za těchto 
okolností pak nefunguje ani etický 
kompas. Také existence obecné etiky 
se stává neřešitelným problémem. To 
se však naštěstí net)rká rorariánského 
společenství, které má své společné 

cíle. 
Etický obsah rotariánské ideje 

vyplývá ze základního cíle Rotary
rozvíjet v každoden
ním životě ideál služ

míf"í k nějakému cíl i. 
Při srovnávání s mi
nulostí se ovšem pro
jevuje velký rozdíl , 
nebo( mnozí součas
níci žádný sv(Ij život
ní cíl nemají. Jej ich 
jediným cílem je mít 
štěstí - právě teď 
a právě tady. Ti žádný 
kompas nepotřebuj í, 
etika je nezajímá. 

Nemůžeme chá· 
pat etiku odtrže· 
nou od analýzy 
společnosti. Cíle 
etiky se IIIJIIÍjejí 

by a pomoci. "Slou
ži t"- možná nás pře
kvapuje, že se s tímto 
slovem setkáváme pf"i 
stanovování cílli 
moderního celosvě
tového společenství, 

založeného před 
téměř sto lety. Kdo 
chce dnes sloužit? 
Ideálem současnosti 
je ovládání přírody, 

Podle k lasických 
filozofl! má každý 
děj, každá událost či 

současně se spo· 
lečnosti emancipace, osobní 

svoboda a nezávis
lost. Tašimi nejoblí
benějšími slovy je příběh tři fáze: počá-

tek, vlastní prliběh a ukončení. Stejně 
jako všechny jiné zajímavé děje má 
i život své konflikty a krize, své vrcho
ly i pády, náš život ovlivňuje životy 
jiných a je jimi sám ovlivňován. Ale 
přes svou složitost, zlomy a krize 
tvoří jeden jediný celek, jde pouze 
o "jeden" příběh . 1 aproti tomu se 

sebeurčení a autonomie. Dobrovolná 
služba je ideálem, který vzešel z jiné 
kultury, z obecné kultury v křesťan

ském pojetí. To, čím jsme, je dáno 
naším vztahem k druhému: k rodi
Čl1111, institucím, přátel llm, příbuzným, 
ke všem ostatním a ke kulturnímu 
prostřed í, v němž se pohybujeme. 

Oignitatis memores ad optima intenti 

Ideál služby je zřejmě pro současné 
vnímání obtížný, ale taková je skuteč
nost. 

Služba ve smyslu Rotary aa Rmievui 
ve třech amirech: 

• přátelství jako příležitost 

pomáhat si navzájem, 
• uskuteči'lování 

tohoto "ethosu" 
služby v souk ro
mém, profe
sním a vef"ej
ném životě, 
• vytvá
ření 

míru na 
celém 
světě. 

Přá

telství 
je nej
ci(IIeži
tějším 

aspek-
tem 
rotarián
ského ide
álu služby a 
pomoci. Exi
stuje více či 
méně úzké chá
pání přátelství. 
Zatímco přátelství 
v pojetí romantikti se týka
lo jen omezeného počtu osob, 
v anglosaských zemích, které se staly 
kolébkou rotariánského hnutí, se 
pojem přátelství opírá o cíle společné

ho zájmu. "Pro rotariány je hlavní 
ideál služby a soustředění sil a pro
stf·edkli na clli ležité projekty obecné
ho zájmu. Nejvýznamnější z nich je 
program Pol ioPlus, zaměf"ený na 
vymýcení dětské obrny. I každý klub 
vyhledává ve svém okolí sociální a 



kulturní projekty obecného zájmu. 
Přátelství se tak osvědčuje jako jejich 
hnací motor. 

D ruhým rysem chápání služby je 
věrnost vysokým etickým ideálúm 
v soukromém, odborném i veřejném 
životě. Do cíltl Rotary patl"í "dodržová
ní vysokých etických zásad v povolání 
i v soukromém životě a vytváření hod
not, jež obohacují lidské společen
ství". Všimněme si však, že dodržová
ní těchto etických cíl t"1 se v současné 
společnosti příl iš neprojevuje ani 
v soukromém, ani v profesním žh·otě. 
Naše práce ať v oblasti ekonomiky, 
správy nebo ve výrobě je natolik 
ovlivněna tlakem na efektivittu, opti
mal izaci zisku a na konkurenci, že se 
etické principy často stírají. Existuje 
nebezpečí společnosti bez etiky, která 

je podřízena pouze zákont"1m úspě
chu a moci. 

Konečně za třetí: 
"Rotary je celosvěto

vým společen

stvím představi

teltl rúzných 
profesí, 
kteří usku
tečiíují 

humani
tární a 
vzdělá

vací 
pro
jekty, 
pod
porují 
vyso
ké 

etické 
zásady 

ve všech 
oblastech 

života a na
pomáhají 

vzájemnému 
porozumění 

a míru ve světě." 
Tato odpovědnost se 

tedy týká všech. Rotary je 
skutečně velkým mezinárodním 

společenstvím, které spojuje ideál 
služby. 

Totéž lze říci o příspěvku Rotary ke 
vzájemnému porozumění mezi l idmi. 
Již ocl samého počátku organizovali 
rotariáni výměnu mladých. Poznávání 
jiných je nepostraclatelným příspěv
kem mezinárodnímu porozumění a 
míru, k čemuž přispíváme i my svými 
kontakty se zahraničím. 

.................................. .,1' etika 

~ lluvíme-li o cltileži tosti etick)·ch 
zásad Rotary pro současný svět, je 
třeba je chápat ,. jejich ,·ztahu k mo
derní společnosti. 1 emúžeme prosa
zovat etik u ocl n·že-
nou ocl analýzy spo· 
tečnosti. l'vloclerní 

mu vyvolávajícího strach a hrúzu, 
rústu násilí a drog; noviny jsou plné 
skanclálú a korupce, podniky padělají 
své roční bilance. To vše zcltlvocl i'luje 

volání po etice. Je 
proto třeba, aby 
škola dala dětem 

společnost se radi
kálně proměn i l a. 

Výsledky moderní 
vědy dávají lidstvu 
novou moc. Podle 
současného pojetí 
etika požaduje, 
avšak věda dává. Je 
proto třeba, aby byla 
etika nahrazena 

Etika je výrazem 
vztahů mezi lidmi 

nejen vzdělání, ale i 
et ickou výchovu. 
Kde jsou však 
nástroje, které slouži
ly k fo rmování svě
domí, tedy mravú, 
nábožensk),ch tradic, 
zářných příklaclú, 
ctností? Kde je ten 
kompas, kde je spo-

11 míru a 11 duchu 
služby a vza]em· 
ného respektu. 

vědou a politikou? 
To se sku tečně stává 
programem. Společenské vědy dnes 
zaujaly místo etiky jako filozofické 
kategorie. Zpt"1sob chování se již 
neposuzuje podle toho, co je dobré a 
co špatné, ale co je racionální a co ira
cionální. Svědomí je nahrazeno rozu
mem. A současně s novými možnost
mi vědy, techniky a prúmyslu předklá
dá politika nové, často utopické cíle. 
"Člověk je dobrý, avšak společenské 
podmínky jsou špatné, nepotřebuje

me etiku, ale lepší politiku," takov)' to 
názor se prosazuje již po 150 let. Etika 
tak ztratila svt"1j kdysi rozhodující vý
znam ve prospěch vědy a politiky. 
Ještě vážnější je to, že moderní spo

lečnost nabízí pouze dva zpúsoby 
života: život soukromý a život ve spo
lečenských organizacích. Toto rozdě
lení je velmi závažné. V soukromé 
sféře mohou existovat vysoké etické 
principy, ale nemají žácln)' vliv na eko
nomiku, na moderní organizace a 
instituce, protože ty uznávají pouze 
jediný zákon- zákon efektivity a etika 
je jim často na překážku. V moderní 
společnosti se etika stala soukromou 
záležitostí. Máme tak na jedné straně 
veřejný prostor bez etiky a na druhé 
straně soukromou etiku bez veřejné

ho dopadu, což je pro etiku fatální. 
V posledních letech se naštěstí stále 

více oz)TVá volání po etice. ra interne
tu najdete pocl klíčovým slovem 
"etika" na stotisíc oclkaztL To zname
ná, že lidé jsou si vědomi ohromné 
etické prázdnoty. To se týká třeba 
medicíny, která se dostává na dosud 
neprozkoumané oblasti plné nebez
pečí, nebo prt11nyslu ohrožujícího 
životní prostředí a biologické 
základy lidstva, nebo zbraní 
hromadného ničení, tero ris-

lečný pól dobra? 
I etika potřebuje 

instituce, k teré ji budou prosazovat
ale kde jsou? Snad televize? 1ebo stát? 
Ostatně i 1 ietzsche odmítal evrop
skou morálku, definoval ji jako 
"morálku otrokú" a prosazoval naclčlo
věka, jedině odpovědného pl·ect 
sebou samým. 
Ještě štěstí, že ve světě existují tra

diční hodnoty jako křesťanství a 
humanismus na obranu proti ohrože
ní morálky člověka. K těmto silám 
patří také etické impulsy rotariánské 
myšlenky. Tím nechci říci, že Rotary je 
zclrav)m1 a bezpečným S\'ětem mezi 
ideálem a realitou. I tady je velký roz
díl: také rorariáni zústávají stále dětmi 
své doby a podílejí se na její velikosti 
i na její bídě. Ale opakujme znovu: 
vezme-l i si rotarián k srdci onen rest 
pomocí čtyř otázek a má-li snahu 
poskytnout druhému svou službu 
a pomoc, přispívá k vytvářen í přátel
ského klimatu, v němž bude mít etika 
novou příleži tost. 

Rotary je bezkonfesní a mezinárod
ní společenství a řídí se podněty 
řecké kultury (přátelství) a křesťanské 
kultury (láska k bližnímu). 

Prezident Rl pro rok 2002/ 03 Bhi
chai Rattakul formuloval rotariánské 
cíle svým heslem 

"ROZSÉVEJME SÉMĚ LÁSKY" 
krásně a přesně. 

D1: Helmut Gehrke 
z francouzštiny pl'eložíl (dz) 

Dignitatis memores ad optima intenti "t;:;:: 



mladí ve světě '~-----------------------------
.Jak nás vidí 

Arneričané 

z Pensylvánie 
Mnohaletý program Nadace Rot;ary zaměře

ný na výměnu studijních skupin (Group Study 

Exchange - GSE) patří mezi nejoblíbenější a 

také nejúčinnější, neboť mladým odborníkům 

poskytuje možnost; seznámit; se v cizí zemi 

nejen se zkušenostmi svých kolegů působí

cích ve stejném oboru, ale současně i poznat; 

jiné společenské, hospodářské a kulturní pro

středí. V rot;ariánském roce 2002/03 si 

s v é GSE-t;ýmy vyměnily d istrikt;y 2240 a 

7330- P e nsylvánie. 

Američané k nám přijeli na dobu 
od 16. září do 7. října. O jejich 
dojmech nám napsal vedoucí tohoto 
GSE tý mu p . Harris Funk: 

Po celý svl'1j život jsem toho o Čes
koslovensku věděl o pravdu jen 

málo , snad jen to, že leží 
za železno u oponou. My 
ve Spojených státech jsme 
toho o zemích, kter ý byly 
pod sovětskou nadvládou, 
nikdy moc neslyšeli. Před-

stavovali jsme si jejich města jako 
chladná, nevlídná místa, lež ící v kra
jině, ohraničené ostnatým drátem 
a ovládané ozbrojenými hlídkami. 

K pádu komunismu v zemích, 
jakými jsou Česká republika a Slo
vensko, došlo sice již před 14 lety, 
ale star ý názor na ně dosud leckde 
přetrvává . Sn ad právě my Američané 
máme stále sklon k tomu, abychom 
si je představovali jako země, jejichž 

Lynette McEvoy zkouš{ sprtJvný golfový úder na 1 8-jamkovém golfovém 
hřišti TtJie. kam celý GS&:ým zavezl na llýlet RC BanskáBystrica 

Dignitatis memores ad optima intenti 

vývoj se oproti nám opozdil o něko
lik desetiletí a že tedy jej ich návště

va nám přinese řad u po tíží. Bylo 
tomu ovšem právě naopak. 
členové našeho GSE-týmu, k teří 

přijeli z Pensylvánie (distrikt 7330), 
zjis ti li, že obě t yto země už naplno 
vstoupily do 21. století. Silnice jsou 
pěkné (v mnoha případech v lepším 



____________________ .",/ mladí ve světě 

stavu, než ty naše v Pensylvánii) a 
umoži'lují, abycho m se rychle dosrali 
k místúm našeho zájmu. Sít mobil
ních re lefon ť't je možná spolehlivějš í, 

než ta naše v USA. A velmi na nás 
zapť't sobi l o, že dozor nad hygienic
kými podmínkami s tej n ě rak jako 
ochrana živorního prosrr·eclí jsou 
velmi přísné, zejména porovnáváme
li je se současnolt správou v USA, 
která má snahu určitá nařízení 

obcházet. 

v cizí zemi. Zjistili jsme 
však, že místní kuchyně je 
velm i chutná a s potěše
ním jsme zkoušeli vždy 
nová jídla, zejména ta, 
která byla tradiční v ze
mích, které jsme navštívili. 

K nesrování byly i nápo
je. Piva jako Plzei'lsk )r Pra
zdroj se vť'tbec nemohou 
po rovnávat s těmi, která 
se vyrábějí \' USA - ta 

nost, nemo hli jsme si ani d c přáL 
Všechno bylo prvotřídní a nedo\'e
cleme si předs ta \ · it kohoko liv jiného, 
kdo by si z pobytu GSE-r)•mu kdeko
liv v zahrani čí p l·ivezl clomú lepší 
do jem. 

Po sko nčen í našeho pobytu jsme 
se samozřejmě museli zase vráti t 
zpět domť't , bylo to však s u rčitou 

mírou smutku. Setkali jsme se s mno
ha pf·árel i a dozvěděli jsme se o těch

to cl\·ou zemích daleko, daleko víc, 
než jsme vúbec mohli očekávat, pře

stože železná opo na již dávno 

Pokud jde však o místa hisrorick é 
hodno ty, nepř ichází žádné srovnává
ní v úvahu. Zatímco nejstarší objek
ty ve Spojených stá tech jsou přinej
lcpším tak 300 let staré, mnohé tako
véro stavby se v Čech ách a na Slo
vensku považuj í za stále poměrně 

mladé. Náš tý m byl naclšen, když 
navštív il místa s trad icí dlouhou 500, 
700 nebo i více než tisíc let, zejména 
když jsme si uvědomili , ko lik válek 
se přehnal o během minul)rch sroletí 
střední Evropou. 

v to mto srovnání pak 
chutnají jen jako voda. 

Mezi naše nejpť'tsobh·ěj

ší dojmy patřila ovšem 

Lékařl<a Lynett.e M cEvoy, členka GSEcýmu, v rozhovoru s lékařem 
v přerovské nemocnici 

Rychle se také rozptýl ily naše 
obavy z toho, jak se budou moci 
naše žaludky přizpúsobit stravě 

0.7330 GSE Team Visits District 2240 

naše setkání s českými a slovenský
mi lidm i. Někteří z nás- Američan ť't 

se cítíme troch u nejistí, zela budeme 
s ohledem na současnou situaci ve 
světě skutečně přijati jako přátelé. 
Ale naše obavy byly opět velmi brzy 
ro zptýleny. 1aši rotariánští hostitelé, 
jej ich rod iny, přátelé a vúbec každý, 
s ký m jsme se setkali , nás vždy přija

li velmi srdečně a byli skurečně rádi, 
že nás mohou ve svých městech při

vítaL Po kud jde o jejich pohostin-

Members of the GSE team knew relarively little about rhe Czech and Slovak 
Republics, but found rhem rechnologically advanced, historically significant 
and inviting. We were particularly impressecl by the cleanliness, rhe good road 
system, rhe exccptional food and drink, and the hospitaliry extended to us by 
our Rotary hosts, their families and friencls. We now are recommending a visit 
to the Czech and Slovak Republics fo r anyone who is considering a holiday in 
EUI·ope. 

zmizela. Proto jsem j eš tě před naším 
odjezdem proh lašoval: "Znovu se 
sem vrátím. rev ím sice, kdy to bu
cle, ale pak vezmu s sebou i svou 
ženu. Vím, že s tím bude moc sp oko
jena." 

Mám nyní v plánu doporučovat 
každému, koho znám a kdo se 
chystá na cestu clo Evropy: Navštivre 
českou i Slovenskou republiku! Vím, 
že i oni si vaše země oblíbí. 

H Cin y Funk, 
vedoucí GSE-t)Ímu, 

distrikt 7330, Pensylván.ie 

Oignitatis memores ad optima intenti fu 
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Bavorský 
, 

unas 

hodnotí vynikající pohostinnost; a bohaté zážitky 

V Pf·íručce pracovních postu pú je 
program GSE (v)rměna studijn ích sku
pin) charakterizován takto: .. Program 
GSE je jedinečnou příleži tostí pro 
mladé podnikatele a odborníky, muže 
i ženy, k výměně kulturních i profes
ních zkušeností v počátečních letech 
jejich odborné kariéry. Posláním toho
to programu je rozvíjení odborných 
a řídících schopností mladých lidí, 
aby se mohli lépe připravit k oslovení 
nejen potřeb jejich vlastního prostře

dí, ale ve stále větší míře i celého 
světa, v němž žijeme." 

Všechny tyto úkoly byly během naší 
čtyřtýdenní cesty do ČR v květnu 

2003 ale 

vedoucím jako a současně 
člen německého RC Reutte-FOssen, 
vedla z Bratislavy, hlavního města Slo
venska, kde hostům připravil prezi
dent Iwar Klimeš a jeho agilní asistent 
Juraj Sembera velmi zajímavý p ro
gram, přes Žilinu clo Prostějova a pak 
do Hradce Králové, poté ještě do čes
kých Budějovic a na závěr také clo 
Prahy. Tam měl náš GSE-tým příleži
tost vyjádřit oficiálně na distriktní 
konferenci své poděkování jak všem 
hosti telským klubtlm, tak i celému 
distriktu 2240. Během této cesty pocl
pof·ené naštěstí krásným počasím se 
nám dostalo výborné péče také ocl 
Rotary klubtl Piešťany a Česk)r Krum
lov, kde jsme se zastavi li vždy na 
jeden clen. 

Vynikající pohostinnost, pečlivé 

naplánování s možnostmi individuál
ního uplatněn í člen t'1 našeho t)rmu a 
četná setk~íní s mnoha lidmi udělala 

nám všem z naší cesty skutečně neza
pomenutelný zážitek. Heicli Hóflerová, 
27letá architektka ze Schongau, hovoří 
ve své závěrečné zprávě "o nádherném 
záži tku, krer)r se jí natrvalo vštípil clo 
pamčti " . Stcjnč stará bankovní úřed
nice Manuela Hóglerová zase po svém 
návratu nadšeně hovořil a ve své 
power-pointové prezentaci v RC 
Landshut-Trausnitz, který ji clo t)rmu 
doporučil , o svých výborných 
dojmech z této cesty. Prohlásila: 

"Luxus této cesty s výbornými prú
vodci a tou nejlepší službou rotariánú 
hned tak brzy někde jinde neprožiji." 
Také 32letý Alexander Gruber, vzděla

n)r jemný mechanik a otec ch·ou dětí, 

využil co nejdříve př íležitost i , aby 
poděkoval Rotary klubu Traunstein, 
že jej na tuto cestu vyslal a podal mu 
velmi konstruktivní zprávu o svých 
dojmech. 

Tato výměna studijních skupin mezi 
dvěma sousedními distrikty- 1840 a 
2240 - byla jednou ze 400 takovýchto 
výměn, každoročně realizovaných 
kdeko liv na světě. Opět prokázala, 
čeho může Rotary International ve 
spolupráci s Nadacf Rotary dosáh

:01.\t Bthem ndf cesty Slovenskem 
a ceskou republikou jsme nikde ne
měli žádný problém, jak se domluvit. 
Kdekoliv jsme mohli zevrubně komu
nikovat německy nebo anglicky a vést 
i vážné rozhovory na téma politiky, 
hospodářství, bankovnictví, kultury, 
vzdělávání, výchovy i rodiny. Nám 
nabídnutý široký tématický oblouk 
všechny tyto oblasti zahrnm·al. Tak 
například v bouřlivě se rozvíjející Bra
tis lavě jsme vedli zajímavý rozhovor 
s panem Richardem Sulíkem, porad-
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cem vlády, o již na Slovensku oficiálně 
zaváděném systému "rovných daní", 
jehož je tvú rcem. Velmi zajímavé byly 
návštěvy v závodech Volkswagenu 
v ~Iartině a v továrně IKEA S\XIED
\XIOOD pocl vedením rotariána Václa
va Krause a velmi angažoYaného pre
zidenta RC Žilina Pavla Krále. a 
návštěvy navazoval velmi chutný oběd 
na rybí farmě nebo na ovčí salaši se 
zdravým ovčím mlékem a sýrem. 
K zotavení po náročných návštěvách 

továren a po poclrobn)'ch odborn)rch 
rozhovorech samozřejmě nesměla 

chybět ani blahodárná koupel v ter
málních lázních! 

I když by nebylo férové cokoliv zdů
razňovat z této vynlkajfcf vzdělávací 
cesty, chtěl bych to přece jen udělat, 
abych uvedl alespoň nějaký příklad 
mimořádné otevřenosti a dokonalé 
péče o náš tým. Všude jsme se setkali 
s vynikajícím přátelstvím a ochotou 
pomoci. Případná naše přání nám 
naši hostitelé odečítali přímo z očí, 

aby je mohli okamžitě splnit. j ako 
výraz vzájemného oceněn í jsme si 
vymči'lova li řadu malých dárků, 
odznak(! nebo suvenýr(! a tím jsme 
jen posilovali vzájemné porozuměn í 



S rotsriAny ze 2iliny jsme na~tivili /Azné Pie§tany 

a sympatie. Vedle příkladně aktivního 
Rotaract klubu Žilina nelze zapome
nout ani na zdařilý večer na rozlouče
nou v zahradě prezidenta žilinského 

zazněly z llst účastndru, byly na 
sionální úrovni doprovázeny na 
ru. Působily na srdce všech a staly se 
cenným přínosem mírovému porozu
mění. Sem patří i naše seznámení s li
dovou kulturou v Prostějově. S tímto 
městem módy i s jeho architektonicky 
velmi zajímavou radnicí či s historic
kým 1 árodním domem nás podrobně 

seznámily ro tariánky Alena Spurná 
a Ivana Vaňková, které se nám tak 
pozorně a l áskyplně věnova ly společ

ně s Janou, dcerou p rezidenta místní
ho RC Theodora l\ lojžíše. A při teniso
vém mistrovství v Prostějově jsme se 
poprvé mohli nechat hýčkat velkory
sostí, vyhrazenou obvykle jen p ro 
V.I.P. 

Už ,. Bratislavě jsme si mohli pěkně 
popovídat s rotariánem Igorem Han
ruchem. Ovšem i Olomouc a její krás
né staré město stálo za prohlídku. 
Také Hradec Králové stojí za návštěvu 
pro svúj historický význam. A právě 
pod vlajkou Rotary byla pro nás tato 
návštěva zvlášť významná. Znovu -
ostatně stejně jako všude jinde - pečo
valy o nás velmi snaživé hostitelské 
rodiny. Rotarián Jiří Štěpánek jako his
torik-amatér doproyázel mne a Ale
xandra, k teří jsme měli příležitost těši t 
se z pohostinnosti v jeho domově, na 
Chlum a i ráno na kole při našem prv
ním ranním joggingu, aby si ověřil , že 
jsme se dali sp rávnou cestou! v rotari-

.......................................... ~!' mlad í vesvětě 

ánské rodině aclera Safariho byly 
co nejlépe pf·ijaty a opečovány i obě 
naše dámy. Společně se svými přáteli 

se prezident klubu David Kafka 
postaral o ' 'Y' "ážený program naplně
ný histori í, ekonomikou, sportem 
i kulturou. Dlouho si budeme vzpo
mínat na 40 km dlouhý výlet na hor
ských kolech, stejně tak jako na výlet 
lod í po Dunaji v Bratislavě, nebo na 
turistiku ze Žiliny do Malé Fatry na 
chatu na Grt."mi i na výlety clo Piešťan 
na Slovensku, na rozhlednu na Pra
dědu i do idylicky po ložených lázní 
Karlova Studánka na severní Moravě. 

Rádi si připomeneme obec Holášovi
ce, k terá patří do fondu světového 
kulturního děd ictví, nebo české 
Budějovice, český Krumlov a H olu
bice v jižních Čechách. V Hradci Krá
lové na nás zvlášť zaptlsobil vhodně 

naplánovaný celodenní výlet do okolí 
města za odborného vedení Stanislava 
Nováka, PDG, a nádherný koncert 

Pueri za přesvědčivého 
~laliQ~ A$ 

vzpomínat na klaVffffi 
koncert Borise Krajného na romantic
kém zámečku Hrádek, kam jsem byl 
pozván jako vedoucí GSE-týrnu příte
lem Martinem Kobzou z továrny na 
k lavíry Petrof. 

Díky programu velmi pečlivě při
pravenému rotariánem Ji řím Brúhou 
se nám z té nejlepší stránky předvedly 

i české Budějovice. Po informativní a 
velmi příjemné prohlídce samotného 
města jsme navštívili pivovar a pod
nikli celodenní výlety např. do turis
tického centra Českého K rumlova a 
ke krásným hracl llm, zámkt•m a dal
ším místllm jižních Čech. Na výborný 
guláš s pivem, pečlivě připravený 

rotariánskou rodinou Zenklových na 
jejich chalupě ve vesničce Dobčice, si 
zachováme ty nejlepší kulinářské 

vzpomínky, stejně jako na zralé třešně 

ze tří stromtl v jejich zahradě. Ostatně 

kolik chvály by si zasloužila kuchyně 
během celého našeho pobytu! Za 
zmínku snad stojí i to, že jsme moh li 
z našeho kapesného podpořit př i své 
návštěvě každého klubu jeho aktivity 
alespoň malým příspěvkem clo jeho 
k lubové pokladny. I tady plati lo heslo 
l oňského prezidenta Rl Bhichaie Rat
takula: 

.,SOW THE SEEDS OF LOVE." 
ta závěr chci i touto cestou podě

kovat ještě jednou osobně jako rotari
án i jménem všech člen tl mého vel mi 
spokojeného týmu všem našim slo
venským i českým hostitelllm a pr tl
vodcllm za jejich cenné zapojení. 
které tolik přispělo k mimořádnému 

úspěchu pobytu našeho týmu u vás. 
Svým díkem jsme mimoto povinni 
i guvernérům Johnsenovi, hraběnce 
Fuggerové a Milanu Rochovi stejně 
jako těm, kteří celý náš pobyt na obou 
stranách zajišťovali, tj. Liborovi Friede
lovi a Hans-Peteru Pócklovi, ovšem 
.J.~"'dJstijittu 1~ u~ 
Rféh~nOvi, s nfiriž jSme se settaili 
v Praze. 

Při pobytu bavorského GSE-týmu ve 
vašich zemích se rotariáni znovu pro
jevili ze své nejlepší stránky. Tento 
čtyřtýdenní poučný pobyt nám přiblí
žil dvě země ležící ve východní části 
Střední Evropy, k teré ostatně již 
dávno prokázaly svou zralost k to mu, 
aby se uchýlily pocl ochrannou stře
chu Evropy! Bavorské Rotary kluby se 
proto nyní už velmi těší na d louho 
očekávaný příjezd vašeho GSE-týmu v 
příštím roce. 

Giin ther Glatz, RC Reulle-Fiissen, 
vedoucí GSE-IJímu; 

z němčiny pleloži l (dz) 

[#i ;la]IJ :ti ji) I i1 #!(3: ,., ~trl =t1•l•JCO i: I J :f·\'7·1 ;J ,., ,, I i f/·1l'A ll~ (.i !·1'1·1 a,.,.,~ 1•1 i: 13 
CZECH REPUBLIC • A VERV SUCCESSFUL TRAVEL WITH EXCELLENT 
ORGANISATION AND GREAT HOSPITALITV 

In May and June this year three carefully selected non-Rotarian young people 
uncler the leadership of Gi.inther Glatz, Rotary Club Reutte-Fússen ( District 
1840, Bavaria) were invited by the Districl 2240 to spend four weeks in Slovakia 
and in Czechia. Their hosts were the Rotary Clubs o f Bratislava (supported by 
RC Piestany), Žilina (helped by the local Rotaract Club), Prostějov, Hradec Kra
Jové, české Budějovice (one day under the supervision o f RC český Krumlov) 
and Prague cluring the District 2240 Conference. The very interesting journey 
was a great success ancl promotecl in the best way the idea of friendship and 
mutual understanding. 

Dignitat is m emores ad opt ima intent i /::: 
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Náš !GSE-tYrn 
v Pensylvánii 

Výměna studijních skupin je vynikající projekt; posouvající 
poznání lidí a přispívající k mezinárodním vztahům a kultur
ní výměně. Dlouhou prax í jsou základní parametry GSE 
vycizelované, což se ukázalo až v průběhu celé akce: jde 
o velikost; skupiny, st;áří a zkušenosti členů a délka pobyt;u. 

Skupina ze 4 - 5 členll je vhodný 
počet pro vzájemné poznání, ale záro
vei'lumožní i uplatnění individuality. 
Délka pobytu 4- 5 týdnll je dllležitá 
proto, že standardně ve třetím týdnu 
přichází vnitřní krize skupiny, na jejíž 
odplavení je potřeba čtvrtý týden. 
Jinak by totiž pobyt skončil s poně
kud hol'kou vzpomínkou. Naučit se 
chovat se ve skupině a pl'ekonávat 
skupinové krize je podle mého názo
ru jedním z asi největších efektll celé
ho projektu GSE. Délka pobytu je 
však častou překážkou pro uvolnění 
lidí ze zaměstnání, takže se GSE 
nemohou zúčastnit. 

Krajina Pensylvánie je velmi podob-

ná té naší. Snad polovina jejích obyva
tel má slovenské pl'edky. Navštívili 
jsme mj. Dominium Tower v Pittsbur
gu, kde je velmi impresivní památník 
ke skutečnému okamžiku a místu 
vzniku Československa v roce 1918, 
neboť zde byla podepsána smlouva o 
vzniku státu mezi TG. 
Masarykem a prezidentem 
Wilsonem. 

Zde jsme si potvrdili, jak 
jsme si - my Češi a Slováci -
blízcí. Mimochodem i v 
naší skupině jsme byli 2 
Češi a 3 Slováci a myslím, 
že jsme si moc dobře rozu
měli a pro Američany jsme 
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pllsobili naprosto kompaktním 
dojmem. Vnitřní soudržnost však nave
nek púsobila i rozpaky, kdy jsme často 

komunikovali uvnitř skupiny více než s 
našimi hostiteli. Dalo se tomu jen těžko 
zabránit. 1 a druhou stranu jsem něko
likrát zaznamenal obdiv Američan(J, 
jací jsme veselí a šťastní a v jaké jsme 
vynikající fyzické formě. Byli jsme 
všichni štíhlí a zdraví, což s Američany 
viditelně kontrastovalo. 
Nejsložitější chvíle jsme prožívali 

před naší prezentací na konferenci 

d istriktu 7330. Jednak to bylo v třetím 
krizovém týdnu, jednak jsme byli ner
vózní. Ale dopadlo to výborně, poved
ly se nám i nějaké vtípky a pak jsme 
se zase rozveseli li. Otázka zpllsobu 
vedení t)rmu by byla námětem na spe
ciální zamyšlení, ale je asi příl iš osob
ní a subjektivní. O tom, že jsme byl i 
skvělá skupina, svědčí to, že jsme se 
po pll! roce všichni sešli na víkend a 
další sraz plánujeme na jaro. 

Z profesního hlediska jsme možná 
všichni očekávali trochu více, ale spra
vedlivě musím říc i , že naše očekávání 
byla nad možnosti organizátor(!. Ostat
ně ani my jsme nebyli schopni svá oče
kávání včas a přesně definovat. Výjim
kou byly zážitky Martina Trhlíka v r(JZ
ných porodnicích. Měl výhodu, že 
mohl jasně specifikovat, kam chce jít. 

Pro mě jako rotariána bylo zajímavé 
poznat řadu rúzných klubú a jejich 



mítinktt. Viděl jsem, že se od sebe 
poměrně značně liší a mají velmi roz
dílné vnitřní kultury ocl vysloveně 

nefo rmálních až k slavnostním cere
moniím. Skutečností je, že téměř pro 
všechny kluby, které jsme navštívili, 
jsme byli skutečná delegace a byli 
jsme tak př ij a ti. Iěkol i krát jsme byli 
jediným a hlavním bodem programu 
slavnostního mítinku. 

Musím také pochválit poměrně 

přesnou a cl tlld adnou přípravu distrik
rového GSE-koordinátora ] oe Manga
reily, který při pravil s kluby detailní 
itineráf· na celou dobu GSE. Vůbec 
koord inace a řízení celé akce ze stra
ny distriktu byla vynikající. Vyvrchole
ním byl třídenní výlet společně s vý
měnným i zahraničním i studenty clo 
\'\fashingtonu O.C. vedený guvernér
kou distriktu Oonnou Vesely. 

Celá akce byla vynikající zk ušeností 
psychologickou a přílež itostí podívat 
se Američan t'tm "do kuchyně". 

.fiN Laciga, 
vedoucí GSE-t)Ímu 

Co řekli o pobytu v USA členové týmu: 
Dojmy M artina Trhlíka: 
• zkušenost z pobytu v rod inách 
obzvláště přes vel i konoční svátky · 
seznámení s kulturou, rodinn)'m ži,·o
tem, vstř ícností Host Fami lies 

inspirace vysokou m írou p rofesio
nali ty na všech stupních, se kterou 
jsem byl ko nfrontován při Vocational 
Oays na porodnicko-gyneko logických 
oddělen ích v celkem 5 nemocnicích 
v okolí Pittsburgu 
• cenné p rofesionální odborné 
poznatky získané na odborných pra
covištích 

inspirace a motivace rozvoje vlast
ní osobnosti pozitivní myšlen í a 
potřeba řeš it vzniklou situaci. 

Radovan Strapko: 
Program GSE v Pensylvánii m i 

umožnil spoznať kraj inu, k ultúru a 
l'uclí inej častí kontinentu, vzhl'adom 
na moju predcháclzajúcu návštevu 
Kaliforn ie, ale hlavne prostrecl ie výraz
ne odlišné ocl streclnej Európy. Pobyt v 
róznych rodinách priniesol potrebu 
prispósobenia sa novým podmien
kam, rýchlu adaptáciu na nové prost· 
redie a tiež samozrejme odkázanosť na 
seba samého, čo pozitívne vplývalo na 
zlepšenie jazykových znalostí. Po pro
fesionálnej stránke som získal nové 
poznatky z oblasti kapi tálových trhov 
a nadviazal nové kontakty. 

a návštevách u brokerských firiem 

____ _,/ mladí ve světě 

a v i nvestičných oclcleleniach bánk 
som pozoro,·al prácu ich tímm ·, vy
mieňal si skúsenosti z oblasti fungm·a
nia burzy cenných papierov a prístu· 
puku kl ientom, kto ré sú uplatnitel'né 
aj v mojom zamestnaní. Prezentácie 
spolu s ostatnými člen mi tímu p rinies
li pre mnoh)rch Ame ri čanov pozitívnu 
info rmáciu o fungovaní cl voch mal)rch 
krajín v centre Európy a mnohokrát 
zmenil i ich náhl'acl na cl ianie v tomto 
regióne. 

l'vl yslím si, že toto vyplývalo aj 
z dob rej :spolupráce ,. 
rámci nášho tímu a ,·iecllo 
k novým priaterským vzťa

hom meclzi jeho čl enmi do 
buclúcnosti. 

M ária Plavk ová: 
Teraz s oclstupom času 

cel istvejš ie vnímam, aké 
úžasne rozmanité a vzá
jomne sa do pli1ajúce boJi 
všetky tie zážitky i l'uclia, 
ktorých sme v Pensylvánii 
stretl i. Celé to tvorí jednu 
vel'kú dynam ickú štruktú· 
ru, ktorá zaručuje spek
trum pocitov, nevyhnutné 
obohatenie a osobn)· rast. 

~J ala som tú česť spoznať 

rudí otvorených a pria
mych, ale aj uzavretých, 
konzeiTatívnych, rudí \'eSe· 
J)rch aj rudí smutných. A 
táto d iverzita podmieňuje 

mój pocit spriaznenosti s 
týmto vzcl ialen)rm kútom 
sveta, kde napriek materi· 
álnym i kul túrnym odliš
nostiam žijú l'uclia rovnakí 
ako u nás. Tak sme si 

navzájom oclovzclali, čo sme si vyme
niť chceli a mali: cenné info rmácie, 
energiu priatel'stva a spolupatričnosti , 
snáď trochu humoru a nacll'ahčen ia, 
pretože sme boli ozaj veselý, živý a 
dynamický tím, o čom svedčil i nielen 
naše prezenrácie v Rotary kluboch. 

0.2240 GSE·Team visited Penns lvania 
The 0.2240 GSE-Team spent four 
weeks in 0.7330 (Pennsylvania) and 
brought home best pro fessional and 
cultural experience thanks to perfect 
programming by the hosts. 

Oignitat is memores ad optima int enti /':!:; 



z distriktu 2240 ~~------------------------------------

Jak dlouho rni to trvalo, než jsern se pořádně vyznal ve složité struktuře a organi
zaci toho našeho celosvětového rotariánského společenství! Ovšern je to pocho
pitelné, rnají-/i jeho zásady platit stejně pro Evropana jako pro Japonce, pro rotari
ána z Hondurasu jako třeba z Nepálu, stejně pro Tasrnánce jako pro Kanaďana. Je 
to ovšern o to složitější, že se térněř celý řídící týrn Rotary lnternational každýrn 
rokern na všech funkčních úrovních prorněňuje a do odpovědných funkcí nastupují 
stále noví lidé, obětaví rotariáni. 

Jen třikrát v roce mají rotariáni pří
ležitost setkat se s přáteli ze všech 
ostatních !dubll distriktu: poprvé při 
semináři pro nově nastupující činov
níky všech !dubll ( tzv. PETS- Presi
denrs Elect Training Seminar),který je 
v)rhledem clo jej ich nadcházejícího 
funkčního období. Druhým společ
ným. tentokrát slavnostním setkáním 
v závěru rotariánského roku, je 
distriktní konference. Je ohlédnutím 
zpět a zhodnocením, čeho se podaři
lo za právě končící rok ve službách 
a pomocích ve prospěch druhých 
dosáhnout. Konečně třetí celoclistrikt
ní přílež itostí je r yze pracovní cl istrikt
ní shromáždění, zabývající se úkoly, 
před nimiž stojí v daném rotarián
ském roce členové všech našich 
kl ubll. 

Letos se takovéto shromáždění 
cl istriktu 2240 konalo na počátku pocl
zimu, v sobotu 4. října v Třebíči. Bylo 

ctí pro všechny pi·ítomné, že je přišel 

pozdravit i starosta Třebíče pan Miloš 
Mašek. Organizace shromáždění se 
ochotně ujali členové místního klubu -
a o tom, že je připravili skutečně s pl
nou odpovědností, svědčí nejlépe 
skutečnost, že úřadující guvernér 
distriktu Vikto r Príkazský, zakládající 
prezident RC Poprad, vyslovil na závěr 
společného jednání celému o rgani
začnímu výboru v čele s letošním pre
zidentem RC Třebíč Ondřejem Pekár
kem plné absolutorium. 

Této pochvale však předcházelo 
mnoho potřebn)rch opatření, která 
vyvrcholila v celodenní jednání p lné 
zajímavých zpráv a informací, ovšem 
i společného rozhodování o řadě 
dllleži tých otázek- o právní subjektivi
tě distriktu i o jeho rozpočtu na celý 
rotariánský rok, o potřebě dalšího roz
voje členské základny, o nezbytné dis
ciplině při dodržování administrativ-

Oignitatis m emores ad optima intenti 

ních povinností všemi kluby, o mož
nostech, které se nabízejí naší mládeži 
výměnou se zahra ni čím i o potřebě 
zapojování mlacl)rch clo sféry služeb 
a pomocí zejména prostřednictvím 

našich Rotaract klubll. Opět byla 
potvrzena mimořádná clll ležitost akti
vit distriktu v oblasti vztahu k veřej

nosti, kde na prvním místě stojí vydá
vání clistriktního dvouměsíčníku 
ROT ARY GOOD NEWS. Na něj bez
prostřed ně navazuje potřeba udržová
ní a soustavné aktualizace webových 
stránek distriktu. Ty každý zájemce 
najde na internetu na adrese 
www.rotmy.cz, resp. www.rotmy.sk. 

O tom, na jaké aktivity se české 
i slovenské kluby v tomto roce zamě
řují a jakými prostředky hodlají usku
tečňovat své velmi rllznorodé humani
tární, sociální či vzdělávací projekty, 
hovořil ve svém zahajovacím p rojevu 
guvernér cl istriktu V. Príkazský, z ně

hož vyjímáme : 
"Mottom nášho p rezidentajonatha

na Majiyagbe z Nigérie je "Podcl} 
pomocnú ruku" (LEND A HA ND) 
u celomrozsiahlom význame tohoto 
vyjaclrenia. Priateťstuo je záklacl, na 
ktorom boto Rotary budované. 
Zd6raziíujeme v tomto roku budoua
nie rodiny Rotct1y. Viacej sa m.usíme 
uenovať kontaktom s rodinnými prí
slušníkmi rotariánou. J'vlali bysme ich 
zapájať do aktivity klubou. Partneri 
rotariánou patria do naše) uef'kej 
rodiny Nesmieme zabúdctť ani na 
našich dta1ých rotariánou. 
V ich chorobe im dobre padne naša 
návšteua, ale aj informovanost' 
o dietní v klube a dištrikte. I rodiny 
zosnul]ích rotariánou potrebujú 
možno pomoc, alebo len p1·ejau priate
ťstva. Ma/o by byt'prirodzené, že sme 
o tom informovaní a zcnljímame sa, 
akopom6d 



Pokia/' ide o zdrctvie obyvatelstva, 
váčšina aktivít našich RC se orientu
je v konečnom d6sledku na zdravie 
občanov. Pomáhcnne jinanč11e pri 
erctdikácii detskej ohm y, pomáhame 
pN nákupe špeciálnej techniky pro 
zdrctvotníctvo, p ri nákupe dop ra v
ných prostriedkov a podob ne. Pomá
hame zariadeniam pre hcrndicapo
vaných, pre slepých, pre vozíčkárov, 

drogovo závislých. Máme p rojekty 
na pomoc det'om prostitutiek. 

Starostlivost' o zdmvé ž ivot11é 
jHOStredie je iný ciel; na ktorý 1/lOŽe
me tiež orientovat' našu p omoc. V)í
sadba zelene a skrášlovanie jJrostre
dia m6že byt' dobJJím progrctmom 
ku 100. výročiu VZililw nášho lmu
tia. Ve11ujeme svoju pozornost' i ma
teriálnu pomoc d6chodcom umieste
ným v sociálnych zariadeniach. Naša 
uávšteva, prednáška aleho i11ý druh 
záujmu poteší. Vieme to všetci z vlast
ne) sk/Ísenosti. Priorit ne by sa mal i na 
taktíto činnost' orientovat' Rotaract 
kluby. 

Mohli bysme sa domnievctl; že ďa/ší 
ciel' Rota1y v tomto roku- výchova 
a vzdielcmie- j e ciel'om u nás dávno 
dosialmutým. Nie je to ce/kom tak. 
Vzdelávanie v modernom sp6sobe 
kom1111ikácie, ovládcmie počítc1čov 
a práca s použitím internetu m6žu 
byt' ešte stále v naše) p ozom osti. " 

____________ ."/ z distriktu 224 0 

V další části 

svého příspě\"ku 
zhodnotil DG Vik
tor Príkazský -
a v návaznosti na 
něj také předsta\"i
telé distriktní 
komise pro služ
bu mládeži - velmi 
pozitivní \ýsledky 
,. této oblasti jak 
v české, tak i ve 
Slovenské republi
ce. jde jak o dlou
hodobé, tak 
i o krátkodobé 
výměny studen tú 
či o velmi přínos
né semináře 

RYLA. I ový duch 
snad zavládne 

i v rozvoji činností našich Rotaract 
klub(J, jichž je v na-šem distriktu 
dokonce již jedenáct. 

Samostatnou oblast týkající se Nada
ce l~otary představi l předseda této 
distriktní komise Da,·id Kafka. Kluby 

mají při sv)·ch r(Jznorodých projek
tech, koncipovaných s někter)rm ze 
zahraničních partnertl na úrovni 
klubu i clistriktu, možnost získat 
fi nanční podporu zejména formou 
tz,·. účelových dotací (Matching 
Grants). Vedle humanitární oblasti se 
komise pro Nadaci Rotary zabývá i v)r
měnnou studijních týmú, trávících 
4 až 5 týdnú v zahran ičí, aby rak mladí 
odborníci ve věku do 40 let získali 
cenné zkušenosti pro celý svúj život. 
Mimořádně hodnotná jsou i jed noroč
ní "vyslanecká'· stipendia, poskytm·a
ná vysokoškolák(Jm adací Rotary 
a v posledních letech nově zf"ízené 
dvouleté magisterské studium na 
jedné ze sedmi světových univerzit, 
zaměl"ené na zachování míru a řešení 
konfliktú. 
Během clistriktního shromáždění se 
dostalo významného ocenění 32 
českým a slovensk)rm rotarián(Jm a 
ro-tariánkám: guvernér distriktu jim 
předal čestný odznak "Paul IIarris 
Fellmv" jako v)rraz uznání distriktu 
za jejich obětavou práci pro distrikt. 
A v rámci shromáždění se poprvé 
sešla také komise p ro přípravu oslav 
100. ''Ýročí založení Rotary Paulem 
Harrisem v roce 2005 a současně 
i oslavy 80. ,·ýročí vzniku prvního 
klubu v tehdejším Československu 
Rotary klubu Praha. Připomeňme si, 
že na první RC v Praze brzy navázala 
řada dalších, takže samostatný čes
koslovenský Rotary distrikt č. 66, 
který existoval do roku 1938 (pak 
jeho čin nosti nacisté zakázali) zahr
noval již 46 klub(J- ocl Karlových 
Vartl až po Užhorod. j e pozoruhod
né, že po Anglii a Francii byl třetím 
největším Rotary cl istriktem v Evro
pě! 

Těšíme se, s jakými náměty tato 
komise už brzy pocl vedením svého 
předsedy Otakara Veselého, DGN 

pro rok 20045/ 06, přijde. Budeme 
o nich své čtenáře rádi informovat. 

(dz) 

hat the District Assembl Has Brou ht to the District 
The Oistrict 2240 Assembly took place in Třebíč on ovember 4th, 2003. It was a 
great honour for all those present to be greeted by the Mayor ofTřebíč Mr. Miloš 
Mašek. The Assembly was organized by the members of the local RC. In addition 
to current topics, the panicipants have been acquainted w ith new projects aimed 
ar service to young people, rhe Rotary Foundation and to Rotaract. 32 Czech and 
Slovak Rotary members, both men and women, were awardecl by the "Paul Harris 
Fellow" Award. 

Dignitatis memores ad optima int enti /'::: 
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Kdybychorn chtěli vypočítávat; všechny aktivity, 
které realizují jednotlivé kluby našeho dist;rikt;u 
se svýrni partnery z Něrnecka, asi by nárn ani 
nestačily všechny stránky tohoto čísla našeho 
časopisu. Že jde o činnost; rozsáhlou, dokurnen
t;uje nejen počet; něrneckých Rot;ary distrikt;ů, 
ale i 1 4 českých a 4 slovenské kluby, které tu 
velrni rozsáhle, t;u zase skrornněji spolupracují 
na řadě projektů se svýrni něrneckýrni partnery 
ze 7 různých dist;riktů. 

Spolupráce se ovšem rozvíjí i na 
distriktní úrovni - a touto tématikou se 
zabývá výbor pro mezinárodní spolu
práci našeho cl istriktu se všem i 14 
německými distrikty (ve zkratce: rec 
O-CZ-SK). Každá z jeho tří sekcí -
německá, česká a slovenská - má za 
úkol svolat jednou za tř i roky \ýroční 

jednání, aby na něm účastníci zhod
notili, co se podařilo za uplynulé 
období uskutečnit a jaké úkoly nás 
mohou čekat v blízké budoucnosti. 

Letos připadl úkol svo lat výroční 
zasedání ICC české sekci- a tak jsem 
jako její předseda požádal naše přáte
le z RC Ji ndřichCtv Hradec o spoluprá

ci při zorganizování 
výročního zasedání: 
nejen proto, že 
mám k Hradci jako 
ke SYému rodišti 
svůj velmi osobní 
vztah, ale především 
proto, že jsem chtěl 

účastn íkúm nabíd
nout možnost 
poznat r·adu pře
krásných míst již
ních Čech, případně 
Moravy, která jsou 
z Hradce snadno 
k dosažení. A dobře 
jsem uděla l : pocho
pení jsem našel 
nejen u prezidenta 
hradeckého klubu 
Miroslava Skořepy, 

ale předevš ím u 
Honzy Fidlera, který 
vše dokonale orga
nizačně zaj istil a po
skytl nám jak pro
sto ry k jednání, tak 
i velmi příjemné 

ubytování ve svém 
penzionu "U Tkad
len". 

Oignitatis memores ad optima intenti 

přáteli 

Bylo velmi milé slyšet z úst všech 
účastníkú (a bylo jich celkem 31, z to
ho 10 členú mezidistriktní komise, 
8 zástupcCt interesovaných němec
kých a česk)rch klubCt, 4 významní 
hosté a 9 manželsk)rch partnerCt) slova 
spokojenosti i chvály nejen programu, 
dobrého jídla a ubytování, ale i pra
covní náplně setkání- a samozřejmě 
i k rás naší země, k terá byla pro 
mnohé skutečným objevem. Všichni 
totiž navštívili- samozf'ejmě vedle 
vlastního hostitelského města a jeho 
renesančn ího zámku - také Telč, Slavo
nice, Lanclštejn a na závěr romantic
kou Červenou Lhotu. je n jsme všichni 
litoval i, že přátelé ze Slovenska na toto 
výroční zasedání nevyslal i ani jediné
ho svého zástupce. 
Nejdú ležitější však byl obsah vlast

ních pracovních setkání: hodnocení 
closaYaclních výsleclk(t vypracovali 
zástu pci české i německé sekce 
písemně předem- a skutečně bylo co 
velmi pozitivně hodnoti t. Při pomet''l 

me alespo i't dva největší meziclistriktní 
projekty: guvernér cl istriktu 1950 pan 
Frits Zeeuw pf·edal zrovna týden před 
zasedáním - dokonce za přítomnosti 

předsedy české vlády Vladimíra Špicl
ly- clo rukou prezidenta RC Praha 
J'vlasopusta šek na 30 000 Euro, které 
jsou určeny na projekt tohoto klubu 
záchrana a restaurování kulturních 
památek lidové architektury v oblasti 
Šumavy. Druh)' projekt představuje 
celkovou hodnotu ještě vyšší- cca 
2,33 mil. Kč, z čehož více než polovi
nu hrad í clistrikt 1880 d íky iniciatiYě 

jeho guvernéra pana Hanse Schleie. 
Z těchto prostředkú budou hrazena 
r(tzná vybavení pro zařízen í humani
tárn ího charakteru dle dílčích projek
tú čtyř našich RC - Cheb, Karlovy Vary, 
Klatovy a Plzel"t. I o tomto mimořád

ném projektu, který se opírá také 
o účelm'Ou dotaci Nadace Rotary, 
budeme naše čtenáře informovat 
podrobněji v samostatném článku 
v příštím čísle RGN. 

Hlavním tématem letošního výroč
ního zasedání ICC pro spolupráci 
s Německem byl záměr rotarián(t 
podílet se na výstavbě "Památníku 



železné opony" na šumavské Kvildě 

(Memorial of the Iron Curtain). 
O tomto obsáhlém projek tu jsme naše 
čtenáře ostatně j iž informovali ,. čísle 
2/ 03 našeho časopisu . Po promítnutí 
velmi působi\·ého filmu "Železná 
opona", který vytvořilo AV-studio 
Západočeské univerzity, představil 

záměry tohoto projektu prezident 
Nadace "rroncurtain Foundation 
\XIo rldw ide" pan Václav Vítovec. Na 
jeho slova navázali tři rakouští přátelé 
z rakouské pobočky této 1 adace p ro
mítnutím řady velmi zajímavých obra
zových a filmových dokumentů k da
né problematice. Podnětná byla i in
formace Lothara Ullricha, PDG distrik
tu 1950 a předsedy německé sekce 
rec, o existenci tzv. "Zeleného pásma" 
(Gri.ines Band), které prochází celým 

___________________ _,/ z distr iktu 2240 

co bude vypracována jasná obsahoYá 
koncepce Památníku, jsou němečtí 
i čeští rotariáni ochotni zapojit se clo 
zajiště n í podkladt"1 p ro tvů rčí autor
ský tým Památníku . K teré jiné spo
lečenství než rota riáni je totiž 
schopné svými již real izovanými 
p rojekty dokumentovat, čeho všeho 
se podal" ilo už dosáhnout díky vzá
jemnému porozuměn í a spolupráci 
,-šech partnerú v mnoha oblastech 
veřejného a společenského života
ve sféře hum ani tárn í, zd ravotní, 
sociální, ndělávací, výchovné i kul
tu r ní! Ostatn ě svou spolupráci na 
tom to v íceletém pro jektu dodateč

ně pr-islíbili také naši rakouští přáte
lé. J is těže bude n aše čtenáJ·e zaj í
mat, jak se bude tato spolup ráce 
vyvíjet. Rádi proto přineseme v dal-

Zleva: R. Burghsrt, RC Freyung-Grsfensu. U. Richardsen. POG 1840 
s I. Treiber, RC Rothenburg o. cf. T. v ptátelskám rozhovoru 

Německem od severu k jihu v mís
tech, která byla v době existence tzv. 
"socialistického bloku" tvrdě střeže
nou hranicí mezi dvěma světy- mezi 
SRN a NDR. Dnes je pásmem klidu, 
míru a zdrm·é přírody. 

Ta jednání rCC bylo dohodnutO, že 
jakmile budou dovyjasněny některé 

ryze fo rmální otázky týkající se vlast
nictví nemovitostí na Kvildě, a poté, 

Dur Coo eration with German Friends 

ších č íslech našeho periodika další 
in fo rmace o přípravě Památníku, 
který bude významnou připomín

ko u obtížné m inulosti našich souse
dících zem í. 

(dz) 

14 Czech and 4 Slovak Rotary Clubs participate in many projects w ith their Ger
man partners from 7 differenr districts. The cooperation is also developed on a 
district level, which is the responsibility of the District rnrer-Counrry-Commiuee 
together w ith all 14 German districts (abbreviated as: rec D-CZ-SK). This year, the 
annual meeting of the rec was organized by the Czech sectio n and it was attended 
by 31 Rotarians, including 10 members of the inter-district commission, 8 interes
tec! representatives o f Gennan and Czech clubs, 4 special guests and 8 man·ied 
partners. 

Oignitatis memores ad opt ima intenti ~ 
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Nový riaditer iRI zóny ~ 4 1 
pre roky 2005 - 2007 

Oňa 25.08.2003 
zasadala vo Frankfur
te nad Mohanorn 
norninačná korn isia 
zóny 1 4 Rl, do kt;orej 
pat;rírne aj rny, aby 
norninovala kandidáta 
na post; nového riadi
t;e/'a Rot;ary lnt;ernat;i
onal. Po oficiálnej 
vol'be na S vetovorn 
kongrese rot;ariánov 
v O sake (rnáj 2 004) 
bude tento kandidát; 
aj našírn predst;avit;e
l'orn ve Správne} rade 
Rl pre roky 2005 -
2007. 

Zóna 14 sa skladá z 19 dištriktov, 
kto ré združujú Rotary kluby v Nemec
ku (14), Rakúsku (2), a po jednom 
v českej republike a Slovenskej repub
like, Rumunsku a v Izraeli. Každý dišt
rikt mal v nominačnej komisii jedné
ho zástupcu s ve lebným právom. Pod
mienky Stanov Rl pre účasť v no mi
načnej ko misii zatial' nespfňal zástup
ca dištriktu 2241 - Rumunsko. (I de 
o najmladší dištrikt zóny 14, kto rý je 
v činnosti menej ako 3 ro ky.) 

V nominačnej komisii sa preto stret
lo 18 PDG k vol'be riadite l'a zóny 14. 

áš dištrikt 2240 bol v tejto komisii 
zastúpený prvýkrát a p re to som bol 
jej predsedom osobitne a vel'mi srdeč
ne privítaný. 

Výber a vofba kandidáta na post ria
ditefa Rl p rebiehala s vel'kou vážnos
ťou a zodpovednosťou. ajprv boli 
zopakované všetky povinnosti, ktoré 
riaditef Rl musí vo svojej službe plni ť. 
Potom v diskusii vytýčili členovia 
ko misie požiadavky a predpoklady, 
ktoré musia v osobe nášho zástupcu 
dominovať (charizma, odbornosť, 
jazyková a rétorická spósobilosť, ro ta
riánska angažovanost) a priority úloh , 

ktoré bude musieť rieši ť (cliplomacia, 
meclzinároclná orientácia). 

Všetkých osem kandidátov, kterých 
preclstavil preclseda nominačnej 
komisie podl'a oficiálnych návrhových 
formulárov, členovia komisie jeclnotli
vo posudzovali na základe uvedených 
a dalších aspektov. Vo vel'mi konkrét
nej a často kritickej rozprave ku kaž
dému kandidátovi bolo možné vyslo
viť všetky pozitíva, negatíva, prednosri 
a výhrady - na základe dohody o ne
publikovaní cliskusie. Takto bol spl'ne
ný predpoklad, že sa vyrvorí o kaž
clom kandidátovi čo najobjektívnejší 
obraz a že nominant bude najlepšie 
spfňať požadované kritériá. 

V druhom kole volieb bol zvolený 
kandidát, ktorý spfňal aj podmienku 
Stanov Rl- získať najmenej 60% hla
sov. So ziskem 61,1 % sa stal víťazom 
volieb PDG Ho rst Heiner Helige, RC 
Hamburg-Blankensee, dištrikt 1890, 
rotarián po 24 rokov a v rotariánskej 
klasifikácii právník- občianske p rávo. 
Okrem množsrva absolvovaných funk
cií a činností v rotariánskych aktivi
tách na úrovni klubu, dištriktu a multi
dištriktnej Rady nemecky hovoriacich 
guvernérov je stále vel'mi aktívny aj 

Dignitatis memores ad optima intenti 

v civilnom živote. Od roku 1986 je 
sudcom Regionálneho odvolacieho 
súdu v Hamburgu, ocl roku 1979 člen 

a funkcionár meclzinárodných združe
ní a komór právnikov občianskeho 

práva, člen komisie nemeckých práv
nikov vo vzťahu k Európskej únii 
a stále činný v róznych civilných 
a profesných aktivitách. 

Ta záver le n krátka štatistika. V tak
mer storočnej histórii Rl bol z našej 
zóny 16-krát zvole ný riad itel' RIa je
denkrát hlavný pokladník Rl. S hrdos
ťou móžeme konštatovať, že dvakrát 
to boli aj riaclitelia Rl z nášho póvod
ného-predchádzajúceho dištriktu RI 
66 (ČSR): PDG jozef Schultz (RC 
Praha) 1928-29 a PDG Karel euwirth 
(RC Brno) 1936-37. Podl'a krajiny 
póvodu z našej zóny boli ďalej riadite
lia Rl z emecka (6x), Rakúska (3x) 
a jedenkrát z Izraela, juhoslávie, 
Maďarska, Pofska a Rumunska. 

Ivan Belan, PDG, 
RC Banská Bystrica, 

člen nominačnej komisie 2003/2004 
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Carl \1\filhelrn Stenharnrnar 
prezidentem Rl 

Ti z našich členll , kteří se před dvěma roky zúčastnili slav
nostní večeře s tehdejším prezidenrem Rl Richardem Kin
gem, si j istě vzpomenou na vysokého, mužného Svécla s 
blond-vlasy, který seděl - současně s ostatním prezidento
vým doprovodem- za předsednickým stolem ve velkém 
sále pražského hotelu Marriott. 

O to víc nás proto potěšila zpráva, že nominační komise 
RI pro přípravu volby prezidenta Rl na rok 2005/ 06, která 
zasedala v Evanstonu 8. září, jmenovala Cari-\Xfilhelma Sten
hammara, člena švédského RC Góteborg, o ficiálním kandi
dátem na funkci prezidenta Rotary lnternational pro rotari
ánský rok 2005/ 06. Pokud nenaHhne k terýkoliv klub clo 
1. prosince kandidáta jiného, stane se jediným oficiálním 
kandidátem na tuto mimořádně významnou funkci rotarián, 
který toho o nás bude vědět přece jen o něco víc. 

Nejvyšším představitelem světového společenství Rotary 
lnternational by se tedy měl stát muž, jenž pllvodně vlastnil 
firmu Gust. F. Bran AB a později vykonával funkci meziná
rodního burzovního agenta v oboru potravinářství. Mimoto 
byl členem správních rad mnoha společností a současně i 
předsedou správní rady místní soukromé školy. 

C. \XI. Stenhammar je členem Rotary od roku 1974. Vyko
nával mnoho významných funkcí: v letech 1996/ 98 byl řed i
telem Rl , předtím guvernérem distriktu, předsedou či čle
nem I'L1zných komitétll Rl a hlavním koordinátorem speciál
ních pracovních týmll Rl (Task Forces). V současné době 

See: Rotar World, October 2003: 
C. \Y/. Stenhammar- Choice for President 

Buďme k sobě ohleduplní a slušní 

Tato výzva, k terá je ostatně v souladu s pojetím rotari
ánského hnutí, mi přišla na mysl v posledním týdnu při 
dvou příležitostech. 

Jednou z nich byla návštěva dvou Rotary klubú, kde se 
na schůzce kouřilo. V poslední době, možná už i rocích, se 
ve většině zemí v podnicích, firmách, spolcích a restaura
cích stává aktivní a tím i pasivní kouření skutečně výjim
kou. V Ro tary je dokonce tento postoj vyjádřen odstavcem 
v Příručce pracovních postupú (v "rotariánské bibli'') 
takto: "S ohledem na škodlivý účinek kouření na lidské 
zdraví se jednotliví členové a jejich hosté vyzývají, aby se 
ho zřekli během schůzek a při jiných příležitostech, orga
nizovaných jménem Rotary International." 
Buďme tedy ohleduplní k sobě i k jiným. 

Druhou příležitostí se pro mne stala poměrně dlouhá 
víkendová cesta autem. Předsevzal jsem si, že pojedu 
striktně podle předpisů týkajících se především rychlosti, 

Let Us Be Considerate and Polite to Each Other 

předsedá Stálému komitétu pro fi nanční zdroje pro Evropu 
a britské ostrovy (RIBI) a je hlavním koordinátorem pracov
ního týmu pro vzdělá ní a výchovu, je představitelem a po
rackem pro otázky PolioPius ve své zemi a v srpnu 2003 byl 
ředitelem slan1ostního setkání prezidenta Rl, které bylo 
svoláno do Svédska k otázkám míru a to lerance. 

(cl z) 

S C. W Stenhemmerem se D. Zemen setkal ne semináři vydavatelů rotsriánských tasapisů 
v Brisbane v záři 02 [u stolu spoletná s Candy Isaac, koordinátorkou reg tasapisů na RIHG}. 

maximálně- v případě potřeby- ne více než o 10 km/ hod 
rychlej i. V tom okamžiku jsem se stal překážkou v provo
zu, neboť mě začal předj íždět kdekdo, a to i na úsecích se 
zákazem předjíždění a s dvojitou čárou . Dojel jsem domll 
sice s určitým pocitem méněcennosti, ale za to s klidným 
svědomím, že jsem snad přece jenom něco uděla l pro 
likv idaci džungle na našich silnicích. Ten druhý pocit byl 
silnější než ten první. 
Chtěl bych tedy všechny rotariány požádat o chování 

popsané v nadpisu tohoto příspěvku. ěkdo přece už jed
nou musí začít, nechceme-li předčasně umírat na rakovinu 
plic a na následky dopravních nehod. Co kdybychom se 
dohodli na distrikrním projektu ve formě nálepek na 
zadní sklo aur s naším kolem a nápisem ,Jsem rotarián, 
jezdím slušně·' (a taky se podle toho chovali). Možná, že 
bychom vzbudili u veřejnosti tolik postrádan}· zájem o 
naše společenství. 

Augustin Cennák. 
RC Hradec Králové 

Dignitatis memores ad optima intenti ~ 
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.Je obtížné zajištovat 
v klubech profesní službu? 

Zdá se, jako by se v H olandsku pro fesní služba vytratila, 
věnuje-li se dalším sférám rotariánských služeb a pomocí, 
zejména slu žbě klubu a slu žbě obci daleko větší pozornost. 
Přesto však lze v posledních několika letech zaznamenat 
změnu . V klubech se zača lo s pořádáním besed organizova
n)rch účetní firmou na téma dodržování etických norem. Na 
jejich programu byly různé problémy týkající se podniko
vých financí a k nim proběhly zajímavé diskuse. Orevf·eně 
se hovořilo ovšem i o dodržování etických norem v celé 
společnosti. Je pochopitelné, že se názory diskutujících jak 
v klubu, rak i mezi kluby liší, což závisí na rozdílném pro
střed í, na povaze jejich p racovní náplně i na jejich etických 
standardech. 

Vedle toho patří do profesní služby i semináře RYLA, 
které pořádají téměř všechny distrikty v Holandsku. Někte
ré kluby zase pomáhají nezaměstnaným a snaží se jim 
nalézt nové uplatnění. V jednom regionu země to vedlo 
k založení nadace Job Rotary Foundation, do níž je zapoje
no sedm úzce spolupracujících klubú. V posledních letech 
jsou velmi úspěšné také aktivity koordinované dvěma "ban
kami" nazvanými "Rotary Docror Bank in erherlands" a 
"Medical Equipment Bank". První z nich vysílá lékaře a den
tisty do Kimilili v Keni, d ruhá zase dodává do méně rozvi
nutých zemí zařízení, které již v západním světě zastaralo, 
ale je stále funkčn í a spolehlivé. Svými dary je podporují jak 
kluby, tak i jednotlivci. 

To však j eště neznamená. že profesní služba již našla v na
šich klubech své správné místo. Před někol i ka lety byly usta
veny pracovní týmy rota rián tl-aktivistů (Rotary Task Forces), 
aby prodiskutovali další rozvoj a směrování Rotary.Jejich 
závěrečné zpráva nazvaná "Sro let Rotary- stagnace nebo 

ocational Service: a hard act to follow? 
In the 1etherlands, Vocational Service seemed to be disap
peared, as other dub acriv ities received much more attenti
on. However, since a couple o f years, a change can be obser
ved in this respecr. Discussions on ethical dilemma's started 
by playing a game develo ped by an accountants company. 
RYLA seminars being held in almosr every district in the et
herlands are a typically Vocational Service activity. In a few 
clubs and districts Rotarians participate in educational pro
grams at schools. Very successful in recent years are d1e acti
viries co-ordinated by the Rotary Doctor Bank in the ether
lands and the Medical Equipment Bank. evertheless all this 
does not mean, that Vocational Service has stili found its 
right place. 

Poznámka: Autor tohoto příspěvku je členem RC Wage
ningen-Berg poort (distrikt 1560, Holandsko) a předse
dou holandského výboru pro pro fesní službu. Chcete-li 
na tento článek reagovat, uvítá jeho auto r, obrátíte-l i se na 
e-mailovou adresu holandského časopisu DE ROTARIA 
redactie@rotarian. n f. 

~~----------------

inovace?", jež byla v některých pasážích dokonce provoka
tivní, byla uveřejněna na počátku roku 2003. Uváděla , že se 
profesní službě musí věnovat daleko větší pozornost, neboť 
právě ona je jakousi "páteří" Rotary, právě v ní se p rojevuje 
největší rozdíl Rotary od j in)rch servisn ích klubtl. Současně 
byla ustavena komise, která se nyní snaží formulovat zásady 
pro další rozvoj pro fesní služby v holandských Rotary klu
bech. 

Koen Verhoeff, 
z angličtiny p 1'eložil (dz) 
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I 
Co říká statistika 

{a co všechno se dá vyčíst ze S eznamu členů) 

Každým rokem vydává náš distrikt 2240 nový Seznam 
členll všech českých a slovenských Rotary ldubiL Ten letoš
ní- modrá knížečka- Seznam členú Rotary distriktu 2240 na 
rok 2003/ 04 - se mi dostala do ruky už na konferenci naše
ho distriktu v červnu t.r. Přiznám se, že jsem po jejím prolis
to,·ání pochopil, proč valná část členi1 dává přednost tomu
to knižnímu uspořádání před jeho počítačovou formou. 
Ode dneška se k nim také hlásím. 

Abych z nového seznamu vytěžil i několik zajímavostí, při

pravil jsem základní statistický přehled, týkající se složení 
členstva a jeho věkových poměri1. Do pri1měri1 nejsou zahr
mni čestní členo,·é a členové, u nichž věk nebyl udán. 

Několik souhrnných údajů: 
Počet členil v distriktu 2240 k 30.5.2003 je 1176 (z toho 
v ČR 76,9%, v SR 23,1 %), z toho 1111 mužú (94,5%) a 65 žen 
(5,5%). 
Počet klubú v distriktu 2240 k 30.5.2003 je 47 (z toho v ČR 
78,7%, v SR 21,3%) (nejsou započteny kluby v zakládání). 
Prllměrný věk v RD 2240 je 51,6 roki1 (v ČR 52,1, v SR 49,9). 

A nyni několik nej .... : 
• největší klub je RC Prague International 

(45 členil - 3,8%) 
• nejmenší klub je RC Spišská rová Ves (10 členú = 0,8%) 

• nejvíce mužú (100%) je v 28 klubech (59,6%) 
• nejvíce žen absolutně je v RC Brno-City (9) 
• nejvíce žen poměrně je v RC Pf·erov (41,2%) 
• nejvyšší věkový priuněr je v RC Hradec Králové 

(58,9 rokl!) 
• nejnižší věkový prúměr je,. RC Kravaře (44,0 roki1) 
• nejmladší člen je v RC Jičín (24 rokl!) 
• nejstarší člen je v RC Ostrava (92 rokli) 
• nejmenší věkový rozdíl je v RC Jindřichúv Hradec 

(21 rokú) 
• největší ,·ěkový rozdíl je v RC Ostrava (60 rokú). 

Poznámka redakce: 

Augustin čennák, 
RC 1-Iradec Králové 

Připomei'lme, že se ryto počty mezitím postupně měni ly, 

například tím, že v červnu 2003 získal Chartu Rotary Imer
national také RC Bratislava I nternaLional s 21 členy. 

hat Data Statistics Give 
The number of members of our districr permanently chan
ges and increases, which is one of the facts that demon
strate interest in the activities of Rotary. 

Třístoličník- září 20031 
Šumavský Třístoličník (1332 m.n.m.) leží v místech, kde se 

setkává hranice Česka, Německa a Rakouska. Z nedaleké 
Trojmezné je nádherný výhled současně do všech tří regio
n tL Přes dvě stě let, a možná i déle, je toro místo tradičním 
symbolem vzájemnosti obyvatel těchto území. Právě proto 
a právě sem pořádá česko-slovensko-rakouský mezinárodní 
v)·bor našeho distriktu pro spolupráci s Rakouskem, vedený 
za náš d isrrikt 2240 Otakarem Veselým, DG , a za d istrikt 
1920 Rudolfem Buchmeiserem, PDG, tradiční podzimní 
"výšlap". Jeho vyvrcholením je vždy Inter-Country-Meeting 
v horské chatě na hřebenu Třístoličníku. 

Letos se toto setkání usku tečnilo v sobotu 13. září; 
zúčastnily se ho čtyři desítky rotariánú, jej ich rodin a přá
tel. Bylo zastoupeno osm k lubú- Linz Alrsradr, Linz a Rohr
bach za Rakousko, Freyung-Grafenau a 1 euru ppin z ě

mecka a také Český Krumlov, Praha Classic a Plzei'l. Setká
ní bylo i příležitostí pro ohlédnutí za uplynulý m rotarián
ským rokem, zaměřeným na pomoc postiženým povodně

mi. Setkání ztvrd ilo ideu zahraničního výboru našeho 
distriktu "Rotar y bez hranic". 

(skj) 

Rotarians from Three Countries Meet in the Šumava Mountains 
In the traditio nal meeting at Sumava Třístoličník (1332 ma. s. 1.) par
ticipated 40 Rotarians, their families and friends from Austria, Ger
many and the Czech Republic. Na spoleCném obedé v restauract Dreisessel&sthof 

Dignitat is memores ad optima intenti "t;;; 
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Trnavornodrý "tečer 

V rámci 10. ročníka Banskobystric
kých hudobných dní pripravil Rotary 
klub Banská Bystrica v Státnej opere 
v spolupráci s Konzervató riom]. L. 
Bellu di1a 26. októbra už tretíkrát 
benefičný koncert v cykle Tmavo
modré večery. Výnos z koncertu bol 
tradične určený krajskej pobočke 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slo
venska (Ú rss). 

Spolu s Komorným orchestrom 
Konzervató ria]. L. Betlu pocl taktov
kou Igora Vlacha vystúpili Ivana Úrad
níková (klavír), Michal Červienka 
(bajan) a Ivlartin Budínský (cimbal), 
vynikajúci absolventi Konzervatória 
]. L. Bellu, ktorí dnes už šíria dobré 
meno svojej školy a úspešne repre
zentujú aj Slovenskú republiku 
v zahraničí. 

V krátkom príhovore sa prezident 
RC Banská Bystrica Dušan Kováč 
poďakoval všetkým sponzorom, účin-

kujúcim a poslucháčom, že pomohli 
vytvoriť nielen benefit umelecký, ale 
najma finančn)r, ktor )r bo l určený pre 
našich spoluobčanov so zrakovým 
hanclicapom. Za ÚNSS v B. Bystrici sa 
poďakovala PhDr. V. Kováčová, CSc. 
Z jej už tracl ične hlboko precíteného 
príhovoru vyberám niekol'ko myšlie
nok, ktoré sú inšpiráciou k zamysle
ni u pre nás všetkých. 

" ... Náš svet je vizualizovaný. Mágia 
obrazu je čoraz silnejšia. Nečudo, veď 

získanie info rmácií obrazom je rýchle, 
dostupné, pohodlné a príjemné. Roz
víjajúca sa technika založená na zclo
konal'ovaní vizuálnych vnemov sa 
stáva neoclmyslitel'nou súčasťou dneš
ného človeka už ocl raného veku ( TV, 
video, mobil, počítač .. .). 

Niektoré technické prostriedky sa 
darí upravovať aj pre tých, kto rí majú 
nefunkčnú či ťažko poškodenú svoju 
vlastnú "obrazovku" - svoj zrak. Pri 

ová tradice založena 

sprístupňovaní informácií sa u nich 
využívajú iné zmysly - sluch a hmat. Aj 
rozširovaním pon uky kompenzač

ných pomócok p re nevicliacich pri
spieva vyspelá spoločnosť k vytvára
niu rovnakých príležitostí pre všet
kých - rovnosť príležitostí na vzclela
nie, pracovné uplarnenie prinášajúce 
ekonomickú nezávislosť, sebarealizá
ciu i společenské postavenie nevicl ia
cich, ich plnohodnotné fungovanie 
v rocl innom a spoločenskom živote. 
Áno, slepota je značne obmeclzujúcim 
faktorom. A preto vyrovnávaním pocl
m ienok pre nevidiacich aj pomocnou 
kompenzáciou ostatných zmyslov sa 
stávajú porovnatel'nými so zdravými 
občanmi. A práve vy rovnávanie t)rchto 
podmienok pre nevidiacich b)rva 
často aj nák ladné, aj závislé ocl pomo
ci vnímavej společnosti. 

Viera Kováčová a Ivan Belcm, PDG, 
RC Banská Bystrica 

potřetí v trnavornodrérn 

O tradici pl'i pořádání rúzných akci 
se dá mluvit teprve při jejich třetím 
opakování (podle přísloví "clo třetice 
všeho dobrého"). 

A tak když se Ro tary klub Hradec 
Králové před dvěma roky připojil 

k myšlence uspořádat v našem distrik
tu řadu benefičních koncertL! pocl jed
notným názvem "Tmavomodrý večer", 
jejichž výtěžek bude věnován organi
zacÍI11 pečujícím o naše slabozraké 
a nevidomé spoluobčany, založili jsme 
tím jistou tradici. Letos 8. října již 
potřetí se v Městské hudební síni sešlo 

ke dvěma stovkám návštěvník(!, kteří 

vyslechli známé i méně známé sklad
by v podání mladých umělcú Karoliny 
Berkové (zpěv), Jitky Hasprové (viola) 
a Adama Skoumala (klavír). 

Přítomní byli nejenom členové 

našeho klubu se svými rodinami 
a přáteli, ale také sponzoři tohoto 
koncertu. Především díky jim jsme 
mohli po vystoupení dvou žákú Speci
ální školy pro slabozraké děti , hrají
cích na klavír a na kytaru, předa t dva 
šeky, k ažcl)r na 75 tisíc ko run, zástup
cúm dvou o rganizací z Hradce Králo-

New Tradition Has Been Founded in Dark Blue for the Third Time 

vé: jmenované škole a Tyflocentru 
(dříve Spojené organizaci nevido
mých a slabozrakých). Dle našeho 
názoru je to v)rsleclek vynikající vzhle
dem k tomu, že žádostí o finanční 
dary přibylo zejména s likvidací 
následkú loúskýcb povodní. 

aše díky patří pozvaným uměl

cúm, kteří se vzdali nároku na hono
rář, ale také jeho sponzorúm. Příští 

rok doufáme na shledanou. 

A ugustin čennák, 
Rotct1)1 klub Hradec Králové 

Two years ago many clubs of the D.2240 joined in with the idea of holding beneficial concerts in our district under a common 
name "A Dark Blue Evening" and gave the profit of those concerts to organizations that care fo r visually impaired citizens. 
!fhus, two clubs - RC Banská Bystrica and RC Hradec Králové have established a tradition. This year, they organized, fo r the 
third time successful beneficial concerts. 

Dignitatis memores ad optima intenti 
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I J Setkání rnladých 
v Jindřichově Hradci 

Útulné prostřed í hradeckého penzionu "U TKADLEN" 
přímo pod jindřichohradeckým zámkem na břehu Nežárky 
přivítalo v říjnu 20 členú klubu ROTEX-CZ a 21 zahranič

ních studenn"!, kteří tráví tento školní rok v české republice. 
j e to jejich první letošní setkání, na něž by měla navazovat 
další v Praze, v Brně a na závěr roku dokonce na lodích na 
Vlta,·ě . Účelem setkání, které svolal pan Libor Kičmer, 
vedoucí clistriktního výboru pro službu mládeži v české 
republice, za podpory hradeckého Rotary klubu byla výmě
na informaci mezi účastníky a jejich zkušeností. 
Součástí programu byla návštěva Třeboně spojená s 12ti 

kilometrovou pěší túrou kolem rybníku Svět a s návštěvou 

pivovaru Regent, to ovšem jen pro členy ROTEXu. Zahranič-

ní studenti mezitím řeši li rotariánský kviz, na p i". jak se jme
nuje letošní prezident Rl, který klub byl založen jako první, 
který byl první sociální projek t rotariáni'1 apod. Tazítří pro
běhla beseda s Liborem Kičmerem a poté se všichni vrátil i 
clo sv)rch nO\ý ch clomovll, aby se těšili na další setkání, 
které se uskuteční v listopadu v Praze. 

Obzvláštní dík za úspěšný pri'1běh patř í dvěma hlavním 
organizátorúm- prezidentovi ROTEXu Marku Schneiderovi 
a jeho členovi Honzovi Ficllerovi. 

j umj Píš, 
ROTEX CZ ph Roletrclcl klubu Pm het 

ROTEX Club Members meet lnbound Students in Jindřichuv Hradec 
The bed and breakfast "At Weavers" situated directly under thejindřichllv Hradec chateau became the meeting place of 20 
members of the Rotex-Cz dub and 21 exchange inbound students who are spending this school year in the Czech Republic. 
This meeting, this year being the first o ne, should be followed by other meetings in Prague, Brno and at the end o f this year 
on boats on the Vltava River. The aim of these meetings organized by Libor Kičmer, Youth Service Chair, is the exchange of 
information and experience among the participanrs. 

I 

VíteJ co je I I a I IR festival ? • 

S touto zajímavou iniciativou přišel Rotaract klub v Plzni: 
, .e dnech 1. a 2. listopadu uspořádal v divadle DIALOG pro 
plzef1skou veřejnost první ročník svého Hudebního a Diva
delního Rotaract festiYalu. 

j eho dh·adelní část, kterou byl tento mini-festival talento
vaných mladých muži'1 a žen v sobotu zahájen, uvedla autor
ským čtením svých inteligentních fejetoni'1 výborná I rena 
Pulicarová, talentovaná studentka DAMU. Po ní vystoupila 
dramatická skupina AESID, která v suverénní angličtině 
předvedla dvě roztomilé scénky, následovala ji skupina "Les 
Electrones Libres" s jednoaktovkou Kousky života (rovněž 
v angličtině) a poté · na své domovské scéně · již zkušená 
divadelní skupina SAD se svým vtipným programem SADlo. 

Druhý den pokračovala hudební část festivalu, v jehož 
rámci uvedl jazzový koncert]azzBand, s rockovým koncer
tem se představila kapela Tunel a s folk-rockovým koncer
tem kapela Žerzej. 

Jak pořádající RTC Plzei'i , tak i všechny účinkující potěšili 

diváci v téměř zaplněném hledišti divadélka DIALOG, nejen 
svou přítomností a upřímným potleskem, ale i svým dobro
volným vstupným: bylo proto možné· i díky pěti sponzo
rúm, mezi něž patřil také plzei'iský Rotary klub - naplnit cíl 
pořadatelti : věnovat výtěžek z festivalových představení ve 
výši cca 5 500 Kč, podpořený částkou 10 000 Kč od sponzo
rtl, rovným dílem Dětskému domovu Domino v Plzni-Skvr
i'ianech a plzei''lskému Azylovému domovu sv. Zdislavy pro 
matky s dětmi v tísni. 

A protože byl o vystoupení všech mlacl)'ch divaclelníktT 
i hudebník i'1 velk)r zájem, počítají č lenové RTC Plzei'í už 
dnes s pokračováním festivalu v příštím roce. 

(dz) 
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lAj rotariánil z Martina prispievajú ... 

[Jasenné orient;ačné st;ret;nut;ie rnladých 2003 v Blatnici) 

Pýtate se, k čomu? Prispeli sme 
k tradícii trvajúcej od roku 1929, teda 
už takmer 75 rokov. Odvtedy sa totiž 
v rámci Rotary I nternational organi
zuj(! meclzinárodné výmeny mládeže. 

1-Ioci martinský Rotary klub vznikal 
len vo februári 2003, už v máji sme sa 
ponúkli zorganizovať jeden z dvoch 
vrcholov v kalendári dlhodobých 
' 'Ýmen mládeže a to jesenné Orientač
né stretnutie 2003 pre všetkých štu
dentov, ktorí sú na výmennom pobyte 
,. našom dištrikte 2240. Pre ,·ačšinu 
z nich (okrem Austrálčanov) je to 
prvý významný kontakt s Rotary na 
úrovni nášho dištriktu. 

Aj kecl' martinský klub v zakl. má 
zatial' len 9 členov, clištriktný výbor 
prc prácu s mládežou nám dal dóveru 
a organizáciu mítingu zveril nám. 

Okolie M artina je k takejto akcii ako 
stvorené, pretože (odhliaclnuc ocl 
toho, že sme lokálpatrioti) patrí meclzi 
najkrajšie na lovensku. Kotlina, kde 
je mesto Martin aj so svojimi deci inka
mi obkolesené horami patriacimi 
k pohoriu Vel'kej a Malej Fatry sa často 
nazýva aj Turčianska záhradka. 

V piatok 26.9. ,·ečer sa \'hotel i 
Gacler pri obci Blatnica stretlo 34 mlá
cležníkov z povrchu takmer celej 
zemegule (USA, Kanada, Brazília, 
Mexiko, Japonsko a Austrália), dištrikt
ní funkcionári Služby mládeži aj čle
novia hosťujúci ch Rotary klubov, 
ktorí cloviezli "svoje" deti zo všetkých 
končín bývalého Československa 
(14 zo SR a 20 z ČR) 

Po výclatnej večeri všetk)rch účastní
kov privítal prezident Rotary klubu 
Martin (v zakl.) Pavel Bumbala. Spolu 
s ním aj takmer všetci členovia klubu, 
pre ktorých to bola prvá možnosť 
vidieť na vlastné oči jednu z význam
ných činností Rotary. Potom nasleclo
val zoznamovací večer, kde pocl vede
ním Roberta Plevku (RC 1itra) a Libo
ra Kičmera ( RC Č.Budějovice) sa 
každý účastník predstavil, mnohí 
aspoi'l pár vetami česky či slovensky. 
Sem tam vážne slová, vel'a smiechu a 
dobrej nálady. 

Prvý večer sa už mnoho neudialo, 
pretože m ladí trošku podl'ahli únave a 
išli spať skór, ako sami chce! i. Dospelí 
si vymieiíali skúsenosti pri pohári 

dobrého slovenského vína či piva 
a kontrolovali situáciu. 

Sobotné cloobed ie sa nieslo vdu
chu vážneho školenia, kde Libor Kič
mer spolu s Ivanorn Lamošom (RC 
Žilina) a Pavlom Svítilom (RC Jihlava) 
vymeclzovali našim mladým hosťom 
hranice, ktorých cloclržanie im vo vše
obecnosti umožní bez trval)rch 
násleclkov prežiť v našich dvoch štá
toch nasledujúcich 10 mesiacov. 

Krátko po obede pocl vedením 
Pada Bumbalu celá skupinu vyrazila 

Dignitatis memores ad optima intenti 

na precháclzku: cez Blatnický hrad, 
kto rého histó ria siaha až clo 13. storo
či a clo nádhernej Gaderskej doliny. 
Takmer za tmy sme sa vrátil i do hote
la, kde večer patril jednoznačne dis
kotéke, ktorá- hlavne podl'a mladých
nemala chybu. 

Po neclel'ných ral'1ajkách nasleclova
lo oboznámenie cletí s dištriktnými 
akciami na celý rok, potom diskusia 
a zisťovan ie prvých skúseností detí 
s pobytom v rodinách, škole, Rotary 
kluboch i na jazyko\'Om kurze. Na 
záver Libor Kičmer poďakova l RC 
Martin za výbornú organizáciu a krás
ne prostreclie (vrátane vydareného 
počasia). 

Po obligátnom fotografovaní a obe
cle prišli chvíle lúčen ia. Lúčen ie nebý
va vždy l'ahké, ale podl'a reakcií všet
kých zúčastnených "dospelákov" i cletí 
sme sa lúč ili s dobr)rm pocitom a 
s p rianím, aby nie len našim mladým 
hosťom vydržala pohoda, dobrá nála
da minimálne celý pobyt u nás. 

Pri hodnotení tejto akcie si móžeme 
bez začervenania prečítať ciele a po
slanie ROT ARY a povedať si, že všetci 
zúčastnení pomohli urobiť ďalší ' i''
znamn)r króčik pri šírení medzinárod
ného porozumenia. 

Pavel Bumbala, prezident, 
RC Martin u zakl. 



_____________________ "/ z našich klubov 

Šumavské setkání s prerniérern Jšpidlou 
V roce 2001 podepsal RC Praha se 

správou árodního parku Šumm·a 
dohodu o společném projektu na 
obnovu drobných kulturních pamá
tek. V této smlouvě přislíbili pražští 
rotariáni podporu a finančn í spolu
účast na významné akci, která má 
pomoci k tomu, aby v oblasti Šuma\')' 
ožily drobné památky, které pomáhají 

krajinu dotvářet. Rorary klubu Praha 
se poclaWo zapojit clo této akce part
nerský RC 1 Llrnberg- eurnarkt, pří
hra niční RC Freyung-Grafenau a dále 
kluby z \Xfllrzburgu a rakouského 
Zwettlu. Společným úsilím byla shro
mážděna částka 250 tisíc korun, která 
spolu s prostředky, poskytnur)·mi 
správou šumavského národního 

parku a česko-německým fon
clem budoucnosti, umožnila, 
obnovit na Šumavě stovky kul
turních památek. 
Zářijového setkání v šumav

ské obci Želnava se spo lečně 
se zástupci českých, němec

kých a rakousk)rch rotariánú 
a s vedením národního parku 
Šumava zúčasrn il také premiér 
české vlády Vladimír Špidla. 

Ten ve svém krátkém \TStoupení 
uvedl: .. Vnímám tento projekt jako 
jeden z mnoha velmi hezk)Ích a 
dobr)Ích projektú, které se sluší podpo
Nt. Tento projekt je symbolem kultwy 
i skutečného snistán.f Evropy." 

Guvernér německého cl istriktu 1950 
Frits Zeeuw informoval přítomné, že 
rotariáni tohoto clistriktu zařad i l i pod
poru tohoto projektu clo svého plánu 
činnosti a předal představitelům RC 
Praha symbolický šek na 30 tisíc Euro, 
což podstatnou měrou přispěje k ú
spěšnému završení celého projektu. 
Součástí přátelského setkání byl 

výstup k pamárníku Aclalberra Stiftera, 
který podnikla větš ina účastníktt set
kání. 

Milan Roch, PDG, 
RC Praha 

Šumava Meetin with the Prime Minister Š idla 
ln 2001, the RC Praha and the Management of the ational Park Šumava signed an 
agreement on the common project aimed at the renovation of smaller cultural 
monuments. The RC Praha succeeded in involving some German and Austrian 
clubs in this activiry. Recently, Frits Zeeuw, DG 1950. handed over a cheque for 
30,000 Euro to accomplish this projecr. The Seprember meeting in the Šumava vil
lage Želnava was attended also by the Prime Minister o f rhe Czech Governmenr Vla
dimír Špidla. 

Prvé stretnutie rotariánskychJgolfistovJ 

Di'la 28.09.2003 sa uskutočnil na 
"osemnástkm·om" golfovom ihrisku 
Gray Bear Tále, v prekrásnom prostre
dí ízkotatranského nároclného 
parku, I. ročník Rotary I3I3 Golf Cup 
Gray Bear. 

Sponového zápolenia sa zúčastnilo 
17 golfistov, ktorí súťažili vo clvoch 
karegóriách ( HCP 0-36 a ZK) a repre
zentovali Rotary kluby Banská Bystri
ca, Brno City, Jihlava, Nitra, Piešťany 
a priatel'ov z Prešova a Kanady. 

Z mimosúťažných programov pre 
spreváclzajúce osoby a rod inných prí
slušníkov bol najvačší záujem o školu 
golfu pocl vedením profesionálneho 
trénera golfu. Túro príležiLosť využili 
s vel'kým nasadením aj členovia GSE 
teamu z Pensylvánie, USA (cl ištrikt 
7330), ktorí bolí v čase turnaja hosťa
mi RC Banská Bystrica. 

Po vel'mi úspešnom špon ovom 
zápolení a pri dokonalej o rganizácii 
súiaže sa uskutočnilo v)rjazclové 

zasadnutie RC Banská Bystrica s ro
dinnými príslušníkmi a členmi GSE 
priamo v areáli golfového ihriska Gray 
Bear na Tál'och, na ktorom bolí oclme
není aj víťazi jednotlivých kategórií. 

Hra! sa stableforcl. V jednotlivých 
kategóriách bolí nasledovné výsledky: 
V kategórii ZK prvé miesto obsadil 
M. Giertl ( 41), pred K. Fabiánom (34) 
a[. Eliasom (32)- všetci RC Banská 
Bystrica. V kategórii HCP 0-36 sa stal 
víťazom celého turnaja Tibor Szabo 
( 47), RC Brno City, precl J. Galušom 
(37), RC B.Bystrica a P. Jurkiewiczom 
(36) z RC Piešťany. 

V krásnych spomienkach na športo
vé zápolenia a spoločensky vel'mi 
úspešný I. ročník sa už všetci účastníci 
- a verím, že aj ďalší záujemci - tešia na 
jeho II. ročník, ktorý sa uskutoční 19. 
septembra 2004. 

l vem Be/cm, PDG, 
RC Banská Bystrica 

GOLFCUP 
2003 
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Ze zasedáni Správni rady Rl 
Toto zasedání se uskutečnilo 

v Evanstonu ve dnech 29.9. až 3.10. 
j eho účastníci projednali zprávy 13 
komitétú ústředí Rl a pl"ijali 117 roz
hodnutí týkajících se napl". správních 
záležitostí, rozvoje a udržení členské 
základny, někter)rch programú Rl a 
mezinárodních setkání. Tak např. byli 
všichni úřadující guvernéři vyzváni, 
aby vedli kluby k přijímání nových 
členl'1 z mladších věkových kategorií. 
Guvernéři pro pl"íští rok by měli zařa
dit clo programu semináře PETS jako 
clúležit)r bod přijímání nov)rch členú. 
zejména i bývalé stipendisty nebo 
účastníky GSE-týmll. Ve všech klubech 
by měly být zřízeny komise pro Rodi
nu Rotary a alespol1 jedna schúzka -
zejména v srpnu, měsíci členské 

základny - by měla být plně věnována 
tomuto tématu. Rotariáni, kteří odešli 
clo clúchoclu, budou zařazeni i nadále 
ve své púvoclní profesní klasifikaci, 
avšak nebudou započítáváni clo dopo
ručeného limitu. 

Noviny Rotary \Xforlcl, které dosud 
vycházely pětkrát ročně a byly rozesí
lány všem klubúm, budou napříště 
vydávány jen v lednu, dubnu, červen

ci a říjnu . 

Při vyhodnocování výhod spoluprá
ce Rotary s jinými organizacemi bude 
třeba tuto o rganizaci požádat, aby 
předložila svou aud itovanou výroční 
zprávu, potvrzující její finanční zdraví. 

Mezinárodní zájmové sd ružení přá

tel hudby (lnternational Fellowship of 
Rotarian Musicians) vypsalo soutěž na 
oficiální písel"' ke stému v)rročí založe
ní Rotary. Dílo je třeba před ložit 
tomuto sdružení nejpozději clo 
12. prosince t.r., aby práce posoudilo 
a svúj návrh před ložilo Správní radě 
Rl ke konečnému rozhodnutí v rámci 
jejího příštího zasedání v únoru 2004. 

Bylo schváleno založení 6 nových 
zájmových sdružení rotariánú (Inter
national Fellowships) se zaměřením 

např. na boj proti AIDS, na rozvoj lid
ské populace nebo na dějiny Rotary 
ve světě (v tomto případě jako inter
netový projekt). 

Byla navrženo, že by se Mezinárodní 
shromáždění Rl (hlavní příprava nově 

nastupujících guvernérú clo jejich 

funkcí v clistriktech), jež bylo v posled
ních letech pořádané pravidelně vAna
heimu, mohlo v letech 2009-11 konat 
v San Diegu, Kalifornie, USA. 

Vzhledem k tomu, že je stále mno
ho klu bú, které neplatí včas své člen
ské příspěvky vůči Rl, upravila Správ
ní rada Rl platební kalendář klubu 
vúči Rl. 

Klubúm, které nezaplatily včas své 
finanční závazky vúči Rl, nebude 
jejich členství pozastaveno pl'ecl tím, 
než dojde k jeho ukončení. 

Klubúm, které mají své finanční 
závazky vúči RI nesplněné, ukončí 
Správní rada Rl jejich členství po 180 
dnech (dříve po 270 dnech). 

Kluby, které budou žádat o obno
vení členství, budou muset zaplatit za 
každého svého člena částku 10 clolarú. 

Překročí-li doba zadluženosti vl'1či 

RI 270 clnú, budou povinny zaplatit 
poplatek za přij etí (charter fee) stejně 
jako každý nově přijímaný klub. 

Tento nový zpúsob placení příspěv
kú vúči Rl vstoupí v platnost ocl 1. čer
vence 2004. 

V Braznii založena pobočka 
Nadace Rotary 

Dne 28. října došlo na ústředí Rota
ry International v Evanstonu k podpi
su dokumentu, jímž byla založena 

Brazilská Nadace, přidružená k Nada
ci Rotary jako její pobočka . Tomuto 
podpisu byli přítomn í (viz fotografie
sedící zleva doprava) John Osterlund, 
generální ředitel TRF,josé Alfreclo 
Pretoni a Ecl Futa, generální sekretá ř 

RI, stojící zleva doprava: Kalyan 
Banerjee, John Kenny, Luis V i cente 
Giay, lrving]. "Sonny" Brown a Dong
Kurn Lee. S výj imkou Ecl Futy jsou 
všichni zúčastnění zmocněnci Naclace 
Rotary. Tuto významnou událost nále
žitě komentuje také časopis Brasil 
Rotario. 

Jmenováni nových funkcionářů Rotary 
Prezident 1\I]onathan Majiyagbe jme

noval Franka C. Coll inse, Jr., člena RC 
East H artford, Connecticut, USA, vice
prezidentem Rl a Gennara M. Carclina
le, člena RC Firenze-Brunelleschi, I tálie, 
pokladníkem RL Vedle toho pověřila 

správní rada 1\I Samuela A. Okudzeta, 
člena RC Accra, Ghana, pl'edseclnictvím 
výkonného komitétu RL 

Angličti rotariáni ve prospěch kampaně 
proti dětské obrně 

V rámci kampaně orientované na 
zajištění finančních prostřeclkú na 
vymýcení dětské obrny (PEFC) přispí
vají bri tští rotariáni napl·. i tím, že si 

sedfcf zleva doprava: John Osterlund. generálnf feditel TRF. José Alfredo Pretoni a Ed Futa, generálnl 
sekretář Rl, stojící zleva doprava: Kalyan Banerjee, John Kenny. Luis Vicente Gíay. lrving J .• Scnny• Brown 
a Dong·Kum Lee. 

Oignitatis memores ad optima intenti 



James Lacy {vlevo) pfejímá od Eda Futy !Jek ve pro
spt!§ch kampani!§ PEFC. 

nechávají strhnout ve prospěch toho
to programu vždy jedno procento 
z ceny svého každodenního nákupu, 
placeného speciální rotariánskou kre
ditní kartou. Generální sekretář RI Ed 
Fu ta proto mohl 6. srpna předat jmé
nem všech distrikttl v oblasti RIBI 
Jamesi Lacymu, pf·edseclovi Sboru 
zmocněnctl Nadace Rotary, šek na 
~ 21 948 (přibližně 35 116 clolarú). 
I když se zpočátku tento program kre
ditních karet RI rozbíhal jen pomalu, 
s rúste m počtu jejich uživatelú výnos 
rychle narústal, neboť ono 1 % přináší 
každý jejich nákup- počínaje kávou 
až po jakékoliv další zaf·ízení jejich 
domácnosti. Dosud se tak tímto pro
gramem získala pozoruhodná částka 
685 116 dolarú . 

rezident Rl na slavnostních 
konferencícti ve světě __ _ 

Jedna ze série slavnostních konfe
rencí prezidenta RI Jonathana Majiyag
beho (Presidential Celebrations) 
zaměřená na problémy Afriky, zejmé
na chudoby, nemocí, negramotnosti 
a dalších necluhtl společnosti, probě

hla v hotelu Nicon Hilton v nigérij
ském hlavním městě Abuja dne 
9. s rpna za účasti více než 1 500 rota
riánú a členú RTC klubú. Ministr zdra
votnictví Nigérie profesor Eyitayo 
Lambo se zabýval hlavními oblastmi, 
na které se zaměřují rotariáni v Tigé-

-----------------------------------'~' aktuality Rl 

rii, která je se sv)rmi 120 milióny oby
vatel nejlidnatější zemí Afriky. Dalším 
v)rznamným řečníkem byl zástupce 
výkonného l"editele Fondu OSN pro 
populaci světa (UNFPA) pan Imelcla 
Henkin, kter)' rotariány ocenil za 
jejich projekty, které pomáhají rodi
nám v jejich péči o zdraví a o podmín
ky jejich života. Zdúraznil, že te nto 
fond je ochoten ph pojit se k výzvě 
rotariánú, vyslovené prezidentem RI 
]. Majiyagbem na podání pomocné 
ruky k posílení lidstva kdekoliv na 
světě, aby žili dtiStojn)' život a pomoh
li jim k dosažení udržitelného rozvoje. 

a konci října se na takovéto slav
nostní konferenci, zaměl"ené na aktivi
ty clistriktních výború pro mezinárod
ní spolupráci, setkal prezident Rl s ro
tariány ve francouzském Antibes na 
konci října. O ní hovoříme v samostat
ném příspěvku v tomto čísle RGI na 
straně č. 9. 1. listopadu se slavnostní 
konfere nce zaměřená na činnosti 
mírových center Rotary, uskutečnila 
v angl ické m Braclforclu; při tamní uni
verzitě je zřízeno jedno ze sedmi míro
vých center Rotary. 

Další slavnostní konference jsou 
svolány na 9. prosince do indického 
New Delhi (téma: hospodaření s vo
dou), na 16. ledna clo australského 
Perthu (programy RYLA) a na 
31. ledna clo Manily (Filipíny) s témati
kou zmírnění chudoby lidstva. 

~onaká i~lomatl<a na Světovém 
ongresu Rl v Osace 
Saclako Ogata, 

bývalá vysoká komi
sařka OSN pro 
uprchlíky, nositelka 
nejvyššího vyzname
nání Rotary - Ceny za 
mezinárodní porozu
mění a mír v roce 
1996 a bývalá stipen
distka Rl (1951/52), 
přijala pozvání Rl a 
promluví na Světo
vém kongresu Rota
ry, který proběhne 
v Osace ve dnech 23. 
až. 26. května 2004. 

26,50 amerických clolartl? Byl to dar 
Rotary klubu Kansas City, Mo., USA, 
který tak podpof·il výzvu tehdejšího 
prezidenta RI Arche Klumpha ke zří
zení naclačního fondu. 

Nejúspěšnějši distrikty 
V soutěži o rúst členské základny RI 

se za období 1. 7. 2002 až 1. 5. 2003 
stal vítězem distrikt 9140 (Nigérie) 
s nárústem člentl o 39 %, za ním násle
doval D. 3000 (Tamil Naclu, Indie) 
s 35 %, následovaný D. 9110 (Nigérie) 
s 31 %, D. 2241 (Moldavsko a Rumun
sko) s 27 %, D. 9210 (Malawi, Zambie, 
Zimbabwe a část Mozambiku) s 25 %, 
D. 3120 (část Maclhya Praclesh a Uttar 
Praclesh, Indie) s 23% aD. 3020 (část 
Anclhra Praddesh, Indie) s 21 %. 
Největším přínosem k rozvoji člen

ské základny RI bylo zakládání no
vých Rotary !d ubll -za rok 2002/ 03 
jich přibylo cca 800. 

Plánujete velký MG-projekt ? 
Přihlášky projektú, které mají b)'t 

podpořeny účelovou dotací (Mat
ch ing Grantem) ocl aclace Rotary ve 
výši 25 000 až 150 000 dolartl, musí 
být podány ústf·eclí TRF nejpozděj i clo 
1. ledna 2004, aby je mohl Sbor zmoc
něncú posoudit na svém dubnovém 
zasedání. 

Hrajete bridž? 
Na letošním již 94. Světovém kon-

Funkcionáři IFBPR • Maria Grazíá Csrozzi. Itálie (místopředsed-kyni!§}, 
Julie Palmer (manažerka pro Austrálii), Enrico Csrozzi. ltlf!íá (předseda) 

Dignitatis memores ad optima intenti ~ 



aktuality Rl \, ____________________ _ 

gresu Rl v Brisbane se opět setkali 
rotariáni, kteří jsou jako milovníci bri
dže zapojeni do mezinárodního 
sdružení pf·átel této hry
lnternational Fellows
hip o f Bridge Play
ing Rotarians 
(IFBPR). Do 
jej ich stánku 
přišlo 140 
návštěvníkú 

z 15 zemí a 
12 z nich se 
hned na 
místě stalo 
jeho členem. 

IFBPR 
dokonce vydá
vá své periodi
kum 
"ROTARBRIDGE", 
které múžete na 
požádání dostávat elek-
tronickou poštou. Mnozí 
hosté ani nevěděli, že bridž lze hrát 
s rotariánskými partnery i na interne
tu (viz www.RotmyFellowships.org). 
Vy, kteří se chcete do sdružení pf·átel 
bridže při hlásit, obraťte se na jeho 
předsedu jménem Enrico Carozzi, 
člena RC Milano Ca Granda, na e-mai
lové adrese carozzie@tibero.it nebo 
c_mat@libero.it. 

ublikace ke 100. !{Ýročí Rota!:Y 
Aby se clústojně připomnělo 100. 

výročí založení Rotary, pověři lo vede
ní RI autorstvím slavnostní publikace 
nazvané "A CE TTURY OF SERVI CE" 
Davida C. Forwarcla, člena Rotary 
klubu Marlton, N. ]. , USA. Pracoval na 
ní 3 posledn í roky a popisuje v ní roz
voj Rotary International i Taclace 
Rotary a jejich programy. Obsahuje 
mnoho zajímavých úclajt\ tabulek, his
torických fotografií i anekdot z archi
vL! Rotary. Její (zatím jen) anglická 
verze o obsahu 384 stran bude popr
vé představena již na Mezinárodním 
shromážděn í v Anaheimu v únoru 
2004. ] ejí další jazykové verze ve fran
couzštině, japonštině, korejštině, špa
nělštině a portuga lštině budou k dis
pozici k 1. červenci 2004. 

Tuto velmi zajímavou publikaci, 
která stojí 25 clolarú (v kožené vazbě 
100 clolarú), si múžete předem objed
nat na pf"íslušném oddělení Rl (Publi
cations Orcler Services) pocl evicl. čís

lem 913 a to telefonicky na č. 001 -
(847) 866-4600 nebo faxem na č.OOl -

(847) 866-3276. Ti,. kteří svou objed
návku uplatní clo 31. března 2004, 

dostanou jako bonus zdarma 
zárovef1 i její elektronic

kou verzi na CD. 

IZamyilení ke 
stému výročí 

otary 
Na interne

tové adrese 
www.rota
ry.org 
najdete pocl 
označením 

"A Look 
Back" stránku 
věnovanou 100. 

v),ročí Rotary. 
Nově byl zřízen 

link nazvaný "Rotary 
History" na adrese: 

www. historynewslette1: 01g 

Z této stránky citujeme: 
"Měnící se svět 
je jen doMe, že v RotaiJ' není nic 

tak svatého, aby to ne mohlo ustoupit 

ROTARY u číslech 
Počet členú Rotary- mužú i žen 
Počet kJubti 
Počet distriktú 
Počet zemí 
Počet členti Rotaract k lubú 
púsobících ve 
Počet členú Interact klubů 
p(Isobících v 
Počet místních týmů aktivistů 

hodnotnějším myšlenkám. V našem 
měnícím se světě žijeme v čase experi
mentti. Vše, co je progresivní, stojí za 
naši pozornost a bude mít kumulativ
ní účinek k našim úspěclnim i pro
hrám. " 

(Z publikace "Peregrinations", sva
zek III. "Naši jižní sousedé" od Paula 
Harrise, čestného prezidenta Rl, 
copyright 1935 u Jean T. Harrisové, 
z archiv(I Rl.) 
Výše uvedená slova Paula Harrise 

" ... v Rotary není nic tak svatého, aby 
to nemohlo ustoupit hodnotnějším 
myšlenkám" jsou mým nejoblíbeněj

ším citátem z jeho díla. Rotariáni, 
kteří se jí nejvíce řídili, mají jeden 
společný rys: nebojí se jakékoliv 
změny. Směl-li bych vyškrtnout z rota
riánského slovníku jednu jedinou 
větu, zněla by: "Vždyť je to tak, jak 
jsme to dělali vždycky." Nikdy 
bychom ji neměli přijmout jako omlu
vu za promeškanou příležitost. 

James Lacy, Rl Past President: 
"Follow your RotaiJ' Dream '· 

1 227 545 
31 561 

529 
166 

173 765 
7 555 klubech a ve 15Gzemích 

212 888 
9 526 klubech a ve 114 zemích 

5 298 v 73 zemích 

Tato čísla se opírají o oficiální údaje o členské základně, včetně pololetního hlá
šení za období 1. 1. do 30. 06. 2003 a čtvrtletního hlášení za období od 1. 4. 
do 30. 6. 2003. 

Ne"bližší Suěto · kon res Rl 
Osaka, Japonsko, 23. až 26. května 2004. 

Ve dnech 21. a 22.5. bude kongresu - rovněž v Osace - předcházet Mezinárodní 
institut. Účastnický poplatek pro i nstitut bude činit 200 dolarú pro rotariány a 
185 dolarú pro hosty. 

Před okládaná místa dalších Suěto 'ch kon resů Rl 
Chicago, USA, 19. až 22. června 2005 
Kodaň, Dánsko, a Malmó, Švédsko, ll. až 14. června 2006 

ew Orleans->. USA v roce 2007 
Los Angeles, Kalifornie v roce 2008 
Soul, Korea, v roce 2009 (j)Ot1ze předběžně) 

V roce 2011 by mohl být Světový kongres RI uspořádán bud' v Africe nebo 
v USA. 

Dignitatis memores ad optima intenti 



příště ... 
• Ženy ve společenství Rotary 
• Podíl distriktu 2240 na nejvýznamnějším programu TRF - "Peace Studies 

and Conflict Resolutions" 
• Rotariáni na pomoc potřebným - realizace společného MG-projektu Rota

ry distriktů 1880 {Bavorsko a Sasko] a 2240 {Česká republika 
a Slovensko] 

• a řada dalších zajímavostí ze života Rotary u nás a ve světě 

Příští číslo ROT ARY GOOO NEWS- 1/2004 vyjde začátkem února 2004 

kalendárium 

átum miesto akcia oriadater kontakt 

24.01.2004 český Krumlov 7. reprezentační ples RC český Krumlov RC český Krumlov 

07.02.2004 Nitra Reprezentaenr ples RC Nitra RC Nitra 

15.·22.02.2004 Anaheim, USA Školenie guvernérov Rl 

20.·21.03.2004 2ilina Seminár PETS pre nových funkcionárov RC O 2240 v. Pn"kazský, 00 

16.05.2004 Zitta u Stretnutie troch dištriktov 02240 V. Pnl<azský, 00 

23.·26.05.2004 Osak~ Japonsko Svetovy kongres Rl Rl 

14.·18.06.2004 Chicago, USA Council on Legislation Rl O. Zeman 

26.·27.06.2004 Karlovy Vary Oištriktné shnomaždenie 02240 v. Pnkazský, 00 

19.09.2004 Tále, Nizke Tatry ll. noenik go~ového tumaja Grey Bear Tále RC B. Bystrica I. Belan, POO 

02.-03~02004 VYf!d<é Tatry Dištriktné shnomaždenie 02240 v. Pn"kazský, 00 

otary lntarnatlonal • dlatrlkt 2240 

Rotary kluby jsou samostatnými prévnlmi subjekty založenými na zéklsdě českých nebo slovenských 
prévnlch norem v souladu s jednotnými zésadami Rotary lntamational, a to větěinou ve formě 
občanských sdruženi. Působ! v rémci úzsmnlho celku zvaného distrikt (distrikt 2240 Ceské repub
lika a Slovenské republika). V jeho čele stoji guvemér. ktar-f plni úlohu koordinátore činnosti jednot
livých klubů a zprostl'edkovstele kontaktu s vyšělmi orgsnizačnlmi složkami s společenstvrm Rote
ry lntamational. Obměna činovnlkú jednotlivých klubů i distriktu mé ročnl cyklus • roteriánský rok 
začlné I. července a konči 30. června. 

eEsl<A REFUBUKA 
RC BranlfYs-Boleslav 
RC Brno 
RC Brno City 
RC Ceské Budějovice 
RC t.eský Krumlov 
RC Frýdek • Mfstek 
RC Hradec Krélové 
RC Cheb 
RCJičln 
RC J ihlava 
RC Jindi'ichOv Hradec 
RC Kartovy Vary 
RC Klatovy 
RC Kravai'e 
RCKroměl'fž 
RC UbereoJablonec nad Ni&ou 
RCMoat 
RCClomouc 
RCOatrava 
RC Pardubice 
RC Prsek 
RC Plzeň 

RC Poděbrady 
RC Praga Caput Regni 
RC Prague lntemational 
RC Praha 
RC Praha City 
RC Praha Oassic 
RC Praha • Staré Město 
RC Prostějov 
RCPterov 
RC Ropice (v zakl.) 
RCTébor 
RC Trutnov 
RCTI'eblč 

RCVrchlabl 
RC Zlln 
RC Znojmo 
FDTEXPraha 
FIJTARACT Bmo (v zakl.~ 

Hradec l<rélollé, 
Oatrava (v zakl.1 
Plzeň. 
Praha 

SLCliiENSKÁ AEPUBUKA 
RC Banské Bystl'ica 
RC Bratislava 
RC Bra!islava 1ntemationa1 
RCKoěica 
RC Uptovský MikuláA 
RC Martin (v zakl.) 
RC Nitra 
RC PieAtany 
RCPoprad 
RC SpiAské Nové Vss 
RC Trenčln (v zakl.) 
RC Zvolen 
RC2i~na 
FIJTARACT Banské Bystrica, 

Bratislava. 
Koěica. 
Uptovský Mikuléě, 
Nitra, 
2itina, 

Kontakt na Jednothve kluby sdéh redakce ROTARY GOOO NEW S. pr1padné webove stránky d1str1ktu 2240 

ROTARY GOOD NEWS 
Šéfredaktor 
a materiály ze zahraničí 
Dobroslav Zeman, POG, RC Plzeň [dz) 
tel.: 377 224 716 
fax.: 377 328 209 
e-mail: dr.zeman@quick.cz 

materiály z ČR 
Svatopluk K Jedlička , RC Praha Classic [skj) 
tel: 602 432 751 
fax: 602 458 385 
e-mail: skj@post.cz 

materialy ze SR 
Ivan Belan, POG, RC Banská Bystrica [ib) 
tel. +421 / 484 111 744 
fax: +421 / 484 412 886 
e-mail: i.belan@bb.telecom.sk 

aktuality z Rotary klubů 
Andrea Vernerová, RC Brandýs-Boleslav [av) 
tel: 602 386 359 
fax: 257 329 365 
e-mail: ada99@mbox.vol.cz 

překlady do angličtiny: 

Eva Kolthofová 

redakční rada: 
Alexander Brányik, RC Nitra 
Augustin Čermák, RC Hradec Králové 
Jan Hladký, RC Praha 
Willem Kolthof, RC Prague lnternational 
Patrik Križanský, RTC Bratislava 
Róbert Matejovič, RC Košice 
Martin Pet iška, RC Brandýs·St.Boleslav 
Milan Roch, POG, RC Praha 
Vladimír Skalský. RC Praha City 

elektronická podoba magazínu 
www.rotary.cz 
www.rotary.sk 

webmaster Rotary distriktu 2240 
Vladimlr Skalský. RC Praha City 
tel.: 284 812 627 
fax.: 284 812 627 
e-mail: skalsky@euneco.cz 

vydavatelství a redakce 
Agentura DŮM. s. r. o. 
Osadní 26 
170 DO Praha 7 
tel.: 283 871 410 
fax.: 283 870 893 
e-mail: office@agenturadum.cz 

Pro Rotary lnternational distrikt 2 240 
vydala Agentura DŮM, s.r.o. Praha 
© Praha, prosinec 2003 
náklad: 2500 ks 
NEPROOEJNE · distribuce direct·mail 



Když je něco dokonalé, je těžké se bez toho obejít. 
Mattoni má styl, který svádí, je potěšením , které chutná. 

Obsahuje přírodní komplex mikro a makroprvků Vitactive~. který 
pomáhá správnému fungování lidského těla. Kdo má žízeň , pije 

vodu. Kdo volí Mattoni, musí mít pouze Mattoni. Mattoni -vybraná 
značka mnoha nejlepších světových barmanů .• 

Kde to žije, tam je Mattoni. 


