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Vánoční

bonus pro členy RC Klubů v hodnotě 188 100,- na vůz
SkodaSuperb
Největší prodejce ve východních Čechách

Model: $koda Superb
Motor : 1,9 TDI PD
Výko n 74KW,96KW

Výbava: 4x Airbag, ABS+ EDS+ASR+MSR, Climatronic,AL kola 16", mlhové světl omety, podél ně i výškově stavitelný vo lant, centrální zamykání s dálkovým ovládaním, systém Coming-Home, příprava pro rádio (anténa + 8x reproduktor), výškově stavit elná přední sedadla s
bedern í opěrou, elektrické ovládání oken vpředu a vzad u, elekt ricky stavitelná a vyh říva n á zpětná zrcátka,metalíza
Ceníková cena p ro mot orizaci 1,9 TDi PD 74 Kw

736.900,-

Sleva

- 188 100,-

Po s levě

548 800,-

Ceníková cena pro motorizaci 1,9 TDi PD 96 Kw

782.900,- 188 100,-

Sleva
Po slevě

Vrchlabí. Na Bělidle 503
Tel.:499 406 321 prodej nových voz6
499 406 351 prodej ojetých voz6
499 406 331 prodej ND, doplň kll
499 406 312- 3servis
604 411 922 Non Stop Servis
Fax:499 406 311
E- mail:auto@havex.cz
Nová Paka. Prafská 1825
Tel/fax:493 721 284
prodej nových vo~O, prodej ojetých vozl
493 122 124 serv1s
605 235 740 Non Stop Servis
E- mail:np.auto@havex.cz

594.800,-

Trutnov, Kr"ovédvorská 1o1
Tel/ fax:499 828 299
prodej nových voz6, prodej ojetých voz6
499 828 290servis
E- mail:tu.auto@havex.cz

Semily. Pod c!e mým moste m 577
Tel/fax: 481 622 058, 481 621 190
prodej nových vozO, prodej ojetých vozO
481 621 191 servis
E- mall:sm.auto@have x.cz

Dvůr Králové n.L., 17.1isto
Tel/fax:499 620 094, 499 620 O
prodej nových vozú, prodej ojet
•
499 6~0 076 serviS
E- ma1l:dk.auto@havex.cz

Hořice, telakovského 2122
Tel/fax:493 622 219
prodej nových vozú, prodej ojetých voz6
493 623 921 servis
E- mail:ho.auto@havex.cz

Jaroměf. Hradecká 932
Tel:491 812 342 prodej ojetých
Fax:491 810 273
E-ma il:jm.auto@havex.cz

Možnost financování vozu form ou leasingu, úvěru a výkup ojetého vozu protiú čte m

* Akce je limitována objednáním vozu

do konce roku.
Platnost slevy pouze pro členy Rotary klubu a jejich rodinné příslušníky.
Tato inzerce slouží současně jako poukaz k odběru vozu.

HA VEX

autos.r.o.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,/

Vážení čtenáři,
míli přátelé,

letošním šestým číslem se uzavírá už
šestý roč ník našho dvouměsíčníku. Po
skromných za čátcích v jen dvoubarevném provedení a s omezeným počtem
stran, avšak s neméně zajímavými
přís pěvky ze života českých a slovenských klubů, vychází náš časopis již tře
tím r okem v plnobar evném provedení se
40 str anami (a někdy je jich i víc]. I jeho
obsah se p ostupně obohacuje.
Představujem e se t ak důstojně celé
naší široké veřejnosti, pro niž je časopis
určen p ředevším : přejeme si, aby naši
lidé vědě li, co všechno rotariáni dokáží,
kde všude pomáhají a čím také obohacují naši společnost: nejen hmotnými dary
a obětavou pomocí, ale i příkladem druhým: že se dá mnoho pozitivního dokázat
díky ochotě, obětavosti a přátelské spolupráci. Díky r espekt ování a dodržování
vysokých etických zásad, z nichž rotariénské hnutí přímo vyrůstá.
Rok 2005 je pr o r otariány na celém
světě rokem oslav 100. výročí založení
celosvětové ho společenství ROTARY
INTERNATIONAL - a pro všechny české
a slovenské kluby zároveň 80. výročím
založení vů bec prvního Rotary klubu samozřejm ě v Praze - na území tehdejšího Československa. Proto se vedení
distriktu rozhodlo vydat publikaci ..Fenomén Rotary", vě n ovanou těmto dvěma
výročím.

Publikace, jejímž autorem je Svatopluk
K. Jedlička, r edaktor našeho časopisu,
vyjde hned na počátku roku 2005, a to
namísto prvního čísla již sedmého roční
ku ROTARY GOOO NEWS. Jsem přesvěd
čen , že všichni naši čtenáři v ní najdou
mnoho zajímavého nejen ze současnosti,
ale i z hist orie rot ariánských tradic
v našich zemích.
Za pár týd nů t edy vstoupíme do roku
100. výročí Rotary: upřím ně přeji všem
rotariánům, aby se v něm naše ideály
služby a pomoci, etiky a přátelství stále
více rozvíjely ve p rosp ěch celého lidského
společe nství.

A my, kteří pro naše čtenáře časopis
ROTARY GOOD NEWS připravujeme, se
již dnes těšíme, že se s našimi čtenáři
op ět setkáme nad pravidelnými stránkami jeho 2. čísl a na p očátku dubna 2005.

~%~
Dobroslav Zeman, POG,
šéfredaktor RGN
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Oslavy Storočnice ROTARY INTERNATIONAL začali v medzi·
národnom dištrikte Rl 2240 - Česká republika a Slovenská
republika - dňa 12. septembra 2004, keď na najvyššom
geografickom bode dištriktu, na vrchole Gerlachovského
štítu (2S55 m) viali rotariánske klubové vlajky, vlajka Storočnice Rl a štátne vlajky oboch republik, ktoré na vrchol
Gerlachu vyniesli PDG Ivan Belan (RC Banská Bystrica),
Ondrej Kollár a Peter Hámor (RC Poprad).
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~lat:apad
1,4 miliardy clol art"' for mou
166

.-.eDe

příspěvkt"' na projekty ve

zemích.

Milí rotariánšlí pl'átelé,
ohlížíme-li se za pr vními sto lety
ro tariánské slu žby, mllže me oslavi t
významné milníky, které ovlivnily naši
organizaci. Jedním z nejd ll lež itějších
milníkll bylo vy tvoření Nadace Ro tary
Internation al, jejíž programy a projekty přin es ly po m oc a n ad ěji mili o nům
lidí na celém svě tě.
Naclace Ro tar y zača l a jako sen jednoh o muže - past prezidenta Rl Arche
Klumpha. V roce 1917 navrhl z říze n í
fo1; ciu_ pe něžních clarll s výslovným
urcenun pro "kon ání dobra ve svě tě".
Avšak přes jeh o nadšení se taro myšlenka ihned n eujala. Prvním přís pěv
kem byl skro mný obnos 26,50 do larll
ocl Ro tar y klubu Kansas City. Teprve
v roce 1947, po úmrtí Paula Harrise
začali rotariáni přispívat velk)rmi část:
kami k u ctě ní jeh o p am átky. Ocl té
doby Nadace Ro tary poskytla více než

Chtěl bych po d ěkova t všem
ro tarián t"' m, kt e ří velko r yse
posky tli sv ůj čas a p eníze. Bez
vaší podpory bychom n ebyli
schopni finan covat všechny
programy, které zlepšily životní podmínky tolika lidí. Pros tředni c tvím Naclace pomáhají
ro tariáni pře ko n áva t hlad, ch udobu, nemoci a negramo tnost,
které jsou hlavními pře káž ka
mi světo vé ho p o rozumě ní
a míru.
Listop ad je m ěsícem Nadace
I<o tary, dobou zamyšlení nad
tím, jak můžete n ejužitečněji
p o moci. Nadace p osk ytuje
rotarián(Jm efektivní pros tře
dek k to mu, aby u s kuteč nili
své sny o pom oci clruh)rm. Ať
je to formo u fin a n č ní ho
příspěv ku č i osobní p omoci,
každ ý se m úže zúčast ni t na
programech Nadace.
V roce 2001 vyt yč ila Legislativ ní rada Rl cíl, aby k aždý
ro tarián daroval k ažd oroč n ě
100 n ebo více dolart"' clo roční
ho fo ndu Naclace. D oufáme
že v roce 2004/ 05, v roce stého výročí:
získáme cel kem 100 milio nt"' d o l a r ů n a
zá kl adě výzvy "každý ro tari án kažcl)rm
rokem ".

Prav d ě p od o bně

n ej výz n a mnějš í

akcí běhe m stoleté existence Ro tary
byl program PolioPlus. V srpnu jsem se
zúčas tnil m ezinárodní ko nference
Rotary lnternational v indickém Dillí
kd e více než 1300 ro tariánt"', zdravotní:
ktl a vládních čini telú (vče tně indického p rezidenta) diskutovalo o koordinaci posledních kro kll k vymýcení d ě t
ské obrny v Bangladéši, Indii, Nepálu
a Pakistánu. Podle hlášení epiclemiologú je I ndie na nejlepší ces tě, aby ko ncem ro ku 2004 bylo zastave no šíření
viru d ě ts ké obrny. Je jen o tázkou čas u ,
kdy bude d ě ts k á obrna vy mýcena
úpln ě, díky n aší Naclaci a našim světo
vým zdravotnickým partned1m. Projek t Polio Plus bude n aším trva lým
odkazem d ě te m celého světa .
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S toli ka p o třeba mi a ekonomickými
výzvami je Naclace Ro tary potře bná
více než kdykoliv před tím. Jak to
vyjád řil Arch Klumph před m no ha
lety: "0 1adaci bychom m ěl i přemýšlet
n e z pohledu d neška či zí třka, ale z pohledu budoucích let a generací. Ro tary
je hnutí pro budoucí staletí:'
]sou to s ku teč ně p rorocká slova pro
oslavy prvního sta let Rotary. Vymýcením posledních p řípa cl ll d ětské obrny
se sk u teč n ě zapisujeme clo světových
d ěj in . Naclace Rotary bude pok račovat
v p odpoře a p o moci m il ionúm potřeb
ných. Oslavme sté v)r roč í Rotary osobním darem Naclaci. Snad také váš sen
tak jako sen Arche K lumpha, změnf
běh ro tariánsk ých dějin.

preložil (mr)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , /
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Dapla prezidenta
praalnea
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V tomto roce stého v)r ročí bych c h tě l
v iniciativě n a podporu
rotariánské rod iny, kterou v roce
2003/ 04 zahájil prezident Rl Jonathan
Majiyagbe. Rada Rl zvolila prosinec
m ěs íce m rodiny jako ideální č a s pro
přiblížení
roclin n)rch
přísl u š n í k(!
a jejich zapojení do Rotary. Výbor Rl
pro ro tari ánskou rodin u inform uje
Rotary kluby a distrikty a poskytuje jim
podporu k uskutečnění prvního cíle
Rota ry: "podporovat rozvoj přátelství
jako příležitost ke s lu žbě" .
K oslavě měsíce rodiny nabízí Rotary mnoho možností. Členové mohou
navštěvovat nemocné ro tariány, zvát
manželky a děti k účasti na svých projektech a akcích, nebo vybídnout kvalifikovan é rodinné příslušníky k člen
ství v I~otary klubu. Nem ěli bychom
také zapomenout na rod iny zemřelých
rota ri ánú, které mohou p otřebovat
podporu a péč i .
Je dúležité zapojit naše rodinné pří
slušníky do rod iny Rotary. Rotary by se
mělo stát místem, které rodiny spojuje,
n e silou, která je rozděl uje. Rora ry
kluby a clistrikty mohou nabídnout
řadu č inn ostí , zajímav)rch pro celé
rodiny. Je to zvl áště dúležité pro získávání mladších členú, kteří mají d ě ti
a časově ná roč n é činnosti.
Pocházím z jihu Spojených státú, kde rodina je na prvním místě.
Všechny mé tři děti
i osm vnukli žije
v dosažitelné vzdá lenosti. Vyrostl jsem
v rotariánské rodině pět mých bratrú bylo
rotariány, tři z nich prezidenty klubú. Náš syn
je rovn ěž rotariánem.
Když jsem se na
počátku své kariéry
stě h ova l do rúzných
m ěst , Hotary mi pom o hlo otevírat dveře
a usnad nit pf·echocl
clo nového pros třed í.
Když jsem v novém
místě vsroup il clo Rotary klubu, byl jsem při
vírán a získal jsem
pokračovat

2
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Milí rota riánští přátelé,
téměř před sro lety se osa m ěl ý
mladý právník Paul P. Harris rozhodl
založit se třem i sv),mi p ř áte li klu b.
Ačko li v jejich povolání byla rú zná.
jednu věc m ě li spo l ečnou : vš ichni
pocházeli z mal)rch m ěst. V kypícím
Chicagu jim c h yb ě l pocit maloměst
ského života a kamarádství, které znali
ze svého mládí. Ve své knize: "Moje
cesta k Rotary" napsal H arris v roce
1948: "Pro čl eny malé skupiny, kteří se
sešli ve ve lko m ěstě Chicago, bylo Rotary oázou v poušti."
H arri s, který se pokusil obn ovit
atm osféru vzájemné péče , založil klub,
který vytvářel ducha rod iny a společe n ství a který se stal kolébkou Rotary.
Ocl samého počátku se čtyřmi zakládajícími členy se o rganizace stala světo
vou rodinou, zahrnující lidi nejrúzněj
ších p ovolání ve 166 zemích.

pocit sounáležirosti. Měl jsem možnost
dostat se clo styku s místními vlivným i
osobnostmi a oslovovat je křestními
jmény. Ihned jsme se stali součástí
komunity. Během mých 44 let v Rorary
jsem měl možnost setkat se s výji meč
ným i osobnostmi. Nejlepší částí mého
rotariánství bylo především přáte l ství.
Pl'i svých návštěvách kl ubú v zahraničí
se vždy cítím být mezi svým i přá te l i.
Paul H arris jednou řek l: "Přátelství bylo
základním kamenem Rotary a vzájemná o hledupl nost je jeho sjednocujícím
prvkem."
Pozvěte pl'íbuzného, přítele nebo
svého obchodního partnera, aby sdílel
potěšení z rotariánství. V tomto roce
stého vý ročí oslavte svou příslušnost
k největší rod i ně na světě.

preložil (m r)
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Stretnutie rotariánov
na Liptova
Lipt;áci úspešne zvládli organizáciu zhrornaždenia dišt;rikt;u 2240 a serninára PETS
• j esenné stretnuti e ro tari ánov
clištriktu 2240 sa u sk utečnilo v prekrásno m p ros treclí Liptova, v Li p tovskom Jáne v cl t'loch 2.-3. 10. Organizáto re m poclujatia bo l Rotary klub
v Liptovsko m Mikuláši.

• Za okr úhly m sto lom sa stretli
v precl veče r zhro m ažcl enia č le novia
gu vern érskej rady.
• Okrem ško lenia nov)rch preziclentov a sekretárov klubov a osláv

J

prípravou n a volb y guvernéra cl ištriktu na ro tar iánske obclob ie 20062007.
• Príjemné p rostreclie zotavovne
M áj v Liprovsko m Jáne v náclhern o m
ho rsko m pros treclí umožnilo účas t ní
ko m pocl ujatia r o kovať aj pocl ho lý m
nebom na terase budovy.
• Ro kovanie v sekcii sl ovenských
klubov v "réžii" asistentky guvernéra

Jožky Polákovej (RC Košice).
• Bu clúc i guve rnér cl ištrik tu 2240
na obcl obie 2005/ 06 Otakar Vesel)'

• Pavel I3obák, prezid ent liptovskomikulášskeho Ro tary klubu privítal
viac ako sto ú čast níkov, k to rí zastupovali š t y ricls aťp ať z pozvaných pať
cl esiatich štyro ch k lub ov na o któ brovo m Z hro mažcl ení cli štriktu
2240 a ško lení nových funkcio nárovPETS v zotavovni M áj v Li p tm·sko m
Ján e.
stéh o výroč i a hnuria sa ro tari áni zaob er ali hlavn e rozvojo m č l e n s kej zákl aclne, problematiko u Nacl ácie Ratary, činnosti služby mlád eži. Účast
n íci pracoval i ti ež v sekciách a n a
záver prero kova li zá k l acln é d o ku m enty cl ištriktu 2240 a zaob eral i sa

• Roko vanie zhro mažclenia o tvoril
gu vern ér Viktor Príka zsk ý, k ror ý
v úvod e zvýraznil úlohy pre n asleclujúce o bd obie príprav n a oslavy
s to roč ni ce Rl a prezen tov al v íziu
Ro tary d o ro ku 2010.

Dignitatis memores ad optima intenti

z I~ota ry k lub u český Kr umlov ,. prestávke ro kovan i a zhro m ažcl eni a
v rozh ovore s Viktore m Príkazský m
• Pr vý g u verné r cl ištrikt u 2240
Dobroslav Zem an (vl'avo): ,.Je to pre

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-...~/

mi'ia ,. p oradí u ž v iac ako dvaclsiate
význ amn é rotari ánske stretn u ti e.
Vždy je pre mi'la p o tešením st re tnúť
sa so svojimi p ri atel'mi rota ri ánmi,
ktorí majú rovnaký prístup k životu
a ochotne pomáhajú dru hý m. Zhromaždenie dištriktu 2240 a sem inár
PETS, kto r )r je zameraný na ško lenie
nových prezi dentov a sekretárov, splnil svoje posl anie. Takéto stretnutia
sú naozaj prínosom, každý spozná

atm osféru ro tari ánskeh o porozumenia, rotarián skej vzájemn osti a našu
o ri entáciu na poskytovanie služieb.
To, čo je pre mňa ako pr vého guvernéra clištriktu 2240 najcennejši e, a to
opakujem stále, je stretnutie so slušn ými J'ucl'm i. Stretnutie rota r iánov
v Liptove úpln e naplnilo moju precl stavu," zhodno til Dobroslav Zeman.
Aj súčas n ý guvern ér dištriktu 2240
V ikto r Príkazsk ý ocenil úrovei'l
a zmysel poclujatia v Liptovskom
Ján e: "Všestrann e, oclborne aj sp o leče n s ky sme poskytli funkc io n árom
Rotar y nové myšlienky, m otiváciu
pre cl'a l ši e humanitárn e projekty
v roku storočnice Rotar y."
• Po ce locle nnom rokova ní sa
účastn íc i zhromažclenia a PETS v Lip-

tovskom Ján e stretli v skvelej atmosfére na spol oče ns ko m veče re.
• V kultúrnom programe vystúpili
aj žiaci Špeci álnej zá klacln ej školy

dištriktné zhromaždenie

ó nmi dolárov, k toré ro tariáni zozbi erali a venova l i na túto k ampa1'1,"
povedal Viktor Prík azský a zaželal
Rota ry cl'a lšie stovky a tisícky nových
č l e n ov, ochotných obetovať a ve novať čas, prostrieclky a svoj um n a cl'a lšie pro jekty na pomoc l'u cl'o m n a
celom svete.
• Organizátori vyb rali na poclujatie
zariaclenie, v ktorom m alí účastníc i
vo vol'ných chvíl'ach možnosť aj relaxovať . Naprík lacl v bazéne s termálnou vodo u.

intern átn ej v Liptovsko m Jáne. Liptovskomiku lášski rotari áni p o m áh ajú
cl eťom z toh to zariacleni a v rámci svojich p rojektov u ž viac ako p a ť rokov.
Počas s poleče n s kéh o večera organizátori vyzbierali ocl účas tníkov zhromažclenia a sem i n ára vyše ll tisíc
kor ún, kto ré tiež ve novali tejto škole.
Za ni e ko l'koroč nú p omoc RC Liptovsk ý Mikuláš a za finan č ný dar účast
níkov sa im cleti ocl menili vystúp ením v kultúrno m p rograme.
• Súčasný gu ve rn ér Vikto r Príka zsk ý s man želko u Magdou k r áj ajú

l :ti1íf#IWI#I.t#i•.t4íl•l•l~i'EfilmHWtii•
1!$.~1#ju!iltlM#Id•l:fiilí-"WJ'iW!l1'!1D

" narocleninovú " torru k stému výroč iu Rotary In ternation al.
"Organizácii prajem, aby v ro ku
toh to jubilea úspešne ukon č il a svoju
víziu zbavenia sveta cletskej ob rny.
Ten to n a j vačš í hu mani tárny pro jekt,
ktorý zača l o Rotary, bude vždy
v bucl úcn osti spojen ý s úsilím tisícok
rotarián ov, kto rí pom áh ali pri očko 
vaní, alebo p ri propagácii očkova ni a,
či pri cloprave očkovacej látky. Výs leclok bu de vždy spojen)' so 600 milí-

During t he f irst weekend in
October, representatives of al!
the Czech and Slovak Rotary
Clubs met in Liptovský Ján,
Centra! Slovakia, to discuss the
manif old Rotary activities in
District and to pr epare during
PETS al! incoming Club presidents and secretaries for t heir
one year Rotary service in their
Clubs. Special attention has
been given to the District Conference prepared for March
2005 to celebr ate the Rot ary
Centennial and 80 years of
Rota ry existence in former Czechoslovakia.
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Maastrichtské setkání
Název nizozernského rněsca Maascrichc je od roku 1 882 pojrnern znárnýrn nejen každérnu školákovi. Dne 7. února co ho roku zde byla podepsána
srnlouva, která přeměnila původní Evropské hospodářské společenství
[EHS) na nový nadstátní útvar - Evropskou unii. Od letošního roku bude na
Kongresové centrurn v Maascrichcu vzpornínac i šest, rnožná sedrn sec
rocariánů a rocariánek, kteří se zde v doprovodu svých blízkých zúčastnili
Rocary lnscicucu a sernináře GETS, uspořádaných pro rocariánské činovní
ky z Evropy, Středomoří a Afriky [B. - 1 O. října). Jednírn z účastníků byl Ing.
Otakar Veselý z RC Český Krurnlov a Co jako guvernér elect; našeho discrikcu. Vrátil se s rnnožsCvírn zážitků, o nichž jsrne s i povídali při jedné z přestá
vek v průběhu jednání disCrikCní kornise pro přípravu rocariánských oslav
připadajících na příští rok.
Co vlastně bylo podstatou rotariánského setkání v Maastrichtu?
Jako nástupce Vikto ra Príkazského
ve funkci guvernéra p ro
ro k
2004/ 2005 jsem byl společně s dalšími
zhruba 150 DGE z Evropy, S třed om oří
a Afrik y účastníke m tréninkového
semináře GETS (Governor Elect Training Seminar). V maastrichtském Ko ngresovém centru však so u čas n ě probíhaly další rotariánské se miná ře a tréninkové programy - na příklad Vzdě l á
vací institut, Se min á ře adace .Rotar y
a Se min áře Past g u vern é r ů .

Je GETS náročný?
Pracovali jsme v rúzných skupinách,
se nám pře dnášející, m ěli jsme
možn ost vzájemného poznává ní.
Mno ho věcí jsem jako "ostřílený" rotarián sa m ozřej mě znal u ž dr-íve, n ěkte ré
principy a souvislos ti jsem však
pochopil až tady. Byl to dobrý trénink
a příp rava pro t)rdenní ce l osvětový
semll1ar nastupujících guvern ér ú
a jejich manželek , kter)r pořád á ús tředí
RT tradi č n ě během úno ra v Anaheimu
(USA). M ě l i jsme mnoho setkání na
rúzná témata, jako n ap říklad Ro le
mě nili

a odpovědn ost guvernéra a jeho partnera, nebo Distriktní o rganizace, Udržení a zvyšová ní člens ké základny,
Rozvoj efektivních leaclen\ Programy
1 aclace Ro tary a tak podobně. Jsem
hrozně rád, že jsem mohl tento seminář absolvovat i přes zd ravotní potíže,
které se m i n aštěstí daří zvládat - hrozící o peraci jsem se vyhnul a mohu ji
po d ohod ě s lé ka řem bez obav odloži t
až na podzim roku 2006, kdy skončí
moje
guvern érovanL
Poznatky
z GETSu mi ji stě pomohou ve snaze
o zvyšování další výkonnosti našeho
cl istriktu.

Liší se nějak činnost distriktů v rozdílných teritoriích - například
v Evropě a Africe?
Zaujaly m ě napřík lad rozdílné
podmínky pro č innost cl istriktú ve
vztahu k rozl oze jej ich územ í.
V Evro p ě jsme zvyklí na vysokou
hustotu osíd lení, vzdálenosti mezi
jednotlivými k luby se p o hybují
v řád u desítek, maxim á ln ě n ěko l i
ka málo stovek k ilometn't V asijských a afrických clistriktech se
jedná i o tisíce k ilometrú. V těch to
oblastech je pro guvernéra clistriktu, clo jehož púsobnosti patř í
i něko lik zemí, běžn é překo náva t
vzdálenos t tř e ba i 5000 km.
V Turecku má p roto na p ří k l ad
cl istrikt stálou výjim k u ústřed í Rl
z pravidel pro pořádání cl istriktních konferencí, s hromážd ění
a PETS. Všechna tato tři setkání
jsou spojena clo jednoho, po řáda
ného v jednom místě a rozvržené-

~
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ho clo více dnú. V n ěkter ýc h afri ckých
clistriktech se naopak scházejí činovní
ci klubú čas těji, ale z užšíh o o kruhu,
než je clistrikt- asi tak, jako by v našich
pod mínkách setkání organizovali asistenti guvernéra.

S kým ses

měl

možnost seznámit?

Všechna m ezinárod ní ro tariánská
setkání dávají tu báj eč no u možnost
pozna t lidi z n ejnhn ější ch kOLi tLI
světa. V Maastrichtu jsem m ěl možnost
navázat nové přáte l ství třeba se Seclatem Altuayem z tureckého RC Istambul, p opovídat si s Tayo Olurotimi m
z nigerijského RC Ibadan nebo obdivovat ohrom nou vitalitu clevtašeclesátiletého řed i te le RI pro Afriku Sana
Okudzeto z Ghany. Př i těc hto setkáních se čl ově ku velmi zaj ímavě rozšiřují znalosti o ž i votě na naší planetě,
č l ově k získ ává úpln ě jiná m ěř ítk a.
Předpokládám,

žes měl možnost hovoi s prezidentem Rl Glennem Estessem.
řit

Ano, dokonce tl"ikrát. i{eč se točila
kolem oslav 100. vý roč í Rl. Glenn se
vša k s m i m o ř ád n )r m zájmem p tal i na
n áš českosl ove nský distrikt. Seznamoval jsem ho s našimi hlavními akcemi
oslav a se ži votem našeho distriktu.
Glenna zaujala i mezinárodní vý roč ní

ko nferen ce připravovaná na začátek
bf·ezna v Praze. Svoji ú čas t na ní o mluvil množstvím již zadan )rch termínt"1
"ke stovce", ale přislíbil , že se rád
postará o to, aby př i tak významné
ko nferenci byl jako reprezentan t Rl
také významný delegát.

A jaký je Glenn?
Pat rn ě málo mluvný. Ale to mohl být
jen múj dojem za pl· íč ině n ý jeho únavou. Snažil se promluvit vlídným slo-

vem s každým, kdo mu byl nablízku.
V rozhovorech tr<íví mnoho čas u . Myslím si, že všichni ú čas tníci ko nference,
kteří m ě li možnost se s ním osob n ě
setka t, jsou mu vd ěč ní za to, že dal tak
velký prostor i k dvoustran ný m d iskusím. P rávě tě mi naše ro tariánské společen ství posil uje a propojuje. Glenn je v
každém případě skro mný, d obros rdeč
ný muž vyza řující energii a rozdávající
ú s m ěvy všem, které potkává.

M áš nějaký "civilnr' zážitek z Maastrichtu?
Sa m ozřejmě, m ě l i jsme možnost prohlédnout si maastrich tskou radnici,
staré město- O lel Town Maastricht, ale
toho ča su bylo velmi m álo, dá se to
počítat jen na něko lik hod in. Přesto
jsme však v sobotu, kdy ko nč ily veškeré programy, navštívil i podzemní pískovcov)r clúl poblíž Maastrichtu s 270
kil ometry chodeb. Těží se n1 pískovec
na bloky. Z nich u ž by lo postaveno
mnoho památek , mostú, prostě staveb,
které pře t r vávají dodnes, a které patrnč přežij í i naše součas n íky. Počátkem
minulého století byla v pod zemí i jezuitská kolej. Dnes tento už vytěžený prostor p oužívají umělc i celého svě ta
k tomu, aby v Maastrichtu zaznamenali své děj i ny, d ěji ny svých nárocl ú. Tady
jsem objevil i Hradča ny, které clo pískovce vytesali v roce 1954 um ělc i
z Čech - to byl velmi povznášející zážitek.
Děkuji z a rozhov01:
Mg1: Svatopluk K jedlička
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Vlajky Rotary
na Gerlachu
Na najvyssorn geografickorn bode Slovenskej
republiky a Českej republiky začali oslavy Storoč
nice ROTARY INTERNAT IO NAL (Rl) v dištrikte
2240 už dňa 12. septernbra 2004 . Vo výške
2 854,5 rnetra n. rn. , na vrchole Gerlachovského štítu vo Vysokých Tatrách rozvinuli vlajku
s ernblérnorn Storočnice Rl členovia Rotary klubav B anská Bystrica a Popradu a ich sprevádzajúci sympatizanti.
Tento p rojekt som už dávnejšie pripravoval, kecl' som pri publikovaní svetových ho ro lezeck)rch úspechov Petra
Hámora, čle na RC Pop rad zistil, na kterých svctových vrcholech a výškach už
prezentoval ro tariánsky symbo l - vlajku RC Poprad. Nenašiel som pritom
dokaz, že za 80-ročného trvania nášho
clištriktu 66 a neskorš ie 2240 by bo li

symbo ly Rl prezentované na jeho najvyššom bode.
Projekt riešiaci zistený "nedostate k"
bol okamžite v mojich preclstavách.
Póvodne bol ovel'a masovejší a vel'kolepejší, ale vzhl'adom na mnohé ochranárske obmeclzenia vo Vysokých Tatrách, ktoré sa teraz týkajú ko nkrétne aj
výstupu na ich najvyšší vrchol, som
musel rozsah projektu podstatne redu-

kova ť. V)rstu p
s ú časnost i

na vrchol Gerlachu je
limitovaný clen ným
počtom turistov vedených ho rsk)rm i
voclcami. Výrazn)rm limitujúcim faktore m v tomto roku bolo aj ne priaznivé
počasie v turisticke j sezóne.
Nako niec však všetko š ťas t n e dopadlo a 12. septembra vystúpilo na vrchol
Gerlachu vo clvoch vrcholových clružstvách dvomi výstupovými cestami 6
mužov a 2 ženy, ktorí tam vyniesli po
prvýkrát v histó rii Ro tary v našom
te raz už meclzinároclnom clištrikte
2240 ro tariánske symbo ly - rota riánske vlajky, čle nské o d znaky a nárocl né
vlajky. Jed na skupina vystupovala cez
Zaclný Gerlach (2 603m n.m.) a druhá
cez Velickú próbu Velickým žl'abo m.
Poclmienky v)rstupu aj zostupu Batizovským žl'abom boli sťažené aj skutoč nosťo u, že dva dni pred výstupom
z celej trasy "zmizlo" viacej ako 300
metrov zabezpečovacích reťazí.
Na vrchole sa stretli PDG Ivan Belan
(RC Banská Bystrica) s man želko u, p rezident RC Popracl Ondrej Kollár, Peter
Hámor (RC Popracl), člen nášho GSEteamu do Pennsylvánie R.Strapko, horský vodca T. Hromádka a za sympatizantov G. Harazínová
a M. Lipták. Uvedený
cleň viali ocl ll. hodiny na vrchole Gerlachu rotariánske vlajky v nasleclovných
zostavách:
1/ vlajka sto ro č nic e
Rl, vlajka d ištriktu
2240 a nároclné vlajky SR a ČR,
2/
vlajky klubov
dištriktu 2240, z kterých
pochádzajú
všetci doterajší PDG,

v
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DG, DGE, DGN (RC Plzei'l, Banská
Bystrica, Hradec Králové, Praha,
Popracl, český Krumlov a Olomouc),
3/ vlaj ky všetkých s ú časných slovenských RC (ll vlajok).
Všetky vlajky poclpísané zúčastnený
mi ro tariánmi bolí už prezen tova né na
PETS v Liptovskom Jáne. Po cl'alších
prezentáciách na význa mných d ištriktných poclujatiach buclú po skonče ní
storočnicových osláv v clištrikte 2240
uložené v clištriktnom archíve.
Je viac ako symbolické, že oslavy storočnice v našom clištrikte začali na
Gerlachu - najvyššom končiar i našich
republík a buclú konči ť v júni 2005 na
clištriktnej konfe rencii vo Vysokých
Tatrách - pocl končiarm i Gerlachu.
Ivan Belan, PDG,
RC Banská Bystrica
ROTARY FLAGS ON THE GERLACH PEAK
The celebr8tions of the 1OOth 8nnivers8ry of Rl
started on 12 September 2004 on the highest
geogr8phic81 point in the Czech 8nd Slov8k
Republics. At 8 height of 2.655 metres above
sea Ieve/, on the summit of Gerl8ch Peak in the
High T8tr8 Mountains, members of the 88nsk~
Bystrica 8nd Popr8d RCs unfurted 8 ftag with
the emblem "100 years of Rl".

100 great
reasons for 100
great ljears.
Register nom.
31. Support Rotary's greatest
opportunity ever to build
public awareness.

32. Vísit Soldier Field, home
to two pro football
teams - the Bears and
the Fire (soccer).

33. Celebrate Father's Day
(USA) on 19 June by
bringing your children.

34. Meet local Rotarians at
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Home/Hospitality Night.

35. Expand your company's
global reach as you
connect with fellow
Rotarians.

36. Meet distant relatives in
a Chicago neighborhood
with ties to home.

37. Swap your dub banners
or put them on display.

38. Laugh yourself hoarse at
a Second City show, then
head to the Bil~ Goat
Tavern for a "cheezborger. cheezborger! "

39. Gather some great tips
and find partners at the
projects exhibition.

40. Shoot hoops at
Niketown or check out
designer fashions on the
Magnificent Mile.

See the October issue
for the next
10 reasons.
Register and
reserue housinq
online at
urunH. rotarl).orq
or download and fax registration
forms to +1 847 866 3064
and housing forms to
+1800 5216017 ISA & C..n a
+1 847 940 2386

'
Co dokáže

svět

Rotary

Jedno z usnesení letošní Legislativní rady Rl (Col 2004) se obrací
na rotariány celého světa s výzvou,
aby napříště podporovali - samozřejmě dle svých možností - další
rozvoj Nadace Rotary svým každoročním dobrovolným příspěvkem ve
výši 100 amerických dolarů .
K tomu výzva uvádí:
"Váš každoroční dar do Nadace
Rotary napomáhá propagaci mezinárodního porozumění a míru prostřednictvím nesčetných místních, národních i mezinárodních
humanitárních, vzdělávacích a kulturních programů. Jen si před-

100$
aneb

uEvery Rotarian,
Every Vear"

Prot o t aké ú středí Rotary vyzyva
všechny rotari ány, aby trvale přispíva
li do fondu ce l oročn ích pr ogramů,
s nim iž se mů ž ete seznámit na internet ové adrese www.rotary.or g.

st avte, co by se dalo dokázat,
pokud by každý z více než 1, 2 milionu rotariánů skutečně přispěl do
naší Nadace svými 1 DO dolary. "
I když náš pravidelný roční přís
p ěvek do Nadace Rotary je daleko
skromnější, mělo by být i naší s nahou jej zvýš it a a lespoň se t éto
výzvě přiblížit .
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Další informace si můžete vyžádat
na e-mailové adrese: everyrotarianever yyear@ r otar yintl. or g, příp adně
faxem na čísle 001 / 847-328-5260
nebo telefonicky na čísle 001 / 847866-3352.
(dz)
See: THE ROTARIAN November
2004: Ad ..Every Rotarian, Every
Year"

svět Rotary
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NOMINACE PREZIDENTA Rl
PR02006/07
o m ina č ní komitét HI, složený z 18
dlo uholetých funkcio nářů HI ze viiech
ko n ti nent\\ nominoval na svém zasedání dne 14. zář í clo funkce prezidenta
ROTARY 1 TTERNATIONAL pro rok
2006 07 čl e n a Ro tary klubu Pakuranga, Auckland, 1 ový Zéland. Williama
13. 13oycla. Pokud kter)·koliv z Rotar y
klubtl ncna\'rhne do 1. prosince 2005
jméno protikand idáta, stane se nomin ova n)•m prezidentem Rl ( President
Nomincc), který pak bude zvolen na
příiirím Svě tovém kongresu Rl v Chicagu clo funkce prezidenra Rl pro funkč
ní období 2006/ 07.

Odpovědi

na tyto čtyři otázky pomáhají ověřit, zda naše
úmysly a činy skutečně přispí
vají k naplněn í rotariánských
zásad, k zachování a rozvíjení
etických hodnot v mezilidských
vztazích:
1. Je to PRAVDA?

2. Je to ČESTNÉ vůči všem,
jichž se to týká?
3 . Podpoří to PŘÁTELSTVÍ
a vzájemnou DŮVĚRU?
4 . Přinese to PROSPĚCH
všem

zúčastn ě ným?

Bill Boycl, b)•val)• čl e n a prezidenr
Ro tary klubu Wellington-Sou th, Nov)•
Zéland, prošel řadou funkcí - působil
jako guvernér distriklu, ředite l a p okladník Rl, č l e n a předseda regionál ních
či mezi národních kom i té tů Rl, vedoucí
d iskusních skupi n a moderátor p l'i
Mezinárod ních s hr o m ážd ě ní ch Rl,
s tejn ě jako před stav i te l prezidenra RI
na mnoh a lokálních č i mezinárodních
ko nferencích. Vedl také přípra vné
semi n á ře funkci oná řů Ro tary nejen na
Tovém Zélandu, ale i na Cookových
ostrovech či na ostrovech Fid ži
a Západní Samoa. J\lnoho svého čas u
zasvě til programu PolioPius. Předsedá
také ř ídícím u ko mitétu časo p is u
ROTARY DOW1 Ul DER. j e nositelem
dvou v)•znamných ro tariánských ocen ění naz\'aných ..T he Hotary Foundatio n's Citation for Merito rious Service"

a "Distinguishecl Service Award ...
V roce 1995 byl penzionován. Před
tím vyko nával funkci generálního
řed i tele firmy Gordon & Gotch (1 Z),
Ltd., n ej větší h o distributora časo pi sl'l
n a Novém Zélandu.

Vukoni Lujxt-Lasaga,

Rotary International,
pl'eložil (dz)
Poznámka D. Zemana: Billa Boyda
i jeho paní jsem poznal v Brisbane
v roce 2003 jako ve lmi oddaného
a nadšeného rotariána. j eho přá telská
povaha mu bezpochyby plně ote\'Írá
cestu na tuto nejvyiiší funkci Rotary.
Z mého setkání s ním přinášíme fo tografi i manželtl 13oyclových.

See: Rl News, Se tember 14 , 2004
Nominating committee for 2006-07 Rl president selects William 8 . Boyd , former member
and past president of the Rotary Club of Wellington South, New Zealand; by Vukoni LupaLesaga, Rotary lnternational

Oignitatis memores ad optima intenti .{"':;;

ze

světa

Rotary

'

E-kluby vytvářejí nový způsob
kornunikace
Mezi schválenými návrhy na úpravu legislativních aktů Rot;ary lnt;ernational, předložených v červnu Legislativní radě Rl {CoL 2004] v Chicagu, byl
také návrh s pořadovým číslem 04-1 B. Doporučoval, aby se účast na
mítinku klubu započítávala jeho členovi také tehdy, je-li interaktivně napojen
na webovou stránku klubu alespoň po dobu 30 minut;.
Přijetím

tohoto ustanovení se
význa mným zpúsobem rozšířil nejen
zpt1sob započítáván í náhrady za fyzickou nepl"ítomnost na pravidelném
mítinku (tzv. "make-up"), ale v širším
měřítku i rotariánské aktivity vllbec.
Dnes tedy platí, že není-li ně který člen
osob n ě přítomný na pravidelném
mítinku klubu, bude mu úč ast za počí
tána, za pojil-li se clo klubového mítinku "on-line". Te nto zpllsob je tedy
ú čeln o u alternativou za náhradní
fyzickou účast na mítinku jiného
klubu .
Legislativní rada také kladn ě o hodnotila stále rostoucí p oče t klubú
s vlastními webovými stránkami - je
jich již více než 4 000 - a připomíná
tento současný trend ve svě tě Rotary:
nejde ovšem jen o existenci této webo-

vé s tránky fyzického klubu, ale
o kluby, které se sku tečně "scházejí" na
internetu: i ty jsou legitimními kluby
rotariánského s polečen ství.
K jejich zakládání dala svúj souhlas
Col 2001, aby umožnila ú čast na životě Rotary těm čl e núm, kteř í nejsou
z nejrú z nějšíc h cll:Ivoclú schopni plnit
své povinnosti účasti na pravidelných
mítinku. Pr vním e-klube m se stal
"Rotary eClub One", který je sou čás tí
clistriktu 5450 (USA). Byl založen
v če rv nu 2001 a má dnes 13 č l e nú. Po
něm
následovaly další - jeden
z clistriktu 7150 NY1, další z distriktu
7890. Na tomto tříletém pilotním projektu se dosud podílí 26 e-klubt'l.
Chris Joscelyne, prezident Rotary
eClub One, současně uvádí, že se
napříkl ad na jednom jeho typickém

internetovém mítinku zúčas t n i lo 2 375
z nichž 715 se p římo
podílelo na jeho programu a současně
požádalo o potvrze ní své účasti , které
potřebovali pro svúj klub.
návštěvníkú ,

]oseph D en; Rl
jJI'eložil (dz)

Poznámka redakce:
K založení takovéhoto "Rotary eklubu" je ovšem třeba získat předem
sou hlas generál ního tajemníka RL

See: Rl News, Se tember 14, 2004
E-clubs forge new path for Rotary - by
Joseph Derr, Rotary lnternational

Jednoročn í studijní
ničí
přinášejí

pobyty v zahra-

jim pak
nejen výbornou
Nové rnožnosti rnladýrn jazykovou
praxi, ale i výchovu k samo-

Tak jako každoročně, sešli se i letos
v Jihlavě zástupci většiny česk ých
Rotary klubů , kteří pečují o vysílán í
stuclentú na krátkodobé i dlouhodobé
pobyty clo za hraničí. (Na Slovensku si

zal·izují takováto setkání sa m ostatně.) Pocl
vedením pracovníkú
clistriktní komise pro
služby mládeži v ČR
se seznámili nejen
s možnostmi vysílání
mladých lidí clo zahraničí, ale také s tím,
jaká se před pokládá
jejich kvalifikace (věk,
znalost jazyka apod.)
nebo s jakými náklady musejí počítat
jejich rodiče. Ocl m ladých cestovatelll se
přitom očekává jejich
snaha dozvědět se něco víc ze světa
kolem nás, odpovídající spo lečenská
a kulturní úrovei'l, ale samoz řejmě
i kázeň a znalost jazyka (alespoi'l angličtiny).

Oignitatis memores ad optima intenti

statnosti a mimořádně cennou zkušenost k ulturní a spol ečenskou.
Obdobné možnosti se součas ně
umožňují recipročně i stej nému počtu
za hran ičních stuclentú u nás. Ti jsou
pak v péči nejen sv)rch hostitelll,
u nichž také po celý rok bydlí, ale i pří
slušných Rotary klubú. Ty také nesou
za svého zahra ni čního hosta po celo u
dobu jejich pobytu u nás plnou odpověd nost.

Stejn)r, ne-li dokonce větší zájem mlacl)rch ve věk u přibližně mezi 17 až 22
roky platí krátkoclob)rm, nejčastěji
14 denním prázdninovým pobytú m
v za hraničí. I ty jsou samozřejmě reciproční. O po čtu ú čas tník ú v nedávných
letech hovoří nejlépe stručná tabu lka,
kterou uveřejňujeme na straně 32. Se
sv)rmi zkušenostmi a dojmy se pak rádi
podělí i se čte náři našeho časopisu, a to
na stránkách nejen tohoto čísla.
(dz)
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Z e by byla Plzeň v Chicagu?
Světový

kongres ROTARY INTERNATIONAL v Chicagu v červnu 2005
bude mít; v rámci oslav 1 00. výročí založení Rot;ary zcela mimořádnou
atmosféru. Ti, kteří se chystají k účasti na něm, jsou v článku uveřejněném
v listopadovém čísle THE ROTARIAN srdečně zváni také k návštěvě jeho
velmi pestrých předměstí, jež postupně vznikala díky vlivu imigrantů z nejrůznějších končin světa . Podle nich jsou t;aké t;at;o předměstí pojmenována: můžete tedy v Chicagu navštívit; Mex ico, Bombay či Seoul, t;aké Chinat;own, Greekt;own nebo Lit;t;le Italy.

Chicago je hned po New Yorku
druh ý m největším m ěs te m Spojených státtt co do počtu etnick )rch
m enšin: má nejčetnější polskou
komunitu mimo Polsko či bosenskou mimo Bosnu a také n ejvětší
hispá nskou komu nitu v USA. 1 a
jedné střed ní škole na severu Chicaga se mluví dokonce více než 70 jazyky. Tikde ovšem n esměj í c h ybě t ani
Češ i . .. tr·eba n a adrese: 18th Street,
Pilsen.
Jenže to není v zá padočes k é Plzni,
n)rb rž v jedné z mnoha etnicky diverzi-

fikovaných čtvní na předměstí mno hamilio nového Chicaga. V časop is u THE
ROTARIA l o ní píší mj.:
"1 a jihozápad ocl centra Chicaga,
v prostoru mezi Třídou č. 18 a bulvárem Ashlancl, se prostírá předm ěstí Pilsen, jež bylo p ttvoclně domovem
čechl!, 1 ěmcl! a Polákú. Později se
stalo n a dobu čtyř desetiletí vel mi
živou čtv rtí Mexičanú. Po zř íze ní University of Illinois se sídlem v Chicagu
se však od tud mnoho m exi ckých
rod i n odstěhovalo. V sou časn ost i ph jímá toto předměstí opět řad u nových
imigranttt, žijících zde
s poleč n ě s rodinami po
dvě až tři generace.
Tř íd a č. 18 a její okolí
jsou přep ln ěny ob chttclky s cédéčky a knihami,
prodejnami
léčivých
rostlin, strakatými v)'Věs
ními štíty a ob ch ody
s potravinami. Na konci
této obchodní část i a dva
bloky jižněj i stojí Muzeum mexického výtvarného umění, n ej vě tší svého
druhu v cel é zemi. Po
celý rok se v něm konají
národní a mezinárodní

výstavy či jiné kulturní akce, které jsou
zdarma přís tu pné.
Po kulturním zážitku se m ttžete
zastavi t v restauraci Nuevo Leon na
typické mexické silně kor·eněné jídlo
s čo koládou zvané "mole poblano",
nebo v levnější "Taqueria El Milagro"
ve stylu kavárny na typické "tortillas".
Doporučují se však ·desítky dalších
typických restaurací v mexickém stylu
a s velmi chutnou kuchyní ..."
Z těchto st r u č n ýc h informací se tedy
zdá, že se vl iv českýc h př i s tě hovalctt ,
k teří kd ysi pojmenovali sv(t j nový
domov v Americe Pl zní, již dávno
vytratil - přesto však název to hoto
předměstí
Chicaga zústal dosud
zachován.
Mark Dukes, Rl;
pl'eložil a redakčn ě upravil (dz)
ee: THE ROTARIAN,. Nov 2004:
.City of Neighborhoods - Visit Chicago" by Mark Oukes
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VAKCINACE 12 MILIÓNŮ DĚTÍ
V NIGÉRII
Ve dnech B . až. 8 . září proběhla v osrni státech
na severu Nigérie další význarnná imunizační
akce, zarněřená na 1 B rniliónů dětí ve věku do
5 let;, dosud stále ohrožených dětskou obrnou.

Rotariáni chodili doslova od domu
k domu, aby v řadě stárLI severní Nigérie zj istili následky téměř ročního pře
rušení i muni zač ních aktivit. k němu ž
došlo v cll'•sleclku myl ných tam š íře
n)•ch pr·edsudk(•, že totiž orální ,·akcína mllže být pro malé děti nebe z pe č
ná. Ocl počátku če r ve nce potvrdili
představ i te l é těchto státtl již p odruhé,
že vakcína je b ezpeč ná. jak pří m í
účastníci této akce, tak i novi náři referovali, že př es dosud přetrvávaj ící
necl(•vě ru v n ě ko lika rodinách k i muni zační m aktivitám se tato čtyřdenní
akce setkala s velkým úsp ěch e m.
"Správná ori entace rocli č ll si po
téměř j ede ná c tim ěs íční m pf·erušení
oč ková ní vyžádá přece jen u rč i tý čas,
a naše úsilí k jejich sociální mobilizaci," pro hlásil Acle Aclefeso, ředi tel
Celostátníh o výboru pro program
Po lioPlus, který se této akce zúčastnil
spo l eč n ě s rotariány z hla\'11ího města
Kano. Do pře r u še ní imunizace se
zapojil i sám stát, m·šem brzy nato
došlo k novému propuknutí obrny,
která se z Nigérie znovu přenes l a clo
dalších 10 afrických zemí, jež byly již
dříve vyhlášené za státy "polio-free".

Předs t av ite lé Iniciativy p ro celosvě
tové vymýcení obrny v ' igérii společ
n ě s místními rotariány nyní úzce spolupracují s řadou vlád ních, náboženských i kmenov),ch vedoucích osobností, aby se imuniza č ní aktivity
v Nigérii urychlily. Např íklacl na semin ář i , u s p ořáda n é m pro veřejnost
a sponzorovaném agenturou Ul I CEF,
vyzval islámský u če nec šejk Dahiru
Usman Bauchi všechny muslimy, aby
své dět i nechali proti obrně očkovat.
"Podle naší nové strategie se budou
nigérijští rotariáni nejen podílet přím o
na národn ích očkovacích dnech, ale
zapojí se so u časn ě clo všech aktivit,
týkajících se imunizace d ě tí proti
infekč ním chorobám," prohlásil Aclefeso. Rotarián i s po l eč n ě s dalšími dobrovol níky budou tak v oblasti své
pl'1sobnosti sledovat rok po roce stav
očkování dětí ve věku clo 5 let. Nejenže
se tak přímo zapojí clo života svých
komunit, ale budou součas n ě napomáhat pf·i ocl tra•1ování dosud přetrvávají
cí n eclllvě r y k orální vakcí ně.
Program PolioPlus Parrners (viz na
webu: / fou nclation/ p ol ioplus/ partners/ informatio n . .html>) přispěl část-

kou dalších té m ěř· 300 000 $ k mobilia osvětovému programu,
kter)' se u sk ut eč ní b ěhem pří š t ích
ároclních imuni začních cin(•, naplánovan),ch na f"íjen a listopad.
Pod le posledních zpráv z nedávného regionál ního zasedání \'\IHO potvrdila 1igérie znovu svl'1j závazek na
celosvětové vymýcení dětské obrny
a oznám ila uskutečnění dalších tf·í
etap imuni zační kampaně ve své zemi
ocl září clo prosince 2004.
.,federál ní vláda Nigéri e se tímto
hlásí ke svému závazku- vymýtit polio
za řízení státu a posíl eného partnerství, proh lásil 3. září nigérijský ministr
zdravotnictví Eyitayo Lambo na 54.
zasedání regionálního komitétu WHO
pro Afriku, které se uskutečnilo
v Brazzaville, Republika Ko ngo. Součástí závazku ministra byla jeho výzva
dvoukomorovému parlamentu země,
aby př ija l zákon o povinném pravidelném oč ková ní na celém území 1 igérie.
Aby se zabránilo dalšímu přenosu
viru obrny, který se z Kana rozš ířil ocl
říjn a 2003 clo okolních zemí, zavázala
se Nigérie současně spolu s dalšími 21
ze měm i střed ní a západ ní Afriky uskutečn it Nároclní imunizační dny v prtlběh u f"íjna a listopadu 2004.
začnímu

Vulwn i Lupa-Lasaga,
Rotcny lnternational,
p1'elož il a redakčně upravil (dz)

PolioPius

Rotary lnternational
See: Rl News - 025, 24 Se tember, 2004
Vaccinators target 12 million children in
northern Nigeria - by Vukoni Lupa-Lasaga,
Rotary lnternational
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Aktuality z endemických
zem• obrny ]
~

(dle statistických úd aj ů k 1.

zá ř í

2004)

Afganistan:

V to mto roce byly hlášeny jen tř i
nové případy výskytu dětské obrny.
'a záruku toho to pozitivního vývoje
se chystá n a jih u ze mě další im uni zač
ní kampai'l, jíž vša k dosud brání bezpečnostn í dúvody.
Egypt:
Do konce 1. p o loletí zazn amenal
Egypt jen jediný výsk y t divok éh o
polio-vi ru. V roce 2004 byly v zemi
u spořád á n y d va 'árodn í imu ni zační
dny ( ' ID), jeden pak na regio nální
úrovni. V jejich rámci byla p rovedena
kontro la od domu k domu, aby se ově
řilo, zda je pří mý přen os infekce skuteč n ě z n e mož n ě n .

Indie:
Ve srovnání s rokem 2003 předs ta
vuje letošní p oče t nových p ř ípadú
v Indii, před evš ím d íky dobrovolník t"Im , jakým i jsou n ap ř. ro tar iánky
Monica Aro ra a Asha Handa, mé n ě n ež
jednu pět i nu . Ve srovnání s rokem

2002, kdy na obrnu o n e m oc n ě l o více
než 1 600 dětí, jde o dramatické zlepšení si tuace. Díky i mun i zač nímu úsilí,
za m ěře n é m u na n ej r i z ikověj š í státy na
severu I ndie jako U ttar Pradesh
a Bihar, lze předpo kl á d a t , že se už brzy
zcela zabrání dalším u přenos u i n fekce.

Nlger:
Protože se výskyt obrny z roku 2002
na ruk 2003 té mě!· zdesatero násobi l,
při stoupi l N iger k očková ní a doplnil
je NID. Přesto ještě k pře nosu infekce
dochází - v po loletí hlásila tato zem ě
19 nových př í pa dt"1. Aby se dalším
zabránilo, usp o řá d a j í v Nigeru v druhé
p o l ovin ě 2004 celkem tř i NID.

Bo tswany. Aby se situace zlepšila,
\")'hlásili v 1 igérii u končen í jedenáctiměs íčního b ojko tu imunizace. V této
kampani hraj í rozhodující úlohu rotariáni za účasti býva lého prezidenta Rl
j o n athana tvl aj iyagbeho . 1 ě ko li k
Nárocln ích i m u ni zač n íc h dní se v této
zemi us k u teč n í j e š tě cl o konce toho to
rok u.

Pllldat:en:
V p ol ovin ě rok u 2004 hlásil Pak istan
pouze 23 nových p ř íp aclt"I , ted y p ouze
polovinu opro ti tě m , které byly hlášeny za stejné období pr·ecl rokem.
Carol ll l ctzker, RC \Xfest Chester, USA
reclakčuě

NlgWie:
491 n ových p ř íp a d (I , hlášených
v 1 igérii k 1. zář í 2004, předs tavuj e
80 % výskytu obrny v cel os\·ě tové m
m ě ř ítk u . Z
igérie došlo k pře n os u
nákazy do soused ících zem í. ejvíce
byly ohro ženy ze m ě str·ední a západní
Afri ky jako Benin, Burkina Fasso, Čad,
Pobřež í slo no vin y,
Guinea, Mali
a Sudán. Nákaza byla zavl ečen a i do

upravil a p l'eložil (clz)

ee: THE ROTARIAN. November 2004:
..Joining the fight" - by Carol Metzker. freelance writer and member of the Rotary
Club of West Chester. Pa., USA
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slavnostní konference

Vedení Rotary dist riktu 2240 a komise pro oslavy 100. výro č í ROTARY INTERNATIONAL
zve co nejsrde č něji všechny č leny a č len ky českých a slovenských Rotary klub ů,
jejich rodinn é příslu š níky, p řízn ivce ide álů Rotary i všechny čte n áře našeho časo p isu RGN

na slavnostní konferenci Rotary distriktu 2240,
která se

uskutečni

ve dnech 4. - S.

března

2005

v Kongresovém centru Praha. sál Panorama a restaurant Gloria u

příležitosti

oslav 100. výročí založení ROTARY INTERNATIONAL a
80. výročí založení Rotary v bývalém Československu.
Svou

účast přislíbilo

již

přes

120 zahraničních

účastníků

nejenom z Evropy, ale také USA, Austrálie a Izraele.

Pát ek 4 .3.2005
Příjezd účastník ů

do Prahy, registrace, ubytování

Welcome Party pro všechny účastn íky v hotelu Holiday lnn - Praha 4, Na Pankráci 1511684
Slavnostní zdravici přednese primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém

20:00

Sobota 5.3 .2005

09:00- 10:00 Registrace
10:00 - 12:30

Slavnostní konference s projevy významných osobností, spojená s oceněním zasloužených
Rotary klubů a křtem p a mětní publikace, doplněná hudebním programem

13:00

Společný oběd

členů

a

v Kongresovém centru Praha

15:00 - 18:00 Osobní volno
19:00

Slavnostní koncer t české filharmonie v pražském Rudolfinu pod řízením dirigenta Zdeňka M ácala
s úvodním slovem, které pronese Peter Michalica .

21:15

Raut pro

účastníky

konference

Předání šeků pro podporu sociálních projektů v ČR a ve SR

Sobotnf program pro doprovázejfcf osoby:

10.00

Odjezd autobusy od hotelu Holiday lnn na prohlídku histor ických památek Prahy podle
zájmových skupin (Pražský hrad I Židovské město I Obchodní pasáže)

13.00 - 15.00

Společný oběd

s

účastníky

konference

15.00 - 18.00 Osobní volno
N e dě le

6 .3 .2005

10.00-11.00 Prohlídka Strahovského kláštera
11 .00 - 12.00 Ekumenická bohoslužba na
S dalšími

podrobnějšími

informacemi a

Strahově

orga nizačními

v basilice Nanebevzetí Panny Marie
podmínkami budou všechny Rotary kluby

včas

seznámeny.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, /

anniversary conference

The leadership of Rotary District 2240 and its special commission extend a very warm
welcome to all members of the Czech and Slovak Rotary Clubs, members of their
families , supporters of Rotary ideals, and all readers of aur magazine RGN

to the Anniversary Conference of Rotary District 2240
which will take place on 4-6 March 2005
in the Prague Congress Centre. Panorama Hall and Gloria Restaurant.

to mark the Centennial of ROTARY INTERNATIONAL and
the 80th anniversary of Rotary in former Czechoslovakia
More than 120 foreign guests have already promised to attend , coming not only from Europe,· but also
from t he USA, South Australia , and lsrael.
Fr ida 4.3. 2005
Arrival of participants in Prague. registration. accommodation
20:00

Welcome Party for all participants in Holiday lnn Hotel- Prague 4, Na Pankráci 15/1684
Formal welcoming address by the Lord Mayor of the City of Prague Pavel Bém

Saturda 5 .3 .2005

09:00 - 10:00 Registrace
10:00 - 12:30

Anniversary Conference with greetings and speeches of distinguished personalities; launching ceremony for commemorative book; appreciation of Rotary Clubs and their members; Musical programme

13:00

Lunch in Prague Congress Centre

15:00 - 18:00 Free time
19:00

Gala concert by the Czech Philharmonic orchestra in the
Rudolfinum Concert Hall, conducted by Zdeněk Mácal

21:15

Buffet for conference participants
Presentation of cheques for the support of social projects in the Czech and Slovak Republics

Saturday programme for accompanying persons

10.00

Leave by coach from the Holiday lnn Hotel for sightseeing tours of Prague
(choice of Prague Castle I Jewish Quarter/ Shopping malls )

13.00 - 15.00 Lunch with conference participants
15.00 - 18.00 Free time
Sunda 6 .3 .2005

10.00 - 11.00 Tour of Strahov monastery
11.00 - 12.00 Ecumenical service of worship in Strahov in the basilica of the Assumption of Dur Lady
Furher more detailed information and practival instructions weill be sent to all Rotary Clubs in good time.

vítame nový klub

~,...........................

V TRENČÍNE DVO.JITÉ OSLAVY

Iádherná myšlienka - os l áviť 100
rokov Rotary zasadcním 100 líp našla pósobivý o hlas takmer vo všetkých kluboch nášho dišrriktu. V Trenč ín e sa na túto ud a l osť pripravili naozaj o riginál ne. V krásnom areáli miestneho Parku 1'vl. R. Štefánika vyrástla
doslova z noci na ráno malá - o to
pósobivejšia - parková úprava. Zasaden(J l ipku obklopuj(! vkusne opracované kamene dovezené z Liptova ako
symbol prek rás nej slovenskcj pdrody.
Pri
slávn ostn o m
zhro m aždení
v týchto miestach zdó raznil prezident
novo vznikajúceho Ro tary klubu Trenčí n Ján B a bi č , že aj v čase zjednotenej
Európy a jej novodobom usporiada ní
osráva 28. október prc nás všerkých
významným di'lom histó rie národov
Čechov a Slovákov. Po ňo m pozdravil
prítomných PDG I va n Uclan, ktorý na
závcr svojho príhovoru od halil ka me11
s nápisom " 100 rokov ROTARY
INTER lATIONAL". Spolu s osratnými
čle nmi RC Tre n č ín spustili ku koreI1om čerstva zasaclenej lipky tubus
s textom oslavujúcim tú to p amatnú
udalosť s clátumo m založenia Rotary
klu bu Tre nč ín a menami všetkých
jeho zakl adajúcich č l c n ov.
Po ukon če ní to hto slávn osrn éh o
aktu sa v hoteli Tatra ko nala zakladajúca schóclza Rotary kl ubu Trenčí n ,
kto rú o tvoril jeho preziclent ján Ba bič.
Pri pomenul poslan ie rotariánskeho
spo l eče n stva a cloterajšie č inn os ti
klubu, v rám ci kto rých sa podaril o
p o m ócť viacerým o b č ian skym združeniam. Služba mestu je zrej má z účast i
č le n ov klubu na p ráci !VIestského

zastupitel'stva. Aktívna je spolupráca
so za hra ni č n ý mi k lubmi, najma zo
Švédska. Pozoruh odná je tiež podpora
programu "Boj p ro ti clepresiám", k tor)r
chce klub rozší riť do celého dištriktu
a je oií záujem i v za hra ni č í.
Prítom ných p ozdravi l poverenec
guvernéra pre založenie RC Tren čín ,
past-prezident RC Pi ešťany Vikto r l ižt1anský. Po t1om ocenil PDG Ivan Belan
do tc rajšiu č innos t RC Trenč ín v zaklaclaní a zdóraznil výsti žn é mo tto t re n či
anskych ro tari ánov:
"Rotary nás napft'ia hrdostOLI a vďa
kou, že p atríme k celosvetovej rodine
priatel'ov v nezištnej službe."
Ticto slová napln il slávnostný sl'u b
dev~itn ás ti c h č l enov a dvoch č l en iek
novo zakladaného klubu. Slávnostné

Oignitatis memores ad optima intenti

prevzatie Charty Rl by chceli uskutoč
niť 12. februára 2005 a ve novať ho oslavá m 100. v)r roč i a založenia ROTARY
I NTERNATIONAL.
Na záver stretnu tia sa kon ala dobroč in ná zbierka, kto rej výťažok 10 630 Sk
odevzdal prezident klubu Ján Babič
a pok lad níč ka Ol'ga Preislerová zástupcom Občia nskeh o združenia DIS plus,
ako pomoc pri obnove ich pracovných
priestorov.
Zakladajúca schód za 50. Ro tary
klubu v našom dištri kte preb ehla vo
výb ornej atm os fére a v dóstojnom
duchu. H ostia si iste oclniesli spomienku na nevšedn)r záži tok a noví č l eno
vi a neskrýva nú ra d osť z n aplnenia
svojho predsavzatia a vedom ie, že zač í
na plnenie ich mo tta a ro tariánskeho
sl'ubu.
j án Babič,
p rezident RC 'Ji"enčín v z a k/a daní
OOUBLE CELEBRATION IN TREN N
The ceremonial planting of a linden tree to
mark the 100th anniversary of Rotary
lnternational, immediately followed by the
founding meeting of the 50th club in aur
Oistrict - Trenčín RC - took place in Trenčín on the national holiday 28 October. At
the end of the meeting a collection was
held, which raised 10,630 Sk. The President of the Club, Ján Babič, and the Treasurer, Ofga Preislerová, handed this sum
over to representatives of the Civic Association OIS to help them in the restoration
of their working premises.

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

lípy ke 100. výročí

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

Rotariánské lípy v Praze
Rotary k lub Praha City zorganizoval
setkání pěti pražských Rotary klu bú,
jejich ž členové se sešli 28. října v Letensk)rch sadech, aby spol eč n ě zasadili
lípy na počest vzniku samosta tného
Československa a zahájili tak oslavy
100. vý roč í vzniku ROTAI~Y I NTERNATIONAL a 80.výročí vzniku prvního
Ro tary klubu v Československu- Rotary klubu Praha.
Setkání se z ú častnil y té mě ř t ři desítky ro tari án(J s rodinnými příslu š níky.
Slavnos tní setkání zahájil Petr Pajas,
asistent gu vernéra clistriktu 2240. Tlum oč il p ozdrav guvernéra distriktu Vikto ra Príka zk éh o, zclúraznil vý znam
obou rotariánských výročí a vyjádřil
radost nad tím, že se ke spo leč n é akci
sešla vě tš ina pražských klubú. U každéh o ze sn·om(J pak za zn ě l o n ěko lik
slov a po té se rotariáni chopili připra
vených lopat a symbolicky ke svému

stromu p ř ihrnuli hlínu. Celou akci provázela dobrá nálada a lze ř· íci , že jsme
všichni strávili příj emné dopoledne.
Místo, kd e stojí pět rotariánských lip
tvo řícíc h čás t jedno ho s trom o řa d í
v Letenských sadech se podle slov

Lenka Deverová,
sekretátka RC Praha City

Pamětní

lípa
i v Hradci Králové

Košice pod vlajkami
Rot ary
"D óstojne v Rotary, dóstojne v našom meste" - heslo toh to ročného prezidenta RC Košice sa ch1a 28. 10. 2004
naplnilo clo bodky. V preclpoludJ1ajších h odinách sa v priesto roch nového
terminálu košického letiska vyzdobeného vlajkami Rl a RC Košice zišla skupina !'u dí - nielen rotarián ov, ich priatel'ov a mlacl)rch l'uclí z Rotaractu, ale aj
najvyšší preclstavitelia regiónu na če l e
s preclseclom Košického samosprávn eho kraja Rudolfom Bau ero m, aby si
pripomenuli významné vý roč i e 100
rokov od zal oženia Rl, ale aj 80 rokov
od založenia prvého RC na ú zemí v tedajšej ČSR. M elódia piesne "Aká si mi
krásn a, ty rodná zem moja", ktoré
zaspieval sp evácky zbor sv. Cecílie, sa
niesli v mysli všetkých, k torí jednou
lo patou prihrnuli tri statné Iipy - symbol sl ovanstva a priatel'stva. Tabul'ka
z ušl'achtilého kovu bude pre všetkých
prich ád zajúci ch cl o Košíc lietacllom
prip omínať túro krásnu u clalosť.
Večer v h oteli Slovan, ktorý je síci lom
RC Košice, sa schácl zali naši hostia na
benefičnú večeru. pri k torej sm e prijali p. Christophera 1 avettu, p rezidenta
U.S. Steel Košice, za čestn ého člen a.

zúč a s tn ě n ých mllže stát místem setkávání pražsk)rch rotariánú, spo l ečnýc h
posezení v tr ávě . I mi mopražští budou
vítáni!

"úsm ev ako dar", občia nske zclruženie n a p o moc cl eťom v cl etsk ých
do movoch a známa televízna relácia
STY "Pošta pre teba" na improvi zovano m javisku s jej moderátorkou Katkou Brych tovou pripravili neuveritel'ne dojímavý ve čer, plný l'uclských tráp ení, nešťastnej lásky, a tiež nenaplnených záklaclných l'uclských túžob túžby matky byť spolu so svojim clieťa
ťom . K aždá slza, ktorá bola vyronená
v tento veče r, bola prejavom zákl adného l'uclského do bra. Prejavilo sa to aj
v ben efičnej zbierke, ktorou sa získ alo
57 tis. Sk a k to mu ďa lšíc h 30 tis. ocl RC
Košice. To všetko sp olu poputuje clo
detských clomovov na území Košíc.
Veče r plný l'uclských citov, k torý umocnili aj umelci ŠD Košice, doznieval ešte
dlho v priesto roch hotela Slovan a tiež
v duši ú čas tn íkov veče ra .

Jožka Poláková, ADG,
Rotary klub Košice
Rota Trees in the District 2240
The ceremorial planting of linden trees
took place in many ot hers Czech and Slovvak Rotary Clubs to commemorat e the
Centennial of Rotary,

Dignitatis memores ad optima intenti

Zasazení pamětní lípy v Hradci Králové byli pří
tomni členové místního Rotary klubu s rodinnými příslušníky

..................................~~'

Iipy s to r o č i a

Parnatné Iipy v Banskej Bystrici
Pa m ~i t n ú "Lipu sto roč ni ce Rl" v Banskej Bystrici zasadili člen ov ia RC Bansk á Bystrica s hos(am i a priatel'm i
v parku p ocl Pamatníkom SNP. Zo
vzácnych hostí pri saclení asistoval primátor mesta Banská Bystrica Ing. Ján
K ráli k, CSc., precln osta Krajského
(rraclu Ing. M ilan Kepei'la a syn zaklaclajúceho č l e na prvého RC Bansk á
Bystrica z ro ku 1935 I ng. Ivan 1 á b ě l ek.
Slávnostného zasadenia Iipy sa zú čas t
nil i aj č l e n ov i a Ro tarac tu Bansk á
Bystrica, riad itel'ka Ko munitnej n aclácie Zdravé mesto Banská Bystrica Ing.
Beáta H i rt, (zakladatel'o m nacl ácie je
RC Banská Bystrica), zástupcovia obči
anskych zdru žení, s kte rými RC Banská Bystrica už spolupracoval, alebo
i m svopmr aktivi tami po mohol,
a z ahra n iční vý menní študenti 7. U SA
a Mexik a.
Po zasacl ení p amatného stromu
naslecloval kultúrny program a slávnostná recep cia v ho teli Lux. Vzácni
hostia obclržali na pamiatku "Rodný

list Lipy sto roč n i ce Rl."
Únia nevidiacich a slabozrakých Slove nska (ÚNSS) v Banskej Bystrici celovzd ala č le ne m HC Banská Bystrica
zcl ravicu s pocl"akovaním za cyk lus
be n e fič n ých ko nce rtov T mavomodré
večer y, z kterých benefit bol u rčený
p ráve členem ú SS. Jeden výtlaček
zdravice bol napísaný Brailov)rm pís-

mo m na stroji, ktorý si ú SS mohla
z prostrieclkov ocl RC Banská Bystrica.
Slávnostné saclenie p a m ~i t n éh o strom u zdo kum entoval televízny štáb
STV 2 a fo tograf ového č astL
za d ováž i ť

I van Belan, PD G,
RC Ba nská Bystrica

Sadenie líp v Liptovskorn Mikuláši
Pr i príležitosti vysacl eni a l i p ovej
aleje k sto ročnici Rl pri pravil Rotary
klub v Liptovsko m Mikuláši 28. októ bra 2004 malú sl ávnos ť, na kto rej vystúpil s kultúrny m programem d ievče n-

ský kolektiv miestneho fo lkl órneho
súbo ru ..Váh".
Podujatie prišli svojou účas ťou poclpo r i ť a pozdravit zástupcovi a organizácií a škól, kte rým Ro tary klu b v Lipt.

Mik uláši počas svojej niekol'koročnej
pósobnosti opakovane pomáha, vrátane cletí zo Špeciálnej základnej školy
internárnej v Liptovsko m]áne, pomoc
kto rej je nosn}rm projektem RC Lip t.
M ikuláš.
Poďakovan i e Ro tary klubu za vyše
secl e m ro č n ú humanitnú pomoc v regió ne Liptova a tiež za skrášlenie životného prostrecl ia v tejto č as ti mesta
vyslovi l zástupca primáto ra mesta Lipt.
M ik uláš ] ozef Repaský.
Pa m ~i tn ý kamer1 lip ovej aleje symbol icky od halili s ú čas n)r prezident RC
Lipt. M ik uláš Pavel Bob ák a pn -)r zakladajúci preziden t liptovsko mikulášskych ro tariánov ] ozef Šišila.
Pavel B abák, prezident,
RC Liptovsk)Í Mikuláš
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Obnova zapomenuté Sumavy
Společný

projekt českých, německých a rakouských rotariánů

Mnoh o m íst v naší republice a

d ří

vějším Československu p rošlo ve svém

histo rickém vývoji i v pr (Jb ě hu 20. stol etí n ejen okamžiky roz kv ě tu , ale i hlubokéh o za p o mn ě ní. 'ě kcl y to byl při
rozen ý v)rvoj, jindy vynucená okolnost. Tak tomu bylo
i s k rásn ý m i zákou tími
Šumavy p o dél rakouských
a n ě m eckých hranic při ro zd ě l ení Evro py
železn ou
o pon o u.
Mnoh á
místa
v p oh rani čí byla vysídlena,
srovnán a se zemí, z ni če na.
Štěstí po tkal o lokality, které
"p o uze" u padly v zap omně
ní. N a n ich místo bulclozer ll
p racoval jenom zub času.
V závě ru 20. století, p o
zrušení stovek k il o m e t r ů
ideologick é i reálné hranice
z ostnatých clrát(J, se k životu z ača l y v racet leckteré,
l idm i i Bohem zap o menuté
kouty. a přel omu 20. a 21.
století se Sp ráva Národního
park u Šumava začala zabývat katalogizací míst na svém území,
kde byly buď nalezeny zbytky polních
ka pl i ček, kř ížkl! , božích muk a d alších
artefaktll či d robných architekto nických děl v přírod ě, nebo bylo alesp oi'í
histo ri ck y dochováno
pověd o mí
o jej ich existenci . Vzni k této eviden ce
umožn il n ejeno m zachova t p ro
bud o ucn o pře hled o místech, kde
v m inulosti člověk za něco děkova l
neb o něčemu věři l , ale byl i i n i ci ačním
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prvkem vz ni ku clon átorské skup iny,
posléze fi nancující rehabilitaci všech
n alezených lokalit na po mezí tří sousedních stát(L Ted y soci ál ní p rojekt
n ikoliv v ob lasti tře b a med icíny, ale
z a n e dban é h o
kultu rn ího d ěd i c-

Úv od e m ,
kolem
ro ku 2000,
zahájil a Správa Národního parku
Šumava financování projektu. V n ásleduj ícím roce se přidal česko-n ěmecký
fo nd budoucnosti a začal a vstupní jedn ání s Ro tary klubem Prah a, kter ý
v roce 2002 zaujal n am ísto Fon du
p ozici do nátora. Tím by l d án i začátek
tř íl etéh o projektu, ke kterém u se
pos tupn ě, na výzprezicl en tLJ
vu
Ro tary klubu Prah a, přidal y ně 
meck é
Ro tary
kluby NúrnbergNeumarkt, Wú rzburg a FreyungGrafenau, rakouský Ro tary klub
Zwettl. V roce
2003 se k p rojektu připojil celý
n ě m ecký Rotar y
distrikt
1950,
jemuž stál teh dy
v če le jeh o guvernér Frits Zeeuw.
n ě kdy

Oignit atis mem ores ad optima intenti

Celkem bylo clo tohoto p rojektu
vyna loženo všem i účas t n ík y ko lem
5 m il. K č. Z toho př i spě l y Rotary kluby
částkou zhrub a ve výš i 1,5 mi lio nu Kč .
Za tyto prostřed ky bylo opraveno více
než 250 prvk(J drobné architektury,
vče t ně p o rtálu Sch v,rarze nberského
plavebního kanálu, pomníku Acla lberta Stiftera a p rastarých h ran ičních
ka men(J. Mezináro dní spolup ráci
rotari án ú na p řes h ra ni čn í m p rojek tu , jež p ře d c h áze l a vstu pu
české republiky clo EU, ocenili
v uplynulých letech jak velvyslanec EU v české repub lice pan
Ramiro Cib rian, tak i p řed seda
vlád y české republiky pan Vlaclim ír Špidla, když pl'ijali pozvání
k p roh lídce j iž realizovan),ch čás t í.
Celý projekt se uzavřel 6. ll.
2004 opět v Želnavě na setkání
všech clon átorll, při n ěmž by la
pokřtěna kniha vydaná u této pří
ležitosti a doku mentující nejenom
krásu šumavské přírody, ale i rozsah prací všech zedníkú, kameníkll, tesařLJ, ková řú, malířLJ a dalších
u mělcú a ře m esln íktl na regeneraci d rob ných p amátníkú lidské pří
tom nosti v šumavské k ra j i n ě .
D ěkan z kostela ve Voralech posvět i l
př i prohlídce realizací jeden z rekonstr uovaných křížk ú a na závě r setkání
p o k řtil i výpravnou pub likaci.

Aleš Cihelka, koordinátor projektu,
PPRC Praha
Renewal of for otten Bohemian Forest

A project organised jointly by Czech, German, and Austrian Rotarians to repair
architectural structures in the Bohemian
Forest (Šumava Mountains] has helped to
save many historical monuments. After
initial negotiations by Prague RC, they
wer e joined in the project by three and
one Austrian RC. ln 2003 the ent ire German Rotary District 1950 joined the project. At a cost of 5 million Kč, of which
nearly 1.5 million Kč were provided by
Rotarians, more than 250 features of
minor architectur e were repaired, including the entrance t o the Schwarzenberg
canal, t he Adalber t Stifter memorial, and
ancient stane boundary markers.

z našich klubů
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Rotary

Ba Golf Cup 2004=-:J

Oňa

1 9. sep'ternbra 2004 sa na golfovorn ihrisku Gray Bear Tále uskuuž druhý ročník golfového 'turnaja Ro'tary BB Golf Cup. Turnaj sa
opacovne s'tre'tol s nevšednýrn záujrnorn golfis'tov nášho diš'triktu a keďže
ani počasie nesklarnalo, rnóžerne konš'ta'tovať, že aj druhý ročník turnaja
bol už 'tradične úspešný.
'točnil

Turnaj usporiadal RC Banská Bystrica
a zúčasrnili sa ho golfisti a ich rodinní
príslušníci z Ro tary kl ubov Bratislava,
1 itra,Jihlava, Krava ře, Liptovského Mikuláša, Brna a Banskcj Bystrice. Profesionálny golfov)r areál Gray Bear Tále
poskytuje aj náročné mu gol fistovi hodno tný športový zážirok a vžd y znamená
aj vel'kú v)·zvu pre za č ia toč níkov. Preto je
záslužné, že sa usporadúva zvláš ť aj kategória zač iatoč níkov, d ržitel'ov zelenej
karty.
V hlavnej s po l oč n cj kategó rii HCP O až
36 7.víťazil Pavol Timko so 47 Stb bodmi
pred Dušanom Hucl c ovi čom so 45 Stb
bodmi a Igorom tahllňom so 43 Stb
bodmi. V k ategórii zači aLoč níkov - držitcl'ov zelených kariet
sa umiesrnil na prvom micste Martin Maclej so 43 Stb bod mi
pred Radúzom Dulo m s rovnakým počto m b odov, ale horším výsledko m na 9. jamke a tretie micsto obsadil Bohuš
Pa lov i č so 42 Stb bodmi. Pr ví traja ,. kažcl ej kategórii obdržali hodnotné ceny z miestneh o prestížneho golfshopu

a p oh áre s rytinou pripo mínajúcou tento n evšedný d eň.
'a záver turnaja bolo prichystané p ohostenie a účastníci
sa zhodli na tom, že sa o rok na turnaji Ro tary BB Golf Cup
2005 o pa ť stretnú, pravdepodobne vo vačšo m počte.
Karol Fabián, PP,

RC Banská Bystrica,

Historická pečeť města Plzně
L rotariánovi
1

Při příležitosti stá tního svátku 28. říj na 2004 uděl il primáto r města Plzně Jiří šneberger šesti významným osobnostem
historickou peče ť mčsta P l z n ě. Mezi celkem šesti ocen ěný mi
byl také D obroslav Zeman, PD G a č len Ro tary klu bu Plzei't.
V prt'1vodním do pisu prim átora se praví:
" Chtěl bych vám vyjádřit svůj dfk za úsil{, které jste věnoval
z aložen{ a dalšfmu rozvoji Rotary klubu Plzeň. Vaše četné
aktivity v tomto klubu i v distriktu 2240 Rotary International
zde i v zahraničí se staly přínosem pro naše město, a proto
bych Vám rád předal pečeť města Plzně jako oceněn{ Vašich
zásluh".
Městs ká pečeť byla poprvé pou žita v roce 1307. V kotou č i

o prúm ě ru 82 mm je obraz s rd eč níh o šLítku měs tské h o
znaku, kd e je vyobrazen král, hradby, , ·ěže a dívka s prapo ry.
Peče ť pa t ří mezi insignie primáto ra, kter )r má také ,'),hradní
právo k jejímu užívání. Pečeť dostávají lidé, k teř í se zasloužil i
o rozvoj m ěsta, jeho propagaci, ochranu jeho p ráv a zájmú
neb o významní za hra ni ční návště vníci.

Historical seal of the Cit of Plzeň awarded to Rotarian
On the occasion of the Czech national holiday on 28 October 2004, the Lord Mayor of the City of Plzeň , Jiří Sneberger,
awarded a replice of the historical seal of the City of Plzeň to six outstanding personalities, including Dobroslav Zeman,
POG. The city seal was first used in 1307.
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Víkend v Slovenskem raji 2004
V polovici okt:óbra členovia Rot:ary klubu Spišská Nová Ves privít:ali v S lovenskorn raji 2 7 zahraničných št;udent;ov, kt:orí v školskorn roku
2004/2005 št:udujú na slovenských st:redných školách v rárnci dlhodobej
výrneny Rot:ary Yout;h Exchange.

Podujatie sme organizovali ako prv)r
stretnutia ro tariánov "Víkend v Sl ovenske m
raji". Účastníci pricestovali clo Spišskej
Novej Vsi v piatok 15.10.2004 popoludní a ubytovali sa v Park Hoteli na Čin
go ve - Hradisku.
Hlavný veče rn ý program vyplnila
beseda s cliaprojekciou o príroclných
p ozoruhodnostiach Slo venského raja,
kto rú viedol odborný pracovník Správy Tárodného p arku Slovensk )r raj.
Di evča tá a chlap ci mali m ož n os ť sp ozn a ť kraj, clo ktorého prišli, ale najma
urobiť si obraz o so b otňajšej túre. V
sobo tu sa turistický program začal o
9,00 hocline. Preclpovect' počas ia n ebota príliš o ptimistická, ale účastníci pripravenej túry začali pochod so sp evom. Spolu so štuclentmi sa n a túru
vybrali tiež členovi a Ro tary klubov zo
Spišskej Novej Vsi, Žiliny a Martina
spolu s rodinnými príslušn íkmi. Sprievocl com bol čl e n H orskej záchrannej
služby. Ocl hotel a sme kr áčali najprv n a
Tom ášovský výhrad. Po tom sm e prešli
Prielo m om H ornádu n a Letan ovsk ý
mlyn, Kláštorskou roklinou n a K láštorisko a cez Čertovu sihoť spať na Čin
gov. Prechod po s tupačkác h a rebríkoch bol fyzi cky n amáh avý, ale viacerí
museli pre ko n ať hlavne p sychické
ročník turisticko-sp ol očenské ho

zábrany. Ná ročn osť túry s ťaž il ešte vytrvalý cl áž ď. Veče r p atril s po l eče ns kém u
programu, v ktoro m ú či nkova li všetci
prítomní študenti.
V n ederu smc s p o loč n c n avštívili
jeden z najrozsiahlejších stredovekých

Dignitatis memor es ad optima intenti

hraclov v Streclnej Európe - Spišský
hrad a historické mesto Levoč u.
V Levoč i ú časrníkov zaujali najma najvyšší drevený gotický ol tár na svete
v chráme svatého Jakuba a budova historickej rad nice.
že sa cez tento víkend stretla výborná partia, bo to jasné najma pri l ú če n í
na spišsko novoveskej že l ez n ičnej stanici v nederu popoludní.
Poctra bezprostrecl ných reakcií
a ohlasov účast n íkov možno podujatie
hoclnotiť ako vycla rené. M no hí zo
zahra ničných šruclenrov sa do Slovenského raja už ni kdy nevrátia, ale my
o rganizátori z Rotary klubu Sp išská
Nová Ves veríme, že sme týmto poclujatím zač a li novú tradíci u stretávania
sa rotariánskych priarerov s rodinami
na turi s ti c ko-spo l očensko m p odujatí
Víkend v Slovenskem raji.

Pavol ČekovskJí,
RC Spišská Nová Ves
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Co nového v Ziline
Svojou činnosťou si tiež Rotary klub Žilina pripornína s plnou zodpovednosťou sté výročie založenia Rotary. Naši členovia sa pine hlásia k našírn spo/očnýrn prograrnorn a vyvijajú i rnnohé osobitné projekty v duchu zásad
Rotary, zo ktorých rnnohé sú už pravidelné a každoročne sa opakujú. Ale
rnnohé projekty sú v tornto jubilejnorn roku nové a rna/i by zdórazniť význarn
Rotary a jeho prínos pre ce/ú našu spoločnosť a tiež pre vlastný región.
Meclzi naše trvalé projekty, ktorým
celý n áš klub venuje
pozornost, p atria:
• Jašicl iel i'la - meclzinároclný festival
mentálnc postihnutých cletí, kto rý
pomáhame materiálne i fin a n č n e
za bezpeč iť v spolupráci s 1 acláciou
Krajina harm ónie v Žiline. Na tento festival pozýva HC Žilina i ministra zahrani čn ých vecí pána Eduarda Kukana,
ktorý d rží nad festivalo m záštitu
a vel'mi oceň uj e spoluprácu s Rotary,
ktorá pomáha upevl'íova ť dobré meclzinároclné vzťa hy. V tomto roku sa na
festivale j ašidieli'la zúčastni lo cca 400
účastníkov postihnutých i zdra, ých
detí, pričom prijali ú časť i zahraničn í
hostia zo šiestich krajín (i prostredníctvom RC Žilina).
• Služba m ládeži, v rámci ktorej
umožl'íujem u ž d lhodobo a praviclelne
cllhodobú i krátkoclobú výmenu mladých l'uclí so zahraničím. V spolupráci
s ďalšími k lub mi na Slovensku (Martin,
Košice) organizujeme praYid elne Ietné
kempy. V tomto roku n ás navštívilo 14
účastníko,· z Emópy a tiež sme vyslali
podobný počet našich detí clo zahranič ia. Najbohatšia činnos t v rámci celého
clištri ktu je práve s dl hodobými pobytmi štuclentov v zámo rí. RC Žilina má
" tomto bohaté skúsenosti a m á najvačší počet vyslan)rch i prijat)•ch štuclentov. Aj v tomto roku RC Žilina zorganizoval jazykov)r kurz pre zahranič
n)rch ú čas tníkov dlhodobej výmeny.
k ažcl o roč n e

Táto činnost sa praviclelne
na zasadaniach klubu sleduje a vyhodnocuje.
• Stružielka - to je názov
naclácie na pomoc zdravotne postihnut)' m deťom na
Kysuciach. Spolu s RC Ostrava pomáhame materi álne i
finančne

zabez pečovať

Ietné tábory pre týchto detí.
Pomoc sa im poskytuje aj
vydražením ich krásn ych
obrázkov na Rotary plese v
Žili ne.
Aj okrem uvedených projektov je
činnosť RC Žilina vefmi bohatá. Vybudovali sme napr. cyklotrasy v Rajeckej
cloline a zakúpením osobného vozidla
pre nacláciu Náclej sm e po mohli opusteným a týraným deťom.
Organizujeme priatel'ské stretnutia
aj s ďalšími klubmi (napr. s čle nmi RC
N itra v Topol či an kach). V tomto čase
sme sadili - spolu s priatel'ským rakúskym klubom Bruck/Leitha - pamatnú
Iipu s mosacl znou tabul'kou k 100.
výroč iu založenia Rotaty V),znamná
pomoc okol i tým školám bude predstavovat zabezpečení 100 kusov výkonných po čítačov prostreclníctvom Matching Grantu s RC Bellevue Breakfast,
Washington, USA.
Na 9. 12. 2004 pripravujeme v Žiline
slávnostný seminár pri príležitosti cirkulovania zvonu s toroč n i ce, spojen)'
s udelením čestných uznaní. Ďalej pripravujeme - za ú časti vi acer ých klubov - benefičný koncert spojen)' s udelením ocenenia pre zaslúžilú osobnost
m es ta Ž iliny a u ž tracličný
Rotary ples za ú čas ti významných predstavi tel'ov štátu
(minister E. Kukan) aj celého
regió nu, kd e sa u sk uteč ní
aj aukcia mal'ovan)rch cl etských obrázkov pre naše hlavné projekty, akými sú jašicliell'ía a Stružielka.

Vo vymenováva ní aktivít Rota ry
klubu v Žiline by sa dalo ešte dlho
pokračovat, lebo to je kažclodenná
práca a pomoc druhým. Vel'mi náročné
sú napríklad i projekty, ktoré zabezpečuje m e z dvoupercentných daní. Sú
o rientované na zdravotníctvo, školstvo
i na ďa lš i e aktivity v meste.
Sme presveclčení, že je clóležité nielen oslavovať Rotary a po m á h ať druhým, ale ve n ova ť sa aj utužovaniu priatel'stva i dobrých vztahov a nedovolit
v n ášať do č inn os ti klubu iné zámery
než aké sú nám, č lenom Rotary dané.
Rotaty kl ub v Žiline sa snaží pokračo
vať v dobrých vztahoch a traclíciách
a má záujem sa aktívn e podiel'ať na
celej činnosti nášho dištriktu 2240.
aše motto pre tento jubilejný rok
.,Vel'ké veci sa closi ahnú mal)m1i činmi"
sa snažíme v našom konaní realizovat.
Karol Herian,
prezident RC Žilina
HATS NEW IN ŽIUNA
Žilina RC has several permanent projects:
Jašidiefňa (an international festival for
mentally handicapped children). a youth
service enabling short- or long-term
exchanges abroad, and Stružielka (the
name of a foundation that helps handicapped children). On 9 Oecember the
Club is preparing an anniversary seminar
to mark the 100th anniversary of the
foundation of Rl. and also a beneficiary
concert and a ball.
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Rotary klubu Ostrava
1
L je pětasedmdesát
Příjernné prostředí u přehrady v syrnpat;ickérn hotelu, všude rnnoho spokojených lidí, užívajících si setkání s přáteli v krásnérn pozdně let;nírn odpoledni - takové bylo setkání členů Rot;ary klubu Ostrava {dále jen RCO)
a jejich hostů u příležitosti 75. výročí jeho založení. Ale nechcerne čtenáře
o nic ochudit;, tedy pěkně po pořádku .. .

V sobotu ll. září se k hotelu Mos ta ř
u Žermanické přehrady sjížd ěli všichni
ti, kteří přijali pozvání n a oslavu jednoho z nejstarších Rotary klu bú na území
clistriktu 2240. Stejn ě jako pf·ibýva lo
hosttl zahrad ní slavnosti (bylo okolo
jednoho sta), plnily se i stoly lahúclkami dle obnoveného zvyku z předcho 
zích ú spěš nýc h pi knikú RCO: každá
rodina pf·isp ě l a lahúdkami ze své
kuc h y n ě . A tak krom ě přip r avené
tabule ho telu měli všichni během dne
mož nost ochutn at zej m éna ,.sladká
pokušení" ocl manželek členú klubu .
Než byla zahájena o fi ciální část setkání, měli pl"ítomní možnost prohlédnout si vystavené, poz ději dražené ilustrace, insignie Ro tar y a také n ově
vytvoře n é p rezen tač ní panely, které
přehledn ou formou p opisují hlavní
oblasti č inn os ti a problematiky Ro tary
Internati onal i RCO.
Po úvodn ím slovu prezidenta RCO
Zdei'íka Michálka, který přip omně l
podstatná historick á fakta, p romluvil
i guvern ér clistriktu Viktor Príkazsk)',
který přijel i se svou chotí Magdou.
Ocenil zejména p řínos RCO v práci

pro náš distrikt. Poté promluvil i a p ře
dali dárky i zástupci těch !dubll, ktef"í
přijali pozvání na akci: ze Žiliny, 1 itry,
Hradce Králové, Brna, Brna-City, P řero
va, Ropic, Kravařtl , Frýdku-Místku.
Místopisně n ej vz d á l e n ějš í byli přátelé
z Klatov.
Součástí programu byla i d ražba
ilustrací dětsk)rc h knih ilustrátorky
Cecílie Kudě l ové, kterou už osvědče
n ým zp(1sobem řídil č l e n n ašeho
klubu Vladimír Adámek. Na projekty
RCO jsme tak získali více než 40 000
Kč . Příjemně byla pf·ekvapen a i p aní
Míla Soukupová, ředite lk a Múzické
školy umění z Ostravy, která s RCO
dlouhodobě spolupracuje zejména na
letn ím t áboře pro handicapované d ě t i
"Stružielka". Hynek V. Nápravník , č l en
RC Praha, jí předa l šek na 50 000 Kč.
Dojatá paní Soukupová sdělil a , že si
právě "lámala hlavu ", z čeho že zakoupí dětem nové pf"íč né flétny... Potěšeni
byli i někteří č lenové RCO, kterým
bylo pf·edán o čes tné uznání guvernéra
distriktu i prezi den ta klubu, spolu
s diplomem a pamětní m edailí k 75.
vý roč í RCO. Kubínovo kvarteto pak

mistrnými tóny podmalovalo atmosféru setkání přátel, ktef"í spoj ili své životy
s ideály Rotary.
Po celé od poledne a večer se vzpomínalo, hod no tilo, pl ánovala budoucnost nebo se jen tak přátelsky klábos ilo. Pro pf"ítomné bylo připraveno
i mnoho oddechových sportovních
či nností, např. patování v golfu, kroket,
petank, softball, jízda na koni č i možnost zaptlj čení l od i ček k plavbám na
žerman ické pře h radě. Tyto aktivity
pomáhali za ji šťova t zejména č l e n ové
ostravského Rota ractu, který p rávě
vzniká. Součástí celé akce bylo i množství v)rborného jídla a nápojLL Personál hotelu neú n avně gri loval v prostorách zahrady ku řata č i klobásy a př i 
pravoval vyh lášené m ostařské bramborové placky. Ve večerníc h hodinách
vzplál táborák, který poté svým dohasínajícfm plamenem setkání k 75. v)rročí zal ožení našeho k lubu uko n čil.
Touto oslavou založení svého klubu
zahájili ostravští rok oslav 100. výroč í
založen í Rotary International. Tak, jako
předc h ozí oslavy 10. vý ročí znovuzaložení RCO, byla i tato akce zaznamenána na filmový pás, aby jednou mohla
všem čle n úm slouži t jako milá vzpomínka.

Text: jetromír Krišicet,
roto: Dalibor Hust)Í,
obet členové Rotet1y klubu Os!I"Ctuet
Ostrava Rota Club celebrates its
75th anniversa
On 11 September, the members of Ostrava RC commemorated 75 years of the
existence of their club. The celebrations
included an auction of Cecnie Kudělová's
books of illustrations and children's books,
through which the club gained more than
40,000 Kč for projects. There was an
exhibition of Rotary insignia and the newly
created information panels presenting
the activity of Rl and the Ostrava club.
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nárnět ---,

pro klubové

schůzky

Rotary klub Trutnov nebude zřejrně jedinýrn, který považuje obsah klubových schůzek za velrni důležitou součást svých činností. Vždyť pravidelná
setkání, na která se členové klubu těší, jen zvyšují procento účasti. Účast
níci po přednášce rádi diskutují a nepospíchají dornů. Kde ale zajírnavá
térnata čerpat? Jak se po čase neopakovat a neustrnout? Východiskern
by rnělo být jednoduché a jasné térna, vycházející z vyváženého prograrnu
pro celý rotariánský rok.
1 ašem u k lubu v Tr u t nově se v rotariánském roce 2003/ 04 podařilo takové téma nalézt a v p r úběh u celého
roku je také uplatiíovat. Rozhodli jsme
se
pf·ipo mínat
MEZI N ÁRODNÍ
A SVĚTOVĚ VÝZ TAM É D IY. Těch
jsou vyhlášeny při b li žně dvě stovky.
Právě čet n ost a znač n á rl'1zno rodost
umožnila o rga nizátor úm klu bových
setkání vhodno u volbu témat d le
po třeby. Bylo možné vybrat témata
související nap ř. s ro tariánským pri ncipem "p o moci potřebn ý m ", témata ke
zvyšovan1
odborn )rch
zn alostí,
k p oznáván í rl'1zné problemati ky
v podmínkách ce l o svě tov)rc h , evropskýc h, ce lostátních, regi onálních
i vlastního města. Jejich výhod ou je
možnost oslo,·ení z načné h o množství
lek tor ú ( h ostů) mimo rota riánské
řady, č ím ž zárovel'í pro pagujeme i celé
ro tariánské hnutí. Však také všichni
oslovení se té m ěř vždy n ej dříve ptali:
CO TO JE ROTAHY? JAKÁ JE TÁPLŇ A
ČINNOST KLUI3Ů? Samozřej mě že
naši předn ášejí cí dostali vždy nejen
fund ovanou odpověd', ale vžd y také
publikaci, vydanou k pě til eté mu výročí Ro tary k lubu Trutnov.

V rorariánském roce 2003/ 04 se tak
cel kem 37 tak to
tématicky ko m ponovaných veče n\ na
kterých jsme při v íta l i 21 protagonistú.
S třída l i jsme témata vážn á i odl e h čená,
zn ám á i námi dosud nepoznaná. S kvě
lo u odezvu m ě l a i témata bez lek torú,
označe n á jako témata d iskusní, napr-.
MEZI NÁRODNÍ DEN TO LEHANCE,
kd e disku se nebrala konce a při s p ě l a
po d a řil o př i p r av i t

http://www.pis.cz/ c/ page.php.menu_
item=l l 00&page_id=807&azet- 22&se
a rc hresult = mez in á rod n í% 20a %20svě

tové%20dny
Zkuste to také!

Pavel Bezděk,
p resid ent RC 7/'utnou

suitable sub'ect for club meetin s
During the course of the last Rotarian
year. Trutnov Rotary Club organised 37
thematically arranged evening meetings.
They were devoted to important international and world days, in accordance with
Rot arian principles.

Příklady

k dalšímu sebep oznání. Úžasnou
atmosféru a odezvu mě l a "otevřen á
scht"!zk a" s našimi rodinnými př ís lušní
ky, na níž jsme p ř ipo mn ě li nejen Svě
to v)r clen manželství, al e i svátek zamilova ných - svatého Valentýna.
Toto "n osné téma" má ješ tě jednu
p řednos t. j e d l ou h odobě
pou ži telné a té m ě ř nevyče rpa te ln é. Na do kreslení
přikl á d á m e alespo ií n ě ko
lik p ř ip o m e nutýc h svárkú,
které v ko m binaci se spo rtovním a k ulturním vyžitím (bowling, p étanq ue.
koncer t, vernisáž) přin e
slo v uplynulém roce na
p o li klubové č innosti
dobré v)rsledky.
Pře hl ed Mezinárodních
a světových d nl'1 jsme získ ali z intern etu po mocí
pro hlížeče
SEZNAM I
stránky Pražské i n fo rm ač
ní sl užby na adrese:

významných dnů

• Den lidských práv
• Světový den boje proti rakovině
• Mezinárodní den průvodců cestovního
ruchu
• Den boje spisovatelů za m ír (PEN)
• Mezinárodní den invalidů
• Světový den vody
• Světový den pošty
• Světový den spoření
• Mezinárodní den válečných veterán ů
• Mezinárodní den tolerance
• Světový den boje proti AIDS
• Mezinárodní den civilního letectví
• Světový den architektury
• Světový den populace
• Mezinárodní koupací den na Labi
• Světový den boje za zákaz jaderných
zbraní - Den Hirošimy
• Mezinárodní den boje lékařů za m ír
• Dny evropského dědictví
• Mezinárodní den gramotnosti
• Den horské služby
• Mezinárodní den památek a historických sídel
• Den Země
• Slavnosti stromů
• Evropský den národních parků
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Projekt rotariánů z .Jihlavy
a Chemnitz pornohl Pornocné škole v

.Jihlavě

Rehabilitační a kompenzační pomůcky včetně sedmi počítačů s dotykovými
obrazovkami v hodnotě půl milionu Kč slavnostně předali v pátek 5. listopadu rot;ariáni žákům Pomocné školy pro děti s více vadami v Jihlavě. Dar
se uskutečnil v rámci společného projektu Pomocné školy a Rotary klubů
Jihlava a německého Chemnit;z, které na projekt; získaly účelovou dotaci
{Matching Grant;] od Nadace Rot;ary.

Sl avnosti se účast nil kromě jiných
i senátor Václav Jehlička nebo primátor města Jihlavy Vladimír Hink, stejn ě
tak jako rotariánští přáte lé Hans Schlei,
guvernér d istriktu 1880 v loňské m
roce, který se svým osobním přístu
pem velmi zasloužil o přidělení MG,
a Michael Ruske, prezident partnerského klubu v Chemnitz.
"Tímto projektem se nám opravdu
p odařilo podat pomocnou ruku těm,
ktel'í to potřebují ," ře kl PDG Hans
Schlei v úvodu. Po prohlídce jednotlivých tříd s žáky, v nichž se darované
pomůcky již využívají, prohlásil: "Mám
obrovskou radost, když vidím, jak projekt vstou pil do života." Stejně hovořil
i prezident Ruske, který vyzdvihl "silný
a sociální projekt", výbo rn ě při p rave
ný jihlavskými rotariány.
"Rozpočet školy plně nep okrývá
možnost poří ze n í potře bného vybavení, které je nutné pro fyzickou přítom
nost tělesně postižených žáků ve vyučování, nebo které umožní děte m
zprostředkovat komunikaci s okolím,"
říká M gr. Zuzana Šimková, ředitelka
školy, jež posky tuje celkem 60 dětem
povinné základní vzd ěl á ní - d ě te m
mentálně postiženým, dětem s ko mbinovanými vadami a dě te m autistickým.

D ě ti

ze školy

p ř ich ys t a l y

všem
upomínkové dary a př íto mn ý m s vervou a
u p ř ímn ostí sobě vlastní zazpívaly. Jak
se všichni účas tn íci včetn ě č l e nů obou
rotariánských klu bů shodli, projekt
v h o dnotě pů l milionu ko run v této
škole padl na úrodnou půdu .
n ávštěvní k ů m ručn ě vy tvořen é

Oignitatis memores ad optima intenti

Text i f oto: Petr Klukan,
prezident RCJihlava

On 5 November Rotarians formally presented rehabilitation and compensatory
aids, including seven computers with
touch·sensitive screens, with a total value
of half a million Kč to pupils at the Special
School for Children with Combined Handicaps in Jihlava. The donation was made as
part of the joint project run by the Special
School and the Rotary Clubs in Jihlava and
Chemnitz in Germany, who obtained a
Matching Grant from the Rotary Founda·
tion for the project.

pro potěšení

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, /

Lyžařská

sezóna

přede dveřrni

rad a užitečných tipů pro vyznavače bílé stopy, aby se rnohli dobře při
pravit, tedy deset rnožnost;í, jak sirnulovat; zirnní období. A to proto, aby se lyžaři rnohli na zirnu dobře připravit; a nelyžaři aby si vzpornněli, proč už nelyžují.
Několik

1. Navštiv svého řezníka za rohem a dej mu 1 ODD Kč,
abys mohl strávit půl hodiny v jeho lednici. Pak zapal
dvě jiné tisícovky, aby ses opět trochu ohřál.
2. Navštiv nejbližší zimní stadion a přeběhni dvacetkrát
přes led, když sis předtím nazul své lyžařské boty a do
rukou vzal dva páry lyží (máš přece s sebou partnerku), tašku a lyžařské hole. Přitom dělej, jako bys hledal
auto.
3. Abys simuloval své lyžařské boty doporučené v bodu
2, můžeš strčit do svých vycházkových bot kámen
a své prsty sevřít šroubem.
4. Kup si pár zimních rukavic a jednu z nich hned zahod:
5. Běž k McDonaldovi a trvej na tom. že zaplatíš za jeden
hamburger 500 Kč. Stoupni si přitom do nejdelší
fronty.

Rotarián do vysokého
úřadu
V časopisu TÝDEN č.36/ 2004 se po dlouhé
objevila zpráva o Rotary - a to ve spojitosti
s instalováním nového šéfa úřadu vlády ČR. Stal
se jím Aleš Šulc, člen RC Praga Caput Regni .
Z celostránkového článku s nadpisem .. Rotarián
místo mlátičky" si dovoluji ocitovat dvě věty, jimiž
autoři pod značkami -acy-, -dst- informují o tom ,
co Rotary je. I když část jedné věty je poněkud
zavádějící, přece jen musím ocenit jistou objektivitu, která v českých médiích není ve spojitosti
s Rotary obvyklá .
..Aleš Šulc je mimo jiné člen celosvětové organizace Rotary: podle některých elitní organizace
napomáhající udržení světového míru, podle jiných podezřelého vlivového uskupení usilujícího
o moc. Každopádně rotariánů, kteří podporují
nejrůznější humanitární, vzdělávací a kulturní projekty, je přes milion a působí prakticky ve všech
zemích světa. "
Kapka jedu neuškodí . . .

6. Připni si průkaz na lanovku do knoflíkové dírky své
blůzy a jeď na motorce tak rychle, až ti onen průkaz
pořeže obličej.

7. Jeď autem pět hodin zcela pomalu; je jedno kam.

dokud se neoctneš ve sněhové bouři a nepojedeš za
třicetitunovým kamionem.
8. Naplň mixér ledem. zapni ho a nech si vrhat led na
obličej. Budeš mít pocit, jako bys stál před sněhovým
dělem.

9. Navlékni si na sebe co nejvíce starých hadrů, aby sis
je ihned začal svlékat, protože musíš na záchod.
1O. Opakuj body 1. až 9. každou sobotu a neděli.
Augustin Čermák,
RC Hradec Králové

Ocenění

našeho
redaktora

době

Augustin Čermák,
RC Hradec Králové

Redaktor a fotograf naší redakce Svatopluk K.] edlič
ka - člen RC Praha Classic (na snímku vpravo), se
s úspěchem zúčastnil letní fotografické soutěže společnosti Lighthouse Vltava Waterfront Towers, která
mění architektonickou tvář bývalého holešovického
přístavu v Praze. V souboru téměř tří desítek fotografií zachytil objekty nově postaveného administrativního centra, jak proměňují v prúběhu dne svoji podobu.
Nejvyšší ocenění v sou těži předal autorovi fotografií
Tamir Winterstein, generální řed itel společnosti, a starostka Městské části Praha 7 Ivana Kučerová.
Dignitatis memores ad optima intenti ~
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Rotariáni

opět

Stalo se víceletou tradicí, že se z i niciativy Meziclistriktního výbo ru pro
mezinárodní spolupráci s Rakouskem
setkává mno ho klubú z Rako uska,
Čec h a Ně m ec ka n a Inter-Coun tr y
Meetingu na Třísto li č n í ku. Na letošní
již šesté setkání 18. zál-í pr-išli rotari áni
z jed enácti klubi:t v čele s Ro tary kluby
česk ý Kruml a\·, České Bud ěj ov ice
a Plzet\ vedenými jejich prezid enty.
Z SRN byly zastoupeny RC FreyungGrafenau a Al té.i ttin g-Burgh ause n,
z Rakou ska pak Linz-Aitstadr, Rohrbach , Gmunclen, Enns, Eferding
a \Xfels-Burg. Setkání se zú častnilo 32
ro tarián Lt a 25 do provázejících. Mezi
ú čas tníky byli i ti·i past-gu\·ernéi·i - za
clistrikt 1920 Rudi Buchmeiser a Wo lfgang Baschata a za náš distrikt Dobra
Zeman, a r ov n ěž vedo ucí cli striktní
ko mise pro Nacl aci Rotar y Daniela
Vondrová. Na Tří sto li č ník při š li
i H aralcl Marchncr z RC Enns a Otakar
Veselý z RC česk )' Kruml ov, kteří pře
vezmo u ve sv)rch distriktech úřad DG
ocl 1. če r ve n ce 2005. Z ú čas ti všech je
tedy úejmé, že rotariánská setkání na
Třís toli č n íku nabývaj í stále vě t š íh o
významu. A tak jsm e se nako nec cl o
p o hostinné restaurace 13erggasthof
Dreisessel ani nemoh li vejít.
Pracovní program setkání zah ájil
pře dseda české sekce výboru O takar
Veselý a pozval přítomné k účasti n a
slavn ostní konferenci v rámci oslav

na

Třístoličníku

80. a 100. v)-ročí RI, která
se u s kute č ní ve dnech 4.6. bi-ezna 2005 v Praze. Po
n ě m pr·eclstavila preziclentka RC česk)' Krumlov
Jana Cipínová klu bov)'
MG-projekt n a výb avu
do mova di:tcho dci:t v H orní Pl ané. Projekt b ude
realizován ke 100. vý ročí
JU a 10. vý roč í založení
to hoto klubu. Jeho hlavním spon zorem bude
rako uský RC Roh rbach,
kter ý stál u zrodu RC
čes k)" Kruml ov, d alšími
sp o nzory n ě m ec ké RC
A I té.itti n g -13 u r g h a u se n
a Freyung-Grafenau. Projekt má za cíl po řídit čt yři
p olohovací pos tele p ro
kli enty Do mova di:tchoclcú a plošiny k mikrobusu.
Po kud se pod a ří získat
více pe n ěž níc h pros třecl
ki:t, n a příkl a d vý těž k e m
z pl esu RC česk ý Krumlov, bude po lohovacích postelí poř íze n o více.
GE Hm·alcl M archner h ovo řil o p odp o ře s po l ečn ýc h akcí oslav 100. vý roč í
RI, v jejichž rámci navrhuje us p o ř á d at
sp o l eč n o u předn áš ku v Linci o histori ck ých vz tazích Rako usk a, české
republiky a Slovenska.
Ta závě r mítinku po přá l PDG 1920

Ru di Buchme ise r jako p l'eclsecl a
rakouské sekce toho to výboru ús pěš
ný pr i:t běh oslav stého výroč í Rotary.
P řáte l s ko u atmos féru setkání provázelo ( konečně po prvé) sl u nečné poča
sí s azurovou oblohou, s n ádhernými
pohledy clo pod zimní šu mavské p říro
dy a s rozhled y clo všech stran - clo
Bavorsk a, clo Rako usk a i d o Cech.
Všichni cítili, že je spojuje ro tariánské
přá te l ství i pospolitost mezi náro d y
a žh·o t v m íru . Nap!J1uje se tak životem
motto mezi cl ist riktn ího výb oru pro
mezinárodní spo lup ráci s Rakouskem:
"Rotary bez hra nic".

Otakar llesei)Í, oc;._;
RC českJí Krumlov

For the sixth time, representatives of many
Rotary Clubs fr om Austria. Germany and
t he Czech Republic came together for an
lnter-Country M eeting on the mountain
Třístoličník (Šumava Mountains) on 18 Septem ber. The meeting was attended by 32
Rotarians accompanied by 25 other family
member s.

Dignitatis m emores ad optima intenti
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-CISLA
HOVORIA ZA SEBA
Štatistika mládežnických výrnenných aktivit

V týchto

dňoch

sorn ako guvernér dištriktu dostal od pracovníkov dištriktnej kornísie pre službu rnládeži tieto štatistické údaje o výrnennej aktivita,
ktoré hovoria za seba:

R o k y Dlhodobá výmena CR Dlhodobá výmena SR
Out *
ln * *)
Out *)
ln**
1994-95
1995- 96
1996 - 97
1997 - 98
1999- 00

16
18
31
29
30
26
31

11
12
19
24
25
23
31

10
10
14
15
18
14
18
19
21
33
40

6 _ __.
3
7
5
14
11
9

* ) outbound students - študenti
odchádzajúci do zahraničia
* *) inbound students - študenti
prichádzajúci zo zahraničia

Vedenie dištriktu vyslovuje pochvalu a poďakovan ie všetkým funkcionérom služby mlédeži.
Viktor Príkazský,
guvernér dištriktu 224 0

R o k y Krátkodobá výmena CR Krátkodobá výmena SR
Out *)
1998- 99
1999- 00
2000- 01
2001- 02
2002-03
2003-04
2004- 05

50
64
70
86
89
94
91

ln * *)

o
22
42
36
59
72
70

Out *)

o

43

ln**)

o

-"!'
3~
0_",'-----'ll

65
58
48

Mé dojn1y z Francie

Ova týdny v Anglii

Ve Francii jsem strávil n ádherných čtrn áct dní. Vždy po
d nech jsem měn il jed notlivé Rorary kluby a hostitelské rod iny. Vyzdvi hnout musím sk včl ou o rganizaci,
ochotu všech i pestrý program . t\ l ěl jsem tak možnost nejen
navštívi t t\ luzeum au to mobil!\ zámek ve Valencay, safari,
nebo t\ luzeum George SancJO\·é, ale i troch u zasportovat při
jízdě na kole a plavá ní nebo p ř i bowlingu. Nej ce nn ější však
pro mne bylo setkání s pf·áteli z rl'1zn}·ch zem í, po rovnání
ocll išn}'ch k ultur i životníh o stylu ostatních účas t níků.
Obrovskou zkušeností bylo i ubytování v rodinách, pro tože
j em poznával francouzsk}' zpl!sob života nikoliv jako turista, ale jako jeden ze č l c n l! rodiny.
Francouzská kultura je překrásná, zvl ášť máte-li šanci
poznat ji tak zblízka. Velmi rád bych se do Francie ještě jednou vráti l. Přesto nezbývá, než se s ní prozatím roz l o u č it:
AU REVOI H - NA VIDĚNOU.
To111áš Krajčík, vyslan)Í RC Ostrava,
uázev tábom: Georgie Sand Ca mp Cmise- D. 1720
stl'edu í Franci e oblast okolo Chčtec111rou:>..;·

V Anglii jsem se setkala se studenty z Francie, Špa nělska,
Tizozem í, Dánska, Turecka, Rumunska a se spoustou o rganizátor(!. 1 ejce nn čj š ím doj mem a zk ušeností bylo pro mne
nejen viditel né zdokonalení ang li čtiny, ale i ochota a nadšení pořada telú kempu, bez ho n orá ře a jen za pod ě ková n í.
I h andicapovaní rotariáni odvád ěl i o hro mn}r kus práce.
Tehdy jsem si u vědom ila, že pohodu a radost za peníze
nekoupím.
Zajímavé byly zkušenosti z odlišností našich kultur. Za dva
týdny jsme se dokonale n a uč ili vzáje mné toleranci i rozpoznávání, co si ml'1žeme dovolit a co nikoli. Tam ní rotariáni
nám umožnili nasávat moudra a zážitky v řadě vzd ěl ávacích
a zábavných středisek. Srali se z nás opravdoví přátelé, kteří
jsou stále v kontaktu a plánuj í vzájemné n ávštěvy. Doufám,
že n aše přátelství vydrží.

dvou -t řech

70. 07.-24.08.2004

jana Proch ázková, vyslaná RC J~i ýdek-JI!Iístek
na Summer Camp, poPáclcm)Í RC Mctncheste1; Anglie,
ve dnecli 17.-31. července 2004
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První dva týdny studia v Sanghaji
Z deníku Honzy

Vaněčka, člena

RC

Plzeň

...

Mnozí rotariáni našeho distriktu jméno Honzy Vaněčka,
vysokoškolského studenta a současně úspěšného podnikatele, dobře znají: osvědčil se nejen jako velmi aktivní prezident; R otaract; klubu Plzeň, ale i jako hlavní organizátor už
dvou letních kempů pro zahraniční výměnné studenty nebo
jako koordinátor aktivit; všech R TC našeho distriktu. V současné době je členem RC Plzeň .
V tomto akademickém roce byl vyslán na roční studijní
pobyt; v Šanghaji. Své dojmy z pobytu v Číně pilně zapisuje do
deníku, který nám každý týden také posílá. Přinášíme pár
záznamů ukazujících, jak je mladý člověk schopen začlenit; se
do neznámého prostředí . . .

l(f
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nepamatuji, tak je budu postupně
doph1ovat. Frank, Linda, Daniel, Isabelle, Tobias, ... atd. mě přijali mezi
sebe a já byl moc rád, protože neumím
ani slovo čínsky. . ..
1....S....2004 - Středa
S Tommym jsme šli na oběd. Jídlo je
tu velmi levné - za oběd tu zaplatíte
v přepočtu našich 30 Kč. Na pokoji mě
če kalo milé pře kvap e ní - mým spolubydlícím je Jens z Dánska. Pak ještě
přiletě li ostatní (Anu, Laura a Lance
z Finska,Joe z Fiji, Ai z Japonska, atd.).
Vytvoř ili jsme u ž pě knou partu a vyrazili clo m ěsta na pivo.
2. 9 DO - Čt e
V 8:30 mne (a i ostatní) čekal zápis
na univerzitu ... trvalo to asi 3 hodiny.
Nejzajímavější částí b yl test z č ín št in y,

Dignitatis memores ad optima intenti
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3D...B...2004 - I!Jlrutělí
Na letišti mě ráno po příletu clo
Šanghaje vyzvedl pan Blažej z českého
konzulátu. Odvezl mne na univerzitu
a vyřídi l za mne bydlení. V osm jsem se
snažil usnout. Když už jsem kolem dvanácté začal usínat, probudili m ě komáři ... tak jsem je po jednom zabíjel.
Tahle hra mi trvala zhruba 3 hodiny.
Pak jsem pln ě vyčerp án padl clo postel e a usnul.
31. 8 . 2004- Úterý
Ráno, tedy spíše v poledne, jsem se
seznámil s Tommym ze Spojen)rch
státl'I (který je púvodem z H ong
Kongu, takže mluví perfektně čínsky) .
Ten mne pak seznámil i se zbytkem
skupiny. Bohužel si je všechny zatím
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kter)r jsem napsal na Obodl! (světe div
se).
Wemme z Hongkongu m i slíbila, že
mi poml!že s čínšti n o u (ač kol i v ml uví
"cantone" a ne "mandarín").
~. 2004 - Neděle
Linda a Anu jsou díky bohu v mé
studijní sk upině . S Tobiasem jsme šli
na "open ing cere mony". Patnáct projevli se dalo přež ít. Všichni povědě l i to
samé (že jsme zahraniční studenti, že
jsme v Číně, že jsme tu pro to, abychom se něco n a u č ili , že to bude těžké
- prostě vše, co jsme nevěděli .. .)
Začal jsem listovat učebn i cem i čínšt i
ny- no, bude to sra nd ička, ale snad to
zvládnu.
06.09.2004 - pondělí
Budíček v osm a hurá clo školy. Uči
telka začala hned zostra čínsky. Po pěti
m inutách beze slova a ngličtiny jsme
s Anu pojali podezření. Když po nás
po chvíli ch tě l a, abychom se čí nsky
představ i li, neváhal jsem se optat, zdali jsme s Anu ve správné tl-íclě . Samozřejm ě že ne. Zdvoř il e jsme t řídu
opustili. Tobias nám pak našel rozvrh.
Příprava na první dvě hodiny čín
ského jazyka - konverzace. Fakt, docela sranda. Jsou s námi Korejci a Japonci, k teří se učí i dva roky a stál e nic
n euměj í. Ne, že by jim a ngli čti n a šla
lépe. Na všechno odpovídají: Oukej,
ou kej, oukej.

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

Po krátké pauze hurá na d vě hodiny
výs lovnosti. To bylo ještě více funny,
než předchozí d vouhodinovka. Poslouch at h odinu čínštinu (teda spíše: l,
ta, li, ef, fu , mijou, bajou, .....) z kazeťá
ku a opakovat to je fakt o rozum. Ticméně jsme to zvládli a paní Liu byla
š ťastná a u ž se těší, až budeme procvičova t první slovíčka .
~004-úterý

Budíče k

v osm. První dvě hodiny
- vě tšin a z nás už si na čínšti
nu zvykla ( jen jestli si čínš tina zvykla
na nás, kd yž ji rak krásn ě ko molíme).
Během d vou hodin fon etiky dosrat
každý č ín sk é jméno. Nejlépe na tom je
Elizabeth - v čín štině "Líza" znamená
"krásné dě\·če" . Moje jméno "yáng"
( v)rslovnost Ján) znamená oceán - ne
že bych si připadal rak široký a mé
vědomos ti rak hluboké .. .
Poprvé jsem odzkoušel místní menzu - nen í špatná.
Taxi mě veče r odvezlo na mítink Ratary klubu Sh anghai. Byl fajn. Seznámil jsem se se spoustou místních lidímožná je navštívím.
Veče r jsm e se s Jensem dohodli, že
ho nau čím po číta čov)r jazyk a on mne
bude procvičovat v čínštině (uvidíme,
kdo to vydrží déle).
V Bank o f China jsme si s \Vemmy
a Laurou zřídili účet a ihned dosrali
kreditní kan u (přes ně tak by to m ělo
fungovat). Hned jsem ji odzkoušel a
koupil si pře kladač čí nština-angličtina
a n aopak. A světe div se, hned to fungovalo.
09.09.2004 - čtvrtek
Moje první hodina "kal igrafie" proběhl a celkem v pohodě a už umím pár
slovíčka

zna ků ... přes víkend je musím vypilovat. H od ina fonetiky byla taky celkem
v pohodě ... nejsem rotiž jediný, kterému to "zpívání" nejde. Ale věřím, že to
zlomím.
S Jensem jsme pl"estavěli celý pokoj.
Vyp adá naprosto ú chva tně . Jens !<aupil repro-bedýnky, takže mů že me
poslouchat music. Už se tu cítím jako
doma.
rul,09.2004- pátek - - - - Kdo si myslí, že se za 20 K č nenasníclají 4 lidi, ten se še redn ě mýl í.
J a studijním oddělení jsem si vybral
všechny před m ěty ke studiu ekonomie. Uvid ím e, kolik to ho zvlád nou
napasovat do mého rozvrhu. Pak
následovala hodina psaní, která mě
baví (vždy mě bavilo kreslení). A u či
telka mě i p ochválila - všechna cvičen í
jsem měl bez chyby.
13.09.2004 - ponděli
šel jsem si vyzved nout rozvrh ekon omi ckých před mě tů. Čeka lo mě
nepříj emné překvap ení - vzhledem
k mému rozvrhu čínského jazyka se
studijnímu o dd ěl ení podařilo najít
p ouze d va ekonomické předměty, kterých se mt'tžu ú častnit - mikroekonomie a "business communication ". Na
druhou stranu lepší n ež nic. Jsme
první tříd a za čá teč níkt't , co již po prvním týdnu obstojně píší čínsky (sice
s n o tnou podporou u čebnice, al e
snaha se cení). Učitelka byla tak pl"ekvapena, že n ám ani n edala domácí
úlohu.
~ 4.09. 2004 - úte&ý
Po budíčku v 7:35 n ásledovaly
4 hodiny čí nš tiny.
Kolem druhé jsme vyrazili clo posi-
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lovny a pak na masáž celého těla ( 40
minut za po uhých 108 Kč - ano, čtete
sp rá\·n ě). Byl a vynikající. Cítil jsem
svaly, o kterých ani nevím, že je mám.
Do p o ruče ní pro naše zákonodárce:
Vě tšina všech masé r ů a masérek jsou
nevidomí lidé - možná by stálo za to
ud ělat n ějaké re kval ifi kační kurzy
i u nás ...
:16.09. 2004 - čtvrt~e!.!!>
k_ _ _ __
Vztahy mezi Čínou a Francií jsou
\·elm i (ale vel mi) vřel é, s tej ně jako
s Němec ke m. Je to v i dět na každém
kroku: nejvíce aut je VW (model Santana), o vztahu k Francii hovoří Carrefour. D le m ístních získala Evropská
unie velký časový náskok oproti USA
(co se p enetrace na trh týče). I kd yž se
USA v posledních letech pokoušejí
tento n áskok dohnat, místní milují Carrefour a VW/.
17.09.2004- pátek
Taxi je tu velmi levné - minimální
sazba je 10 RMB, za které vás doveze
3 km - plus 5 minut "zastávek" \' zácpě
či na semaforu. Každý další km jsou
p ak 2 RMB. Na stra ně spolujezdce mají
t axik áři cedulku s fotko u, č íslem
a hvězd i čk ami - čí m je jich víc, tím
delší praxe .. Maximum je pět hvězd i
ček, což odpovídá 10 lett'tm praxe (to
bychom u n ás mohli taky zavést) a čím
více hvězdiče k , tím lepší auto . Taxikář
s pěti hvězd i č ka m i prý umí i trochu
anglicky ...
Naštuclovali jsme toho už pomě rn ě
hod ně - celkem 200 stránek v učeb ni
cích (což se m i zdá za pár t)rclnt't opravcl u dost). Jestli takhle budeme pokračovat, tak v červenci budu mluvit
plynně (což by bylo super) .
Samoz1'ejmě by se dalo se zajímav)Ími citacemi z deníku. pokračoval, protože Honza skutečně pravidelně
každJí t)íden posflá své další zápisy.
Myslfme však, že i jen z toho, co jsme
uvedli, vypiJívá, j ak se dá zajímavě žíl
-pěkně po študentsku. - v Číně i srredoevropanovi . ..

Z deníku Jana

Vaněčka,

člena

RC Plzeií,
vybral a redakčně zpracoval (dz)
First two weeks of a ear's stud
in Shan hai
Extracts from the di ary of Honza Vaněče k,
a member of Plzeň RC, who has just started studying at university in Shanghai, China.
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Můj

~'------------------------------------rok v Arnerice
Amerika očirna středoškolského studenta

Ško lní ro k 2003/ 04 jsem strávil na
Americké s třed ní ško le v malém mč
steč ku Etna v severní Kalifornii, kam
mne na jed en rok vyslal Rotary klub
český Krumlov. Mé dobrodružství nezačalo vl'lbec rl'l žově. Po 12 hodinách
letu z n ě m ec kého Frankfurtu clo Porrlanclu mi v Oregonu uletě l o letad lo clo
Meclforclu, kd e na mě čekal a moje hostitelská rodina. 20 hodin jsem tedy
stráv il na p olicejní stanici, protože mi
celníci n ašli v zavazadle plechovky
piva, dárek p ro mého hostitelského
otce. Pro tože jsem anglicky ještě m oc
neuměl, byl mi na letišti přid ěl e n tlum oč ník clo češt iny. Tep rve když se vše
vysvětlil o, mo hl jsem p okračovat
v ces tě.
Hned druhý clen po pl'íletu jsem šel
poprvé cl o ško ly. Americká střed ní
škola byla celkem snadná. ejvětším
prob lémem však bylo, že jsem ze začátku v(Jbec n ic n e rozuměl.
laopak
výhoda americké školy spočíva l a
v tom, že jsme si kdykoliv mohli před
m ět, kter)r nám nešel, vyměnit za jiný.
První čty ři měsíce jsem hrál také
americk )' fotbal, ale byla to strašná
jatka: d vo uhodinový trén ink každý
clen, hod ina v posilovně a pl'íliš tvrdá
hra. Věč n ě jsem byl celý ot lu če n ý, ale
Američané tímto fotbalem žijí a když
jsme odjeli hrát clo jiného města ,

doprovázelo nás třeba i 500 obyvatel
Etny.
Po fotbalové sezó n ě jsem začal h rát
tenis, v n ě m ž se mi dař il o . Hned na
pr vním tréninku jsem porazil trenéra.
To proto, že jsem doma, v Čechách h rál
tenis závod ně. Nako nec se mi podařilo
vyhrát tf·etí místo v severní Kalifornii.
Mé hostitelské ro diny byly perfektní.
Pře k va pil o mě vša k, že se vš ichni Ame-

riča né před každým jídlem modlí a vě t
šinou chodí v neděli clo kostela. Starali
se o mne lépe než o vlastního. Všud e
m ě b ral i s sebou, všechno mi ch tě li
platit a moc mi pomáhali v a n gličtině .
První hosti telská rodina m ě několikrát
vza la na kempi nk k překrásné m u jezeru v horách, druhá rodi na mě d okonce clvakr{lt vzala do LA. a do San Franciska. S tl'etí rodinou jsem navštívil
ná rodní park Reci \XIoocl, proslavený
obrovským i sekvojem i.
O Americe jsem získal k ladné dojmy.
Američané jsou velm i pf· ívětiví a přá
te lští, s každým problémem i h ned
pomohou, jsou velice hrdí na Amerik u
a americko u vlajku. Nikde jsem se nesetkal s ne návistí č i nepř {l telství m.
Vš ichn i zde žijí ve vz{ljemné sou h ře
a pohodě. Co dnes nestihnou, nechají
na zítřek. Získal jsem tam nčkolik pl·átel na cel )' život.
Těžko se m i vracel o clo našeho čes
kého spěchu a stresu. Mým velkým
př<Ín í m proto je vrátit se alespoi'í ještě
jednou clo americké Etny.

Hmillfledlich,
vyslan)Í RC éesk)Í Krumlov

Dignitatis memores ad optima intenti

~"

..........................................

mladí vesvětě

Dva týdny

v Estonsku
Musím přiznat;, že mi Est;onsko za krát;ké dva
t;ýdny skut;ečně přirost;lo k srdci. A bylo t;o poprvé
v život;ě, kdy jsem si při přist;ávání let;adla na Ruzyni přála, aby se zase zvedlo a ot;očilo se zpát;ky.
Vzp omínám na tuto zem a vyb avuji
si n ekon ečn é lesy, bílé útesy a m o ře .
Vidím před sebou m ilé tvá ře rodiny,
u které jsem strávila prv ní týden.
Všichni její čl e n ové se stali m)rmi skuteč ný mi př á teli.

Estonsko je drsná ze m ě, kde je dlouhá zima, ale o LO vo!''la vějš í léto . Když
jsem přij ela do Tallinu, zrovna k vetly
vonící lípy a v klikatých u ličkách historického centra prodávaly děti mandle
v karamelu. Lidé jsou tam na první
pohled chladní a nepřístupní , ale když
je p oznáte blíže, zjistíte, že jsou o to
u přímnějš í. Když pak vyjdete z města,
u vě d o míte si, že tato ze m ě m ě la
i pohnuto u histo rii. Na dlouhých rozlehlých lo ukách se všude t yčí
pochmurné, dnes již stromy zarostlé
strážní vě že ruské "omody", která n a
cel á desetiletí nedala nikomu v Esto nsku svo bodn ě se nadechnout. To ostatně dobře zn áme i my, u nás v Čech ách.
Říkala jsem si, jak je dobře, že věže reznou a bortí se a na starých objektech
kasáren se p rohání jen vítr. Zanedlouho z n ich n aštěs tí nezbude nic - ale

přece jen by tu aspo t1 něco měl o zústat
jako připo mínka, aby nikdo nezapomn ěl ...

Mati Karnin, význ amný akademický
sochal·, u jehož rodiny jsem žila, byl
jeden z těch, který vnímal tyto p oztlstatky jako výstrahu dalším gen eracím.
Bylo zajímavé, že vojensk é mo ti vy
uplati'l oval i ve své soc hařské tvo rbě
v kontextu dnešní do by. a příkl a d
zbytky staré vojenské techniky, tankú,
n ákladních aut, ale i železn ých p ouzder n á mořníc h min mu sloužily při
Lvorbě výtvarn)rch usku pení. Pro m ne
byly všechny tyto po dně t y velice inspirující jak p ro mou
hudební, tak i výtvarnou tvorbu, kterou
studuji.
S poleč ně jsme navštívili nejen ateliéry
jin)rch soc h a ři\ ale
i Vysoko u ško lu sochařskou v Tanu, na
níž Mati Karmin jako
renom ovaný estonsk)r
socha ř vyučuje. Jeh o

díla tu jsou trvale instalovaná témě ř
"na každém rohu".
Pak jsm e něko lik dnú strávili v typickém estonském dřevě n ém skanzenu.
V džípu jsme jezdili na dlouhé výl ety
po okolí, o běd va l i vždy n ě kde pocl
širým letn ím nebem ... n a nic z toho
ni kdy nezapomenu . Snad tedy něk dy
př íště : nashledanou, m ilé Esto nsko!

Barha ra Šindelálouá,
vyslaná RC Plze1í

wo weeks in Estonia
This was the experience of a student from
Plzeň: Estonia is a harsh country with a
Iang winter. but this makes the summ er all
the more fragrant. The first impression of
people is that they are cold and reserved,
but once you get to know them, you find
t hat they are ver y sincere.
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Rotary

• Na počátku úno ra 2004 byl hostem Rotary klubu Metro
Baguio na Filipínách, distrikt 3790, tým, složený z čle nů čtyř
klubů z distriktu 3130 (část indického státu Maharashtra).
Bylo to poprvé, co mezi těmito dvě ma distrikty došlo k přá
telské výměně rotariánů. Účastníci tak měli příležitost navštívit nejen turisticky zajímavá místa, ale setkat se jak se starosty navštívených měst, tak i s představite li správních orgánů,
s podnikateli a se svými partnery-odborníky. Vrcholem bylo
setkání v místní televizi, která uspořádala z iniciativy starosty
města Baguio p. Bernarda Vergary 30minutový rozhovor
o Indii a o celém programu přátelských výměn.
• Poté, co čtyři hurikány a tropické bouře zasáhly v srpnu
a září 2004 ostrovy v o blasti Karibiku a Floridu, spojily Rotary kluby a distrikty v zasažené oblasti své úsilí a ve spolupráci s humanitárními agenturami poskytly statisíctim postižených potraviny, oblečení, nouzové ubytování i zdravotní
pomoc. Nejvíce postiženou zemí bylo Haiti. Všechny RC na
Haiti se zavázaly k rekonstrukci domů , zdravotních st řed isek
i škol. Na ostrově Grenada, kde hurikán Ivan zni čil 90 %
domů a kde 39 osob přišlo o život, se k pomoci jeho obyvatel ů m přih l ásil RC Barbados a ve spolupráci s místními rozhlasovými stanicemi soustředil pomoc ve výši 150 000 US$.
• Více než 40 rotar iánů z Hongkongu společně s rodinnými příslušníky, přáteli a doprovodem - novináři, lékaři, fotografy a zástupci cestovní kancel áře odletěli dne 28. září 2004
do čínského Don Huangu, aby se zúčastnili běžeck ého závodu na 10, 20 a 30 km v poušti Gobi - projektu, který vyhlásil
distrikt 3450 ke 100. výročí založení Rotary. S čím ovšem
žádný ze závodníků, mužů i žen, ani nemohl počítat, byl déšť,
který všechny překvapil. Jedino u útě chou bylo, že jim
usnadnil pohyb na sypkém písku a že i teplo ta tak byla nižší.
Výnos této akce ve výši 128 000 US $ byl věnován na Polic Plus Partners Program. Velkou pozornost jí věnovala média
jak na pevninské Číně, tak i v Hongkong u.
• V alsaském Colmaru, Francie, se uskutečnila ve dnech 15.
až 17. října 2004 za ú časti 150 deleg átů nejen z Francie, ale
i z Argentiny, Itálie, Japonska, Lucemburska, Německa
a z USA 35. konference, věnova ná aktivitám Rotaract a Interact klubů. Guvernér hostitelského distriktu 1680 Lucien
Dambrin při zahájení prohlásil: "Rotaract kluby jsou budoucností Rotary; jejich čl e nové p atří mezi ty n ejdyna mičtěj ší
v celé rotariánské rodině. Tyto kluby jsou opravdovou líhní
budoucích rota riá nů . "
• Týden o d 1. do 7. listopadu je vyhlášen jako Týden Interact klubů a to na po čest předání Charty Rl prvnímu klubu
tohoto jména. Ústředí Rl vyzvalo při této příležitosti všechny
Interact kluby, aby ve spolupráci se svými patro nátními Rotary kluby přispěly svými aktivitami k Týdnu Interactu. Na tuto
výzvu reagovaly ko nkrétními projekty n apříklad ITC Maris
Stella z Jižní Afriky, ITC Sek z Malajsie, ITC de La Salle Araneta z Filipín nebo ITC Princeton z USA.
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GSE opět kazdoročně
Zmocněnci Nadace Rotary se na svém říjnovém zadání
usnesli, že počínajíc rotariánským rokem 2005/ 06 budou mít
disti·ikty o pět možnost vym ěn i t si své studijní týmy ka ždoroč ně (dle rozhod nutí TRF z dubna 2001 byla tato možnost
o mezena pouze na jednou za dva roky, a to tak, že vysílající
distrikt přijme GSE tým z partnerského distriktu teprve
v roce příštím). Napříště tedy bude moci dobře prospe rující
distrikt požádat Nadaci Rotary o příspěvek ze Světového
fondu na uskutečnění výměny GSE. Přesto se však všechny
distrikty vyzývají, aby i nadále využívaly k výměně studijních
skupin finanční ch prostřed ků ze svých fondú DDF, aby se
tak mohlo prostřed k ů ze světového fondu využít i na jiné
výchovné a human itární projekty. V jednom roce tedy
mohou být vyslány dva GSE týmy - jeden z prostředkti Svě
tového fondu, d ruhý z DDF.
Je d úležité, aby žádosti o usk u tečnění výměny GSE byly
pro rok 2005/ 06 na TRF před loženy výjimečně nej pozděj i
1. března 2005. Budoucí guvernéři partnerských di striktů se
tak budou moci setkat již na Mezinárod ním shromáždění
DGE v Anaheimu v únoru 2005. Další podrobnosti se pak
dohodnou již běžnou korespondencí. K výměně týmti dojde
mezi 1.7.2005 a 30.6.2006. Pro další roky bude platit termín
před l ožení žádostí do 1. říj na .

See: Rl News, November12, 2005:
Trustees announce changes to GSE funding

Světové

kon res Rl

2005 18. - 22. června
Q006 11. - 14. června
Před

2007
2008

Chicago, USA
Malmó, Svédsko a Kodaň, Dánsko

okládaná místa kon resů v říštích letech

New Orleans, Louisiana, USA
Los Angeles, USA

ROTARY v

číslech

Po če t čl enů

Rotary -

mužů

i žen

1 219 532
31 936
529
166
Počet zemí
1]6 249
Počet členů Rotaract klubů
~63klubech a ve 158 zemích
působících ve
222 203
Počet členů Inte ract klubů
působících v
9 6bl ubech a ve 117 zemích
Počet místních týmů aktivistů
5 56] v 1 zemích
Počet klubů
Počet dis triktů

Tato čísla se opírají o oficiální údaje o členské základně,
do 30.
dubna

včetně p ololetního hlášení za období od 1. ledna
června 2004 a čtvrtletního hlášení za období od 1.
do 30. června 2004.

(dz)

ROTARY GOOD NEWS
příště...
Namísto pravidelného čísla 1/ 05 našeho časopisu ROTARY GWD NEWS potěšíme
všechny zájemce o složitou historii Rotary na území bývalého Československa vydáním

publikace .Fenomén Rotary·,

I

(

která vyjde u přt1ežitosti 100. výročí založení ROTARY INTERNATIONAL a 80. výročí
založení prvnlho klubu na našem území - Rotary klubu Praha. V publikaci se dozvíte
mnoho zajímavého o všestranných aktivitách českých a slovenských rotariánů nejen
v minulosti, ale zejména po založení samostatného Rotatry distriktu 2240, a to ve
sféře humanitární. charitativní i vzdělávací.

datum

místo

materiály z ČR
Svatopluk K. Jed lička , RC Praha Classic (skl}
602 432 751
tel:
fax:
602 458 385
e-mail: sk'Ji' ost.cz
materialy ze SR
Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica (ib}
tel.
+4211 484 111 744
fax:
+421/ 484 4 12 886
e-mail: i.belan@bb.telecom.sk

kalendárium

22.11.·10.12. 04

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

o řadatel

akce

kontakt

Cesta pamětniho zvonu Rotary·
guvernér distriktu
CENTENNIAL BELL po českých a slovenských klubech

08.12. 04

Brno

benefiční

04.02.05

Bratislava

konferencia .Nový členovia EU · nové výzva pre společenstvo"
pod zéětitou ministra zahraničia SR E. Kukana
RC Bratislava, RC Bratislava • lntemational

05.02. 05

Bratislava

Rotariénsky ples

RC Bratislava

prezident RC

04..06. 03. 05

Praha

slavnostní konference k 80. výročí
Rotary v CSR a stému výročí Al

distrikt 2240

DGE O. Veselý

koncert Kociénka

RC Brno, RC Brno-City prezidenti

aktuality z Rotary klubů
Andrea Vernerové. RC Brandýs-Boleslav (av}
tel:
602 386 359
fax:
257 329 365
e-mail: ada99@mbox.vol.cz
překlady do angličtiny:
Peter Stephens
redakčn í

rada:
Alexander Brányik, RC Nitra
Augustin Čermák, RC Hradec Králové
Jan Hladký. RC Praha
Martin Petiška, RC Brandýs-St.Boleslav
Milan Roch, POG, RC Praha
Vladimír Skalský. RC Praha City

Rotary lnternational- distrikt 2240
elektronická podoba magazínu
Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami Rotary lnternational, a to většinou ve formě
občanských sdružení. Působí v rámci územního celku zvaného distrikt [distrikt 2240 české republika a Slovenské republika}. V jeho čele stojí guvernér. který plní úlohu koordinátora činnosti jednotlivých klubu a zprostředkovatele kontaktu s vyššími organizačními složkami a společenstvím Rota·
ry lnternational. Obměna činovníku jednotlivých klubu i distriktu mé roční cyklus - rotariénský rok
začíná I. července a končí 30. června.
CESKA REPUBUKA

RC Brandýs-Boleslav
RC Brno
RC Brno City
RC české Budějovice
RC český Krumlov
RC Frýdek - Místek
RC Hradec Králové
RC Cheb
RC Chomutov (v zakl.]
RC Jičín
RC Jihlava
RC Jindl'ichův Hradec
RC Karlovy Vary
RC Klatovy
RC Kravai'e
RC Kroměrfž
RC Uberec.Jablonec nad Nisou
RC Most
RC Olomouc
RC Ostrava
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Nejdřív

chci vidět
Mattonky.

..

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 Vitactive18, který
pomáhá správnému fungování lidského těla. Kdo má žízeň , pije
vodu. Kdo volí Mattoni, musí mít pouze Mattoni. Mattoni - vybraná
značka mnoha nejlepších světových ba r manů.

Kde to žije, tam je Mattoni.

