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DO NOVÉHO TISÍCILETÍ
S NADACÍ ROTARY
Prvním číslem již třetího ročníku
našeho rotariánského magazínu
GOOD NEWS vstupujeme společně
do dalšího tisíciletí, do nového věku
evropské a křesťanské civilizace.
Tato slova znějí možná trochu
pateticky, protože v našem každoden~
ním životě s jeho běžnými radostmi
i strasnni si onen historický předěl
v letopočtu ani nestačíme pořádně
uvědomit. Však také plynutí času je
nekonečné a věčné, co v něm zname~
ná .. den, rok, století? A kratičká
období našich současných životů sí
do této široké cesty, po níž společně
kráčíme, vsazujeme jako malinkaté
kamínky, dokumentujíc[ naši pon_1íjivou existenci.
Záleží vždy jen na nás, zda ryto
kamínky do roku věčnosti zapadnou
bez povšimnutí nebo zda se nám podaří, aby se alespoil trochu zaleskly

a získaly si trvalejší pozornost: nikoli:v ovšem proto, že
jsi to byl právě ty či já, kdo se o jejich zablýsknutí
postaral, ale především a jedině tím, komu byla naše
snaha o toto zablýsknutí, o ono "zvěčnění" určena.
A jistě již tušíte, kam svým úvodním slovem
mířím: jako rotariáni bychom se měli všichni trvale
snažit, aby naše ochota pomoci, naše obětavost ve pro~
spěch našeho bližního, jemuž se nedostává sociálních
možnosti či zdravomlch předpokladů k normálnímu,
plnému životu, propújčila oněm kamínkům našich
životú barvu a lesk, kterými aspoň na chvilku zazáří
na nekonečné cestě věčnosti.
Nejlepší příležitostí, nejúčinnějším nástrojem
k tomu je Nadace Rotary. Do ní se z celého světa
scházejí finanční prostředky i nabídka ochotných po~
mocných rukou, aby pak tyto dobrovolně nabízené
hodnoty mohly být vynaloženy kdekoliv na světě co
nejlépe a nejefektivněji.
Rozhodli jsme se proto věnovat první číslo třetího
ročníku našich GOOD NEWS právě Nadaci Rotary,
abychom tak poskytli nejen informaci pro širší veřej
nost o jejím smyslu, možnostech a cílech, ale i zpro~

středkovali

i nám samým ucelenější
o tom, co pozitivního se za
velmi krátkou dobu existence našeho
samostatného distriktu 2240 podaři
lo v českých a slovenských klubech
dokázat na poli humanitárním, sociálním, charitativním i vzdělávacím
a výchovném.
Jsem přesvědčen, že si všichni čte~
náři našeho periodika se zájmem tyto
informace pročtou a že si češtf a slo~
venští rotariáni budou stále víc uvědo~
movat význam ústředního hesla
přehled

Rotary - SERVJCE ABOVE SELF a trvale se jím řídit. Budou tak stále
účinněji také přispívat k naph1ování
jeho smyslu - tak jak jim to velí nejen
jejich rozum, ale i jejich srdce.

Dobroslav Zeman, PDG,
mdy GOOD NEWS

předseda redakčnl

Výzva prezidenta Rl Franka Devlyna:
PODPORUJME NAŠI NADACI ROTARY
Nadace Rotary ve mně vzbuzuje pýchu na mou příslušnost k tomuto světa~
vému společenství. Jsem pyšný na orga~
nizaci, jejíž prioritou je zachránit děti
před hroznou dětskou obrnou. Jsem
pyšný, vidím-li naše stipendisty, kteří na
celém světě působí jako vyslanci dobré
vliJe. Jsem pyšný, vím-li, že Rotary klu~
by stavějí a vybavují ve vzájemné spolupráci školy, aby se obyvatelé celých obcí
mohli učit číst a psát.
My všichni můžeme být pyšní na tyto každodenní zázraky, které jsou umožněny naší nadšenou podporou Nadaci
Rotary. A jsme-li na něco pyšní, je pak
jen zcela přirozené, že to chceme také
zlepšovat.

V tomto roce Vás prosím, abyste těžiště své pozornosti soustředili na potenciál naší Nadace. Můžete například požádat o účelovou dotaci (Matching Grant)
nebo o dotaci pro činnost dobrovolníků (Volunteer
Grant), případně zorganizovat výměnu studijních sku~
pin (Group Study Exchange). Nadace má vedle toho
k dispozici i krásné možnosti, jak o práci rotariánů informovat naši veřejnost. Je jen vhodné, abychom s kaž~
dým svým projektem, jímž poskytujeme naši službu
nebo pomoc, seznámili širší veřejnost, ať je to formou
nějaké veřejné akce nebo alespot'í článkem v místních
novinách. Nepromeškejte tyto možnosci!
Nejen v listopadu, který byl měsícem Nadace
Rotary, ale i po celý rok máme příležitost podporovat
kreativním zpl1sobem celé naše lidské společenství.
Ml1žeme proto také bez obav prohlásit, že všechny
programy naší Nadace mají dvojí užit.ek: užitek nejen
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pro toho, kdo byl příjemcem, ale i užitek
- v různé podobě - i pro dárce.
Vzbudíme-li pozornost a vědomí
o existenci a výmamu nflŠÍ Nadace a pak
také svou aktivitou Nadaci podpoříme,
umožníme tak slibnou budoucnost všech
našich klubů, našich obcí a celého našeho světa.

Frank]. Devlyn,
prezident Rl pro 2000/01

ČÍM PŘISPĚL NADACI.ROTARY

DISTRIKT 2240 V ROCE 1999/2000
(Tato zpráva byla přednesena na semináři Nadace Rotary dne 11.11.2000)
NnJe pfispěvky do Nndnce Rotary
V našem distriktu byl při jeho založení přijat cíl přispívat na konto Nadace

Romry každoročně částkou 1O US dolan'i za každého člena. Na účet Nadace
bylo v dubnu 2000 převedeno celkem
10.890 US$. O tom, jak pozitivně byl
tento příspěvek zhodnocen nejvyššími představiteli Rorary International
a Nadace Rorary, svědčf jejich dopis,
který jsme uveřejnili již v p{edchozím
čísle našeho magazínu.
Příspěvky Nadaci, které do ní dobrovolně

vkládají rorariáni na celém světě,

umožilují, abychom se i my mohli podí-

let na podporách a doradch, které naše
Nadace poskytuje tam, kde je toho
na náročné humanitární programy a projekty, stipendia,
výměny studijních skupin apod.
Jen v uplynulém roce byla částka,
kterou jsme na svých příspěvcích do
Nadace sami vložili, překročena více než
dvacetinásobně v tom, co jsme na nejrůznějších dotacích a účastí na celosvě
tových programech Nadace sami získali.
skutečně zapotřebí:

Dotace poskytované Nadací Rotary
Co je tedy vlastně financováno
z prostředků Nadace? Jsou to jednak
programy humanitární, jednak vzdělá
vad a výchovné programy. Zaměřme se
nyní pouze na nejdůležitější činnosti
Nadace a na podíl našeho distriktu 2240
na těchto činnostech:

I. HUMANITÁRNÍ PROGRAMY
Nejdúležitější a nejvíce využívané
jsou programy, zaměřené na humanitární dle. Dobře víme, jak naléhavá je celosvětová potřeba právě v této sféře lidské
společnosti. Sem se zařazují :
Hcalth. Hunger. Humanity - péče
o zdraví, boj proti hladu, snaha o vytvoření lidských podmínek života, zaměře
ný na dlouhodobé dle např. v oblasti
alfabetizace, péče o zdraví, zásobování
vodou apod.
Rotar:y Yolunteers - Program dobrovolníklt Rotary při osobním nasazení

rorariánt"l, převážně bývalých stipendistll a členl1
skupin v rozvojových zemích,
Carl. P. Miller Discoyery Grants na podporu
přípravy projektl!, zaměřených na humanitární služby,
New Opportnnities Grants, poskytující finanční
prostředky pro vytváření nov)'ch- příležitostí, a některé
další.
Samostatnou oblascf, které věnuje Nadace Rotary
již dlouhodobě mimořádnou pozornost, je Program
PolioPlus.
Vymýcení obrny má pro Rotary lnternational prioritu nejvyššího stupně. Cílem Rotary lnternational
je, aby v r. 2005, v roce stého výročí Rl, byla obrna vym)'cena na celém světě.
Program PolioPlus dopli'íuje Program účastníků
PolioPius, který umožiíuje rotariánlun ze zemí, kde již
byla obrna vymýcena, zúčasmit se aktivně vlastním zapojením do očkování v zemích, kde je toho zapotřebí.
V našem disrriktu bylo rozhodnuro věnovat
z našich skromných prostředků v rámci programu
SHARE, o jejichž využití v prl1bčhu rotariánského
roku 200112002 máme právo sami rozhodnout (jde
o tzv. District Designated Funds), příspěvek ve výši ·
1000 dolarů na program Polio Plus.
Do oblasti humanitárních projdu(! patří i programy a dotace, které jsou hojně využívány i v našem disniktu. Jsou to zejména tzv. účelové dotace Matching Grants.
Nadace Rotary podporuje programy ldubů nebo disrriktli dodat,ečnými finančními prostředky, tzv. t'lčelový
mi dotacemi. Tyto projekty musí být realizovány
vždy ve spolupráci s klubem nebo distrikrem jiné
země. Získaný obnos, který je zaslán Nadaci Rotary spolu s žádosd ·o účelovou dotaci, může být z prosrředkl1
Nadace až zdvojnásoben. Účelové dotace jsou vynikající
příležitostí, jak ze 40% světového fondu získat dalšf
prostředky pro discrílu nebo klub. Podporovány jsou zejména projekty se zaměřením na péči o zdraví, výchovu
a vzdělávání, službu obcím, pomoc postiženým obča
nťun, zejména dětem, zlepšení životních podmínek
apod. V ČR a SR je mnoho ldubl1, které již využily
(a řada z nich nejen jednou) tuto formu účelové dotace
pro financování svých !dubových projektťl.
výměnných

Z p1·ojektů takto realizovauých v posled11im
období vyjmenujme alespot} uěkteré:
- projekt RC Bratislava na vybavení a renovaci
útulku pro bezdomovce
- projekt RC Český Krumlov na zřízení půjčov
ny kompenzačních p01mkek pro tělesně postižené
občany na rehabilitačním oddělení Nemocnice
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- mulridistriktov}' projekl pod patronací
RC České Budějovice a za spolupráce
distriktu 1920 (Rakousko) a 5220
(Kalifornie) na vybudování výtahu
v dětském centru ARPIDA
- projekt RC Hradec Králové na pořízení školního mikrobusu pro školu mentálně postižen)rch Pomněnka
v Šumperku
- projekt RC Karlovy Val'y na vybudován( vodního zdroje pro Úscav sociální
péče Radošov
- projekt RC Liptovský Mikuláš na
vybudování hydroterapie a elektroléčby pro fyzikální rerapii v Liptovském
Ondreji
- projekt RC Ostrava na nákup diagnostického přístroje pro 'diagnostiku
rakoviny tlustého střeva pro Nemocnici
Frýdek-Místek
- projekt RC Poprad na vybavení
Domu Červeného kříže
- projekt RC Prague International na
pořízení mikrobusu pro dětské centrum
Diakonie v Praze
- projekt RC Praha City na vybudování výtahu pro Dětský domov Samopše
a další a další významné projekty.
Na realizaci více než dvaceti projektll byly vynaloženy za spolupráce
řady zahraničních partnerských klubú
i Nadace Rotary finanční prostředky
v celkové výši téměř 300 000 dolarl1.
Další projekty jsou realizovány z prostředkli programu New
Opportunities Grants. Jedná se zejJ~é
na o výměnné pobyty našich učitelú
a profesorť1 na školách v USA. Ttk
např. ve spolupráci s distriktem 5160
v Kalifornii se na těchto projektech podllel RC Tábor, RC Hradec Králové
a RC Plzeil.
V roce 1999 vyčlenila Nadace
Rotary jednorázově finanční prostředky
ve výši 20 mil. US dolarů na další program - tzv. Children's Opportunities
Grants. Šlo o zvláštní jednoroční program zaměřenÝ na projekty, určené na
pomoc dětem do 16 let věku.
Byli jsme mimořádně poctěni tím,
že třem klublun v našem distriktu byly

v rámci tohoto programu poskytnuty
prostředky v celkové výši 48 tis. dolan'L
Jsou w
.
"' RC Český Krumlov se sv)•m pro~
jektem nákupu vozidla pro denní pře~
pravu postižených děd z okresu Český
Krumlov do dětského centra ARPIDA
v Českých Budějovicích ~ ve výši 20 000
dolarli,
"' projekt RC Praha New Vision na
proveden{ očních operací v Zambii ~ ve
V)~Ši 18 000 do!arú a
"' projda RC Poděbrady na realiza~
ci prázdninových pobytt't týran)ich, zne~
užívan}'ch a z;medbávanich dětí ~ ve vý~
ši l O 000 dolarú.

II. VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ
PROGRAMY
Další velkou skupinou prognunlt,
které financuje Nadace Rocary, jsou
vzdělávací a výchovné programy, zamě~
řené na pozitivní rozvoj mladé generace.
Na předním mísrč smjí 1\.mbassa~
dorial Scholarsh!JM. - velvyslanecká za~
hraniční stipendia. Jde o jeden z nejroz~
sáhlcjších mezinárodních -programlt
vzdělanosti na světě, neboť se každoroč
ně poskytne mlad)im nadaným lidem
vice než ll 00 tčcluo stipendií.
'Eno stipendia jsou převážně jednoroční, ale výjimečně mohou b)ít i dvou~či
tříletá. Vedle toho se udělují tzv. kulrurní
stipendia na 3 nebo 6 měsíclt, jejichž úče~
lem je zejména intenzivní jazyková výuka
některého ze zvolených jazykf1.
Všem uveden)'m programům je
společné, Že stipendia jsou poskytována
na návrh příslušného distriluu, který je
financuje. Skutečný počet stipendistú
v každém roce proto závisí na výši podí~
lu disrriktú na příspěvcích, které 3 roky
předtím do fondu vložil.
Další f-Ormou je přím<Í. podpora
některého distriktu, určená jinému
konkrétnímu distrikru. Tak např. pro
rok 200 I/2002 udělily distrikty 5160
v Kalifornii a 5960 v Minnesotě našemu
disniktu po jednom stipendiu v hodnotě 25.000 dolan'L
V našem disniktu je vytvořena
V)'běrová komise pro všechna sripen~
dia. Vede ji MU Dr. Jan Reban, RC Čes
ké Budějovice, který je zároveií i členem
disrriktové Komise pro Nadaci Rotary.
Tato v)'běrová komise přijímá přihlášky
na jednotlivé typy stipendií, a to jednak
stipendií hrazen)ich z prosrředkú Nadace
Rorary, jednak stipendií hrazen)>ch

z Fondu pro mládež, a p1~ovádí výběr sripendistú z při~
hlášených kandidátli. Na podzim nu. bylo potvrzeno
např. studium naší kandidátky Dagmar Machyčkové
pro rok 200 I /2002, financované disnikrem 5960.
V českých a slovenských klubech je tato forma po~
moci mladým bezezbytku využívána. Podle statistiky
poskytnuté Nadad Rorary bylo v letech 1993~ 1999
vysláno na stipendia hrazená z prostředkt't Nadace
celkem 35 stipendistft z našeho distriktu.
Zcela nov)r program, jehož oficiální název
zní :u..Rotary_Cer!ters for lllt.!~JJ!atlonal Studies'~
začne běžet od školního roku 2002/3. Jeho posláním
je poskytovat dvou-, případně tříleté odborné studium formou stipendií, každé v hodnotě 50 tisíc dolarlt, zaměřen)Sch na udržení svěrového míru. Bylo vybráno 10 nejvýznamnějších světových univerzit ve
všech světadílech, na nichž bude studovat vždy po
7 studenrech, kteří budou vybráni ústředím z kandi~
dátú, navržen}'ch disrrikty. Mezi 38 tzv. pionýrsk)rch
disnikrú, které již na financování rohoro mimořádně
náročného, ale současně i velmi prospěšného progra~
mu přispěly po 50 risícfch dolarft, patří například
dimikty I 040 (Anglie), 1660 (Francie), 2440
(Turecko), 2550, 261 O, 2620, 2640 a 2730 (všechny
Japonsko), 3140 (Indie), 3460, 3470, 3480, 3490,
3510 a 3520 (Tajwan) 5160,5170,5220 (Kalifornie)
a mnohé další.
Mezi další výchovně vzdělávací programy patří
vedle Programu pro učitele vy:sols;ých škol i Výměna
~tllilijních skupin - GSE t_ýmt"t.
Ve smyslu whoro programu Nadace Rotary se vzájemně navštěvují týmy mlad)ich profesionál ll z přís!uš~
ných partnerských disniktt't rl1zných zemí. Jde o 4~6
t}'denní pobyt v zahraničí, bčhem kterého členové t)Í~
mu seznamují své zahraniční partnery s vlasrní zemí
a současně získávají zkušenosti ze své profese a znalosti o ekonomickém, společenském a kulturním životě
navštívené země. GSE je ideální příležitostí k navázání
dlouhodobých přátelských komakrl1.
Každý distrikt m<Í ročně - nezávisle na v)rši Sv)>ch
ročních příspěvkf1 Nadaci Rotary ,_ nárok na jednu
výměnu studijní skupiny.
V rámci svého 60o/o podílu na pHspčvcích pro roč
ní programový fond ml1že každý distrikt provést ročně
jednu další ">'měnu studijní skupiny.
V našem distriktu byla v r. 1999/2000 uskuteč
něna jedna výměna studijní skupiny s kalifornským
distriktem 5160, v r. 2000/2001 bude vyslána jedna
studijní skupina do disniktu 5280 v Kalifornii a druh:i do Jižního Švédska ~ disrrikt 2390.
V)Sběrové řízení kandidátt't se uskutečnilo 12. Ji~
stopadu 2000 v Praze, členové obou t}'mlt se již
postupně připravují pod vedením Jozefa Šiši!y
{Kalifornie) a Vladimíra Adámka {Jižní Švédsko).
Celkem vycestovalo· z našeho disrriktu v letech
1992~2000 již 23 členft takov},cluo GSE t}'mÚ a čtyři
jejích vedoucí do tak zajímavých zemí, jako je např.
Brazílie, Kalifornie či Nový Zéland.
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III. DAlŠÍ ČINNOSTI
všech těchto projekn"t, které
naše kluby realizují za pomoci Nadace
Rorary, úskutečilují i mnoho dalších
akrivir a vlasrních klubov}'ch projektíi,
které financují samy či za pomoci partnerských klubú z jiných discriktlt.
Finanční prostředky, které naše klu~
by poskytly v rámci těchto klubových
aktivit na humanitární účely, jsou jen těž
ko vyčíslitelné a jdou do miliónů korun.
Tlké oba naše distriktové projekty
byly v uplynulém roce zaměJ~eny na
humanit<Írní činnost:
- výtě7.ky benefičních koncertú, pořáda~
ných jednotlivými kluby v rámci projek~
tu "'Dnavomodré večery", byly věnovány
ve prospěch oblasrních organizací nevidom}'ch a zrakově postižených občant't
- projekt Diagnosťických protidrogových
karet, které byly vydány v češtině a ve
slovenštině a dány k distribuci všem
klubúm disrriktu podle jejich místní
příslušnosti, byl určen na podporu pro~
tidrogové prevence zejména mládeže.
V uplynul)rch letech se řada našich
klublt podílela na pomoci oblastem
posrižtn)ím záplavami. Šlo o zajištění
konkrétních věcí a vybavení na základě
požadavklt konkrémfch subjektl1 - škol,
děrsk)Sch zařízení, domovlt dikhodct't
apod. Tuto pomoc koordinovaly morav~
ské kluby přímo v postižených oblastech.
Velmi v)íznamnou částkou přispěly do
roboto humanitárního programu také
rakouské Rotary kluby.
V roce 1999 byla díky iniciativě RC
Ostrava vyhlášena sbírka na pomoc
obětem zemětřesení v Turecku. I zde se
některé naše kluby podílely svými pří~
spěvky, mkže bylo možné přisp~t postiže~
ným oblastem částkou 42.000 Kč.
Z tohoto přehledu vyplývá, jak roz~
manid. a vysoce dldež-itá je činnost
jednotlivých klublt v humanitární oblas~
ti Je pak na nás všech, ,na každém rotari:inovi, na ka-ldém klubu i na celém našem
distriklu, abychom SV)Smi příspěvky, svou
iniciativou a účastí na konkrétních projektech a aktivitách činnost v oblasti
Nadace dále rozvíjeli a přispívali rak k napli'iování cíllt Nadace Rorary na celém
Kromě

světě.

Daniela Vondrová,
Nadace Rotfll)'
distriktu 2240

p!~erlserlkyně komise

KDO JEANTONIS MASTRANTONIS
v

:>

•

Zivotopis rotariána
Na počátku listopadu 2000 se t!Skutečnil v Pmze pro zdstupce všech českých

a slovenských Rotm)' k/ubil, pm;ět'enJich
agendou Nadace Rotmy semind1; kMf

vedl pan Antonis A1astmntonis, PDG J~ec
kého distriktu 2470. Naše čtendt~c bude
jistě zajlmat alesporl stručný životopis
p. Mastnmtonise, ktoý chamkterizuje ne-

jen jeho profesní

zamětenf,

ale zejména

jeho rozsáhlé rotaridmké aktivity.
Antonis Mastrantonis absolvoval
obor politické ekonomie na právnické
fakultě Univerzity v Athénách. Působil
jako generální ředitel Recké národní
banky, později, až' do roku 1987, jako
ředitel finančního odboru Komise pro
Evropskou unii v Bruselu. V současné
době pracuje jako konzultant v oboru

financí.
Členem Rotary klubu AthinaiNotos je od roku 1975 i v současnosti.

Mezitím ~ v Jerech 1984~87 ~ byl členem RC
Bruxdles-Versale. Byl prezidentem svého klubu v roce
1983/84, guvernérem distrikcu 2470 (jižní Řecko)
v roce 1992/93. V roce 1995 byl oceněn čestným
uznáním "Rotary Service Above SeJf Award".
Založil oficiální rotariánský řecký časopis "Rotary
in Greece", jehož byl v letech 1992~95 výkonným
ředitelem. Byl ředitelem organizačního výboru
Institutu Rotary, berý se konal v roce 1994
v Athénách pro zóny I, 3 a 5 a v roce 1997/98 vedoucím distrikrové komise pro World Community

Service (W.C.S.). V roce 1992 byl v jeho

V sobotu dne 11.11.2000 se v klu~
pražského restaurantu Mánes uskutečnil první Seminář o Nadaci Rotaty
(Rotary Foundation). Uskutečnil se právě
v měsfci listopadu ~ měsíci Nadace Rotary,
kdy si rotariáni na celém světě připomína
jí význam a poslání této Nadace.
Význam semináře podtrhl svou
ličastf vzácný host, oblastní koordinátor Nadace Rorary, pan Antonis
Mastrantonis, PDG.
·Za vedení distriktu 2240 se kromě
guvernéra distriktu Ivana Belana zúčast~
nili i PDG Dobroslav Zeman, DGE
2001~2002 Stanislav Novák a DGN
2002-2003 Milan Rach, který se pasta~
ral o organizaci celého semináře i o péči
o milého hosta.
Semináře se zúčastnili zástupci 24
klubů z České a Slovenské republiky.
Hlavní přednášející pan Antonis
Masrramonis vyzdvihl ve svém vystoupení význam a poslání Nadace Rotary,
strukturu v centrále i v jednot!Ívých
disrriktech, nutnost podpory Nadace fi~
nančními příspěvky všech disrriktů, klu~

do

"Manuál Nadace Rotary". V letech
1992, 1994 a 1997 organizoval disnikrové semináře
o Nadaci Rorary, v roce 1997 byl členem výboru pro
Mezinárodní institut Rl, který se konal v Glasgowě.
Mimoto pl1sobil jako moderátor, spolumoderáror
a člen diskusního panelu na konferencích a instíturech prezidenta RL
Od roku 1997 až dosud pracuje pan Mastr<imonis jako člen týmu RF Alumni Resource Group zóny č. 10.
V roce 1998/99 založil "RF Alumni Association- Greece".

Seminář Nadace
bovně

překladu

řečtiny uveřejněn

Pro rok 2000/01 byl pověřen funkcí
oblastního koordinátora RF v části zón
Rl č. 10, 12, 14, 15 a 16 pro 15 rliznýcl}
evropských zemí. (Připomei\me, že náš
distrikt je začleněn do zóny 14.) V roce
1997 se zúčastnil Imunizačních dnl1
v Ethiopii a jako vedoucí distriktové komise W.C.S. inicioval dva M.G~projekty,
na nichž se podílely RC Athinai~Noros
a RC Milimani, Kenya, ve prospěch
africké Ugandy. V roce 1998 koordino~
val ve svém distriktu humanitární
pomoc v Kinshase, Zaire.
V uplynulých sedmi letech se
zúčastnil, šesti Světových kongresli Rl
a devíti mezinárodních institutů RI a od
roku 1991 devíti regionálních institutlt
a seminářti pro jednotlivé zóny Rl, stej~
ně rak jako osmi prezidentských konferend pro mfr a porozumění mezi národy.

Rotary v Praze

hlt i jednotlivých rotariánů. Seznámil účastníky semis možnostmi, které Nadace poskytuje v rámci jed~
notlivých projektlt, stipendií a grantů. Zvláště podtrhl
význam programu PolioPius, jehož hlavní111 cílem je
vymýtit dětskou obrnu na celém světě do r.2005.
Hovořil však i -o i10vých grántéch, které Naci.ace při~
pravuje.
Předsedkyně K6inise Nadace Rotary distriktu
2240--Dan-íela Vondrová, členka RC Česk}s KrUmlov,
informovala ve svém JJřfspěvku o činnosti distrikt_u,
jednotlivých klub~ i distrikrnfkomise Za uplynUlé nbd9bí v oblasti Nadace Rotary {rento příspěvek je' v plném'zněnf zveřejněn na jiném místě rohů to čísla GN).
Většina přítomných se aktivně zapojila do dis~u-sC
o_ 'jednotlivých projednávaných tématech. ÚčastÍ1íci
pí·ezentovali vlastní zkušenosti a zkušenosti klubli
z- realizace projektů a humanitárních akcí. S velkým
ohlasem' -Se' Setkal í distriktoyÝ projekt Tmavoniodré
večery, který byl realizován v řadě našich ldubt,- a-jehož
výtěžek-klliby věnovaly na podpoiu nevidomých a sla~
bozrakých.
DGE 2001~2002 Sta'nislavNovák vyzv<ll všechny
kluby v hašem distriktú, aby_ inu předložily své návrhy
projektů, které by chtěly v Ílejbližším období realizo.vat a pro které by bylO- možno získat podporu ze
zahraničních zdrojů u příležitosti setkání mezinárodnáře
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ního

shromáždění nově

nastupujících
v Anaheimu na přelomu
lmora a března 2001.
V závěru semináře poděkoval pan
Antonis Mastrantonis nejen všem pří
tomným, ale prostřednictvím guvernéra
distriktu i všem ostatním klublun
i jednotlivým rorariánům za jejich aktivity v oblasti Nadace Rotary a popřál
celému distriktu mnoho úspěchl1 při
realizaci dalších projektli a grantl1.
Přes poměrně nízkou účast ze' strany
zástupců klublt je možno hodnotit seminář jako přínosný. Přispěl zejména
k prohloubení informovanosti o činnos~
ti Nadace Rotary a k rozšíření vzájemné
spolupráce pří realizaci humanitární
guvernérů

činnosti.

Druhý seminář Nadace Rotary se
pro všechny kluby našeho distriktu
uskuteční 1O. listopadu 200 I.

Daniela Vondrovd,
předsedkyně K;mise Nadace Rotmy
distriktu 2240

;

UKOLY KOMISE NADACE ROTARY
distriktu 2240 v roce 2000/2001
Jednou z nejdlHežitějších odbor~
ných komisí na úrovni našeho distriktu
2240 je bezpochyby Komise pro záležitosti Nadace Rotary, jíž předsedá
Daniela Vondrová, RC Český Krumlov.
O významu této komise a rozsahu její

pracovní

náplně svědčí

i její

členění

na

odborné subkomise: pro výměnu stu-

dijních skupin GSE (Group Study
Exchange), pro stipendia (Scholarships),
pro humanitární projekty a účdové dotace (Matching Grants) a pro pořádání
každoročních seminářťt

RYLA pro mla-

dé talentované pracovníky (Rotary
Youth Leadership Awards).
Hlavním úkolem distriktové komise
Nadace Rotary je koordinovat aktivity
v této oblasti v rámci celého dístríktu, komunikovat s cenrrálou'Rorary Foundation,
případně s regionálně příslušným koordi·nátorem a zabezpečovat další rozvoj čin
ností v oblastí Nadace ve všech českých
a slovenských Rotary klubech.
Pro rotariánský rok 2000/01 si komise stanovila tyto hlavni úkoly:

• pomáhat všem RC v distriktu při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a při vyhledávání vhodných
kandidátů na stipendisty a členy týmU GSE, a to
• prostřednictvím zejména osobních kontaktů jednotlivých členů komise, pořádáním společných akcí
v rámci distriktu apod.
• prostřednictvím magazínu GOOD NEWS
publikováním článků o činnostech komise a jejích
subkomisí, o významných projektech a činnostech
jednotlivých klubů nebo jednotlivdi
• prostřednictvím internetových www stránek
distriktu, jakmile bude tento problém _dořešen. Na
těchto stránkách pak ·budou k dispozici všem klubúm
nejen aktuální informace, ale formuláře, potřebné pro
jednotlivé granty a projekty, některé z nich v překladu
do češdny, který již zabezpečil člen komise David

Kafka, RC Hradec Králové
• zajistit vzájemný permanentní kontakt s jednotlivými kluby v distriktu prostřednictvfm členů těchco
klubů, pověřených otázkami Nadace Rotary
• zavést podrobnou a soustavnou evidenci o jednotlivých humanitárních a vzdělávacích aktivitách klubů
i distriktu: o stipendiích, GSE, MG-projektech,
o vyznamenáních a oceněních i o nositelích čestného
odznaku Paul Harris Fellow Award.

;

;

• realizovat vyslání vybraných stipendistů na určená zahraniční stipendia RF
• realizovat vyslání GSE o/mů do
Kalifornie a Švédska na jaře roku 2001
a zajistit odpovídajfd program v našem
distriktu pro reciproční zahraniční týmy
• připravit a realizovat další RYLA-seminář v našem. distriktu pod patronací
RC Ostrava.
Komise pro Nadaci Rotary se proto
obrací na všechny kluby v distriktu
2240, aby se aktivně zapojily do činnos
tí Nadace Rotary a v případě dorazů či
potřeby pomoci s klubovými projekty
kontaktovaly členy komise.
Společnými silami tak přispějeme
k dalšímu rozvoji Nadace Rotary nejen
v našem distriktu, ale í v rámci Rotary ·
International.

Daniela Vondrovd,
Nadace Rotmy

předsedkyně Komise

distriktu 2240,

e-mail: darúe/a,vondrova@cssz.cz

v

POZVANKA NA SEMINAR RYLA 2001
V minulém rotariánském roce pořá
dal náš distrikt 2240 samostatně seminář RYLA (Rotary Youth Leadership
Award), věnovaný mladým vůdčím
osobnostem, poprvé (viz. GOOD

NEWS

č.

5/99 a 1/2000). Tenro pod-

zimní seminář byl už "na sněhu", proto
se organizátoři rozhodli změnit termín
jeho pořádání na jaro.
Druhý seminář RYLA našeho distrikm 2240 se tedy v romto rotariánském roce 2001/02 uskuteční

ve dnech 19.- 22. dubna 2001.
Jiné bude tentokrát i místo jeho konání. Pobytu ťtčastníků bude zajištěn
v dětském táboře Tatra Kopřivni
ce v obci Prostřední Bečva (okres
Vsetín), v dosahu známé hory Radhošť
i Valašského muzea v přírodě v Rožnově

pod Radhoštěm. Seminář RYLA bude také o jeden den
delší, aby mohlo dojít na aktivity v přírodě, aby
mohlo být více zajímavých hostů a aby také mohl
vzplanout RYLNRotary táborák.
Tématicky bude RYLA opět zaměřena na vůdcov
ství, na osobní kvality a na schopnost prezentace
mladých lidí v zaměstnání. Přibudou aspekty etiky
a životního prostředí, mladí lidé budou moci vyslecllnout zkušenosti úspěšných manažerú, řídídch firmy
v duchu rotariánských zásad, dozvědí se o rotariánském společenství i o aktivitách mládeže v Rotary,
tedy o činnosti ROTARACT klubů.
Podrobnosti o programu a výběru účasmíkú se
členové Rotary a Rotaract klubů mohli dozvědět z dopisů guvernéra a prostřednictvím e-mailu i klasické
pošty do klubů. I tato informace však dle našeho názoru mltže přispět k tomu, aby letošní seminář RYLA
byl úspěšnější, s více účastníky a pomohl našemu
disrriktu získat další zkušenosti, jichž budeme třeba
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v budoucnu moci využít k pořádání mezinárodního RYLA semináře ve spolupráci s jinými distrikty RL
I letos je odborným a organizačním
garantem semináře RYLA Rotary klub
Ostrava. Bližší a doplňujd informace podají koordinátoři RYLA za distrikt 2240
- rotariáni:
Zdeněk

Michálek (zmichalek@nettle.cz,

mobil, 0606/760 268), a
Libor Friedel (libor_friedel@volny.cz,

mobil 0603/851 176).
Věříme

setkání na

v hojný zájem a

těšíme

se na

Prostřední Bečvě.

Libor Friedel a Zdeněk Michálek,
RCDstrava

tmavomodré večery

•

'~f.'

Houslový koncert 5. prosince 2000

Do distriktového humanitárního
projektu Tmavomodrých večeru se rotariáni z Plzně zapojili je~tě v předvánoční
do bě: spojili se s vynikajldm houslovým
virtuosem p. Václavem Hudečkem, který velmi ochotně vyhověl jejich přáni na
uspořádáni benefičního koncertu a zařa
dil jej na první místo svého předváno č
ního koncertního turné. Plzeňská hudbymilovná veřejn os t tak měla možnost vyslechnout v úterý dne 5. prosince
krásný koncert baroknlch sonát, jehož
spolupořadatelem bylo Kulturní stře
disko ESPRIT a Kulturní dům armády v Plzni. Na koncertu sp o lečně
s Václavem Hudečkem spoluúčinkovala
slečna H ana Hložková, m l adičká, velmi

talentovaná houslistka, studentka III. ročníku brněn 
ské konzervatoře. Pan Hudeček si ji vybral k umělecké
spolupráci jako vítězku sou těže mladých houslistů
LUHAČOVICE 2000 a jejich vystoupeni doprovázel
na klavír prof. AMU v Praze Petr Adamec. Tento koncert nav~tívilo vlc než 400 pos luchačů a svými sponzorskými příspěvky jej podpořila řada plzeňských
podniků, bank i mediálnlch partneru. Bylo proto
možné, aby se představitelce sjednocené organizace
TYFLOSERVIS v Plzni panl Iren ě Kosíkové předal
j~tě před zahájením koncertu symbolický ~ek znějld
na 50.000 Kč. Panl Kosíková vzápětí informovala
v~echny hosry koncertu, že její organizace bude moci
pořídit za ryto prostředky jednak video-lupu, která
umožni slabozrakým obča nům četbu textů, které by
pro ně byly jinak nepřlstupné, jednak psad stroj pro
Braillovo písmo. S tímto uspokojivým vědomím, že

8
7J.tj n.!lal.is memores adoplúna inlen/i

pomohli skutečně dobré věci, vyslechli
pak účast n ici koncertu krásnou hudbu
v dokonalé interpretaci na~ich ~pičko
vých umělců.
Po koncertu se plzeň~tí rorariáni krátce setkali jak se sponzory, rak
i s účinkujlclmi a s přípitkem jim podě
kovali za jejich vstřlcnost, s kterou pochopili výzvu k humanitární spolupráci.
Velmi potMitelný byl i přisl ib Mistra
Hudečka, který se právě vrátil z koncertního turné v Japonsku, že můžeme
i v budoucnosti počítat s jeho plným
pochopením při realizaci takovýchto humanitárnlch projektů.

•

Operní
koncert 8.
....

března

2001

V době, kdy tento příspěvek předáváme
se Rocary klub Plzci'i chystá k

radě,

redakční
pnpravč

svého druhého benefičního koncertu ve pro~
nevidomých v rámci distriktového projektu
TMAVOMODRYCH VEČERŮ. Uskuteční se díky
vzácnému pochopení ředitele Divadlaj.K.T}rla v Plzni
p. Jana Buriana a současně i vedení operního souboru
včemě všech jeho mnělcl'i - dirigenta, sólisn·l, operního orchestru i sboru. Tento koncert se bude konat
ve čtvrtek dne 8. března 2001 v krásných proscospěch

rách Velkého divadla DJKT v Plzni. Do programu
budou zařazeny oblfbené árie se slavnými přípitky
z oper W. A. Mozana, G. A Lortzinga, B. Smetany,
A. Dvořáka, G. Bizcta, ]. Offenbacha, E I. Čaj
kovského, M. P. Musorgského, P. Mascagniho/*
a G. Verdiho.
Až budete tento článek číst, bude tento benefiční
koncert patrně již minulostí - ale všichni, kteří jej
v průběhu ledna a února připravovali, jsou přesvědče
ni, že se vydaří stejně úspěšně, jako koncert předcho
zí, o němž jsme své čtenáře ji~- informovali, a to nejen
umělecky - dokonalou záruku k tomu dávají již pře
dem všichni účinkující umělci - ale i svim humanitárním posláním. Tišíme se, že budeme moci opět pře
dat sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých
v Plzni finanční prostředky na zařízení, heré jim
aspoií čá~tečně usnadní jejich životní podmínky.

Dobrosfat, Zeman, PDG,
člen RC Plzeii

9
:Diyniia!is IneiZwres adopli.ma i.nlenli

HODNĚ PŘES MILIÓN Z HRADCE KRALOVÉ
Benefiční koncert, který se uskuteč
nil l l . října 2000 v Městské hudební síni pod názvem "Tmavomodrý večer",
byl pro královéhradecké 'rotariány a jejich přátele velkým svátkem. Za účasti
mnoha nácných hostů koncertovali na
něm pan prof. Václav Sníti! na housle,
Jiří Houdek sen. a Jiří Houdek jun. na
trubky a Vlastimil Bičík na varhany. Na
koncertě bylo pozoruhodné nejen umění
ttčinkujících umělců, ale i to, že je věno
vali dobročinnému účelu. Byla tak podpořena okresní organizace nevidomých
a slabozrakých.
Ještě o přestávce koncertu předali
zástupci Rotary klubu představitelce této
organizace šek na 200 tis. Kč. Tato část
ka pochází z darů sponzorů koncertu, ze
vstupného a z příspěvku klubového
nadačního fondu. Protože se všichni
ttči nkující ndali svých honorářů a ani
pořádající agentura nepředloži l a žádné
účty, mohl být tento dar tak velký.

Kromě

šeku pro hradecké nevidomé a slabozraké
zástupci Rotary klubu H radec Králové další
šeky d vě ma místním humani tárním organizacím:
jeden z nich, znějící na 475 tis. Kč, byl určen
TYFLOSERVISu. Z této částky budou zakoupeny
pomůcky na výcvik sl epců a slabozrakých včetně tiskárny Braillova písma.
Druhý šek na 587 tis. Kč byl určen pro sdružení ŽNOT 90. Tyto prostředky jsou určeny na zakoupen! 30 souprav přístrojů pro projekt AREIÓN. Jejich
pomocí se umožní kontakt osaměle žijících starých,
nemocných a jinak handicapovaných spoluobčanů
s d i spečerkou tohoto sdružení, která je pak v případě
potřeby schopna zařídit téměř okamžitou pomoc.
Na tyto dvě částky se složily celkem tři Rotary
kluby: společně s RC v Hradci Králové dva kluby
v kalifornských městech Berkeley a Vacaville. Prostřed
ky jimi soustředěné nejprve zdvojnásobil Rotary distrikt č. 5160 (severní část Kaliforn ie) a formou
Matching Grantu také světové ús tředí Nadace Rotary.
Obětavé úsilí čl enů klubu stejně tak jako umění
účinkujících bylo korunováno nejen ' úspěchem, ale
především vědomím všech zúčastněných posl uchačů
předali

0.tjnilalis memores adopIima inlen/i

a diváki1, že mohli pomoci hodnotné
myšlence a prospěš né věci.
Na své be-Lprosrřed n ě následující
pravidelné schitzi se členové královéhradeckého klubu rozhodli, že koncert
zopakují v následujícím roce a to za
účasti našich tuzemských i zahraničních
přátel. Uskuteční se v předvečer slavnostního shromáždění k 75. výročí založení Rotary klubů v Hradci Králové
a Pardubících, k němuž došlo podle
dochovaných pramenů ve stejný den
v roce 1926. Po zkušenostech s příp ra
vou, p růběhem a výsledkem koncertu se
také čl enové obou klubů dohodli, že
společná příprava obou těchto událostí
začne hned 2. ledna 2001.

Ing. Augustin Čermdk,
Rotary klub Hmdec Krdlové

B. RATTAKUL PREZIDENTEM Rl
PRO 2002/03
Nominačním výborem Rl byl kanH
didátem na funkci prezidenta Rotary
International pro rok 2002/03 jmeno~
ván pan Bhichai Rattakul, člen Rorary
klubu Dhonburi, Bangkok, Thajsko.
B. Rattakul vykonával po devět
funkčních období funkci poslance rhajH
ského parlamentu. l<.ídil demokratickou
stranu Thajska, byl ministrem zahranič
ních včd, místopředsedou vlády, pledsedou zahraničního výboru, zástupcem
předsedy výboru pro národní bezpečnost

a řídil komise boje proti korupcí a zneužívání drog.
Před nástupcem do vládních funkcf byl prezidentem
thajského Svazu výrobd't léčiv a ředitelem Thajské
obchodní komory a Národního svazu prlnnyslníklL
V roce 1958 se sral zakládajícím členem Rotary
klubu v Dhonburi, později vykonával funkci guverné~
ra disrriktu, vedoudho diskusí na mezinárodních
shromážděních, byl členem a .předsedou rUzn}~ch výborU RI, kurátorem Nadace Rotary a členem a předse
dou výkonného výboru l!střednfho představenscva Rl.
V současné době- v roce 2000/01 -předsedá pracovní skupině pro diplomatické styky Rl.
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Protože nebyl do 1. prosince 2000
navržen žádný protikandidát, je tato
nominace oficiá!nf. Po Italovi Carlu
Ravizzovi (1999/2000), Mexičanu Fran~
ku ) . Devlynovi (2000/0 1) a Richardu
Kingovi z Kalifornie (200 1/02) se tak této
nejvyšší rotariánské funkce prezidenta
Rorary lnternational ujme představitel

Thajska.
Z periodika Rotary World,
t·očnfk 7, č. 3

Pět

let činností Rotary klubu Prostějov

V sobotu 16. prosince 2000 jsme

Oslavy byly zahájeny varhanním koncertem v koste~

na zámky v Bojkovicích, Sobotínč,

slavili 5. výročí opětovného založení RC
v Prostějově. Pltvodně byl Rotary kJub
v našem městě ustaven již v roce 1935,
totalitními režimy však byla jeho činnost

Je sv. Jana Nepomuckého. K navození slavnostní

Jindřichově Hradci i cyldistický výlet po

atmosféry a duševnímu obohacení přispěli všichni
účinkujíd ~ pěvecký sbor Schola cantonun s dirigentem
Petrem Kolářem, sólisté na varhany Tomáš DitunamÍ
a Tomáš Fafflek i pěvkyně Pavla Dittmannová. Koncert
byl bohatě navštíven prostějovskou veřejností. Výtěžek
z koncertu byl věnován na opravy kostela.
Společenská část oslav proběhla v sídle našeho RC
v hotelu Avion. Spolumajitel hotelu rótarián Tomáš
Tesař se postaral o reprezemacivní a dúsrojné prostředí
i občerstvení.
Po slavnostním zahájení a uvítání vzácných hostú
jsme stručně rekapitulovali činnost za uplynulé pětile
té údobí. Zdůrazněna byla zejména stabilita a přátelská
atmosféra v našem klubu. Spojuje nás altruismus,
zájem setkávat se a vzájemně se obohacovat. Pouze jeden člen ukončil členství v klubu z rodinných dl!vodli.
Bohužel se nám ale nedaří, zejména v posledních dvou
letech, získávat nové členy.
K solidní účasti na m.írindch přispívají pravidelné
přednášky rocariánlt i exrernistlt - v posledním údo~
bí např. srarosty města, ředitele České policie nebo zástupclt Klubu stomikli.
Úspěšné a bohatě navštěvované byly i společné
akce společenského i sportovního charakteru, pořáda
né společně s manželkami, např. výjezdní mítinky

chatách prezidemú.
Hodně času a prostředklt jsme vě
novali charitativní činnosti se zaměře
ním na Dětské domovy v Plumlově,
Konici, Zvláštní školu v Čechách pod
Kosířem, v posledním roce na Klub

násilně přerušena. Díky aktivitě potomkli pthodních rotariánů po revoluci
v r. 1989 byly vytvořeny podmínky pro
obnovení činnosti klubu, takže dne
27.1 O. 1995 byla tehdejším guvernérem
disrriktu 1920 Petrem KrOnem předána
Charta Rl prvnímu prezidentovi nové
éry Lambertu Wichterlemu.
Bylo pro nás velkou ctí, že se oslav
zúčastnil guvernér distríktu 2240 Ivan
Belan s chotí Mariannou, pozvání přijal
i starosta města Prostějova ing. Tesař.
Slavili s námi i přátelé ze sousedních
Rotary klubů - z Přerova, Kroměříže,
Olomouce i ze vzdálenější Ostravy.
Velmi nás potěšila účast přítele Fidlera
z RC Jindřichův Hradec, neboť jindři~
chohradečtí rotariáni byli našimi hostiteli při našem výjezdním zasedání v září
l01lského roku. Rádi jsme mezi sebou
přivítali i zástupce Kiwanis klubu
v Prostějově.

stomiků.

Ve spolupráci s naší radnicí mámeprojekt pro Matching grant,
zaměřený na výstavbu výtahu v budově
Reálného gymnázia, intenzivně však hledáme zahraničního partnera pro jeho
realizaci. Snažíme se zprostředkovávat
i výměnné akce mládeže. Byli jsme
potěšeni, že námi navdený MUDr. K
Wdówka úspěšně obstál ve výběrovém
řízení na l1čast ve skupině GSE v dubnu
letošního roku ve Švédsku. Jsme plipraveni se recipročně postarat o delegaci ze
připraven

Švédska.
V úvodním projevu našich prosin~
cových oslav bylo připomenuto, že je
naší snahou, i kdyL mnohdy se střídavý~
mi úspěchy, respektovat vedení disniktu, které nás motivuje a nabádá k reali~
zaci našich vizí.
Guvemér distriktu Ivan Belan, kte~
rý svou přítomností dodal lesku našemu svátku, nám po zdravici připo
mněl poslání i aktuální úkoly Rotary
Imernarional. Milé byly pozdravné projevy všech dalších významných host tl.
V dalším prt"1běhu večera jsme se až
do ranních hodin nejen příjemně bavili,
ale i učili být rorariány.

Bohumil Hmban,
prezident RC Prostijov 2000/2001
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ZAHRANICNI KONTAKTY RC PREROV
Rorary klub Přerov spolupracuje již
po ně kolik let s RC Geras-Waldviertel
(rakouský disrrikt 1810) . Tento klub byl
založen v roce 1982 a za tuto dobu získal pevné postavení v rorariánské rodině,
zejména díky iniciativě několika jeho aktivních čl enů . Díky jim měl i i čle nové
RC Přerov několikrát příležitost získávat
zku~e nosti a učit se být rorariány.
Díky přá telům z Gerasu jsem se mohla jako prezidentka na~eho klubu
z účastnit i se svým manželem setkání delegace tohoto klubu s jejich přáteli z RC
Hoxter, s nimiž udržují dlouhodobé vzájemné styky. Poněvadž Hoxter je vzdálen

asi 80 km od Hannoveru, byla i vzácná příležitost nav té době právě probíhající Svě tovou výstavu
v Hannoveru a ná~ Český pavilon.
Vlastní program našeho setkání probíhal v sobotu,
kdy jsme navštívili areál bývalého benediktinského
kláštera v Marienmiinsteru. Tento objekt již neslouží
řádu, je obydlen a existují rozsáhlé plány na jeho využití pro hudební a odpočinkové programy. Dal~í zajímavá zastávka platila návštěvě zámku Corvey, jehož
polovina slouží jako muzeum a druhá polovina je
k dispozici rodině knížat Ratiborských. Zde na nás
hluboce zapůsobily fragmenty fresek v kostele, které
pocházejí z doby Karla Velikého.
Vyvrcholením celého setkání byl slavnostní
mítink v hotelu Niedersachsen, což je i místo konání
v~tívit

pravidelných mítinků hostitelského klubu. B ěhem slavnostního ceremoniálu
i při soukromých rozhovorech jsme se
setkali s upřímným přátelstvím, pochopením a snahou podpořit naše sociální
programy. Vzáj emně jsme si uvědomo
vali, že jsme zde získali nové přátele.
Velice si toho vážíme a jsme vděčni svým
přátelům z RC Geras-Waldviertel za to,
že nás pozvali a umožnili nám tuto návštěvu, jíž jsme se zúčastn ili jako jejich
hosté.

Marit jandovd,
prtzidtntka RC Přtrov

PODZIM V RC TRUTNOV
V souladu s cíli našeho distriktu
proběh la v našem klubu série benefič
ních koncertů "Tmavomodré večery",

[

jejichž výtěžek byl věnován na pomoc
našim slabozrakým a nevidoucím obča
nům v našem okrese. Zavr~ením této
benefiční činnosti byl slavnostní benefiční koncert, který se konal 1 8.října
2000 a jehož výtěžek byl věnován dvěma
školám pro postižené žáky.
Tato velmi zdařilá akce se vyznačo
vala řadou přídomků "nej ... ".
Jednak byl výtěžek opětovně poskytnut těm nejpotřebn ějš ím mezi
námi, našim dětem. Další nej ... bylo
spojeno s nevšedním zážitkem, který
zprostředkovalo hudební těleso MUSICA ANTIQUA pod vedením Františka
Klazara. Skladby Josefa Mys livečka,

Orchestrální kvartet Jana Stamice či Klavírní koncert
B-dur Josefa Haydna a další skladby v akusticky vynikajícím prostředí koncertní síně Bohuslava Martinů
v Trutnově přispěly svou vysokou uměleckou hodnotou k nevšední atmosféře tohoto večera.
Dal~í nej ... je spojeno také s tímto večerem. Pro
přítomné sponzory a účastníky byl připraven společen ský raut v režii našeho člena - přítel e Petra Sogela.
Osobní kontakty, příjemná společenská atmosféra - to
vše přispělo k hlubšímu poznání, k naplnění rotariánských cílů družnosti a přátelství mezi lidmi.
Další zdařilou akcí byla návštěva Nerarova
v Orlických horách, kde probíhá zdařilý projekt našeho klubu ve spolupráci s rotariány z Jeny, SRN. Tento
projekt sleduje podporu žid a rozvoje lidské komuny
a začle nění jejích členů do běžného života. Komuna
pod vedením obětavého duchovního ukazuje, jak
i zdevastované plochy bývalého pohraničí lze vrátit
plnohodnotnému životu. Bohoslužby ve válkou a ná-
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slednými poválečnými lety pon i čeném
kostele bez střechy, tedy pod otevřeným
nebem a mezi účastníky komuny zanechávají v každém celou řadu nezodpově
zených otázek.
Last but not least - velmi příje mný
byl i přátelský večer společně s guvernérem distriktu 2240 přítelem Ivanem
Belanem, který se uskutečnil 13. listopadu ve schůwvní stylové vinárně hotelu
Adam. Byl zdařilým vyvrcholením naši
podzimní činnosti, s jejímiž výsledky
jsme spokojeni a které jsou zároveň
i pobídkou pro práci na začátku třetího
tisíciletí.

Ettgtn Krdl
RC Trutnov

Vyvolává ve vás tato představa sirua~
ci, že se rameny opíráte proti těžkému
objektu, který se pod vaším náporem ani
nehne? Jinak jsou na com v okrese Eagle
County ve státu Colorado, USA.
Díky spolupráci RC Vail-Eagle
Valley, Colorado, s organizací Schools~
to~Careers se mnoho mladých mohlo
zúčastnit projektlt, zaměřených na po~
moc ku prospěchu přímo jejich obci.
Právě dobrovolnost představuje sílu,
která dokáže pohnout horou. Tím se
inspiroval a z tohoto předpokladu také vy~
cházel zmíněný klub, který vyhlásil nový
program pro mládeL Guvernér distriktu
5470 Eddie Blender k tomu říká: "Projekt
POHNI HOROU byl koncipován právě
pro podporu· výchovy mládeže, od prv~
lláčkl1 až po středoškoláky, k rozvoji jejich
odpovědnosti a etiky dobrovolnosti v jejich vlastních obcích". Jak uvádí, v oblasti
Vail Valley je řada neziskových agentur
a organiz.1cí nabízejících služby a pomoci,
které se právě o dobrovolnost občanů opírají, a dodává: "Místní obyvatelé nejsou
nikdy dost mladí, aby nepřiskočili pomo~
ci tam, kde je toho třeba."

POHNIHOROU
Organizátorkou tohoto programu byla Jane West.
i'tíká, že v uplynulém semestru pro něj získala velmi
početnou skupinu mladých rltzného stáří.
Na programu "Pohni horou" se mohli žáci podílet ve dvou etapách. Každý žák či žákyně, kteří
odpracovali dobrovolně deset hodin, dostal na konci
školního roku diplom, jímž byla jejich snaha oceně
na. Vedle této první etapy byly každému "brigádníkovi" ještě před dokončením pátého, osmého, jedenáctého a dvanáctého ročníku všechny odpracované
hodiny sečteny a pět procent z těch nejlepších dostalo na konci školn"ího roku zvláštní odměnu. A každý
skutečně nejpilnější z uvedených ročníkl1 byl pozván
na mítink RC Vail-Eagle Valley, kde jim členové klubu pogratulovali a předali šeky, které mohli darovat
podle vlastní volby pro nějaký obecní účel nebo konkrém.í program.
Podle pravidel tohoto projektu nesmí žádný z účast
níků dostat za svou dobrovolnou práci ani peněžní od~
měnu, ani kredit za prospěch v některém předmětu,
"Vlastním cílem programu je vytvořit u mladých
návyk na službu a pomoc. Pokud jej jednou získají,
vydrží jim už po celý jejich život," říká rotarián West.

"Myslím si, že tato koncepce je pro
mladé lidi skvělou příležitostí", uvádí
Ray Glynn, rotarián a superintendent
školní rady v Eagle County. Poznamenává přitom, že některé školy přímo
požadují na žácích, aby odpracovali ve
prospěch obce potřebný počet hodin,
neboť teprve pak dostanou vysvědčení.
Takovéto požadavky však podl~ jeho názoru podkopávají vlastního ducha dobrovolnosti. "Vyžadujete-li takovouto
službu, není to už činnost dobrovolná.
Proto si cením akce "Pohni horou", neboť umožňuje, aby studenti sami pocítili uspokojení, které pramení z pomoci
bližnímu, aniž by byli k účasti na ní nu~
ceni."
Na tomto dobrovolném programu
se podílelo více než 300 studemú ze škol
okresu Eagle Counry a odpracovali
dobrovolně přibližně na 6 000 hodin,
které byly jejich opravdu dobrovolnou
službou a pomocí.

Z
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Pozdrav studenta z Iowy
Potěšilnds dopis, zt1s/anj Rotary klubu Ostrava Petrem Pdnkem, kterého tento
klub vyslal v rdmci programu Rotary
Youth Exchange na ročn! studentskou vjměnu do USA. Přestože jej psal tjden před
Vdnocemi 2000, rddi jej uvefeji'iujeme
i nyn! - pro představu, co našim studentUm umožr'íuje roční studijní pobyt
v zahraničl.

Vážení,
hlásím se Vám ze Story City ve státě
Iowa, kde již čtyři měsíce pobývám
v rámci studentské výměny. Je to téměř
rok, kdy jsem poprvé navštívil Váš klub.
Tehdy jsem ovšem neměl ani tušení, do
čeho jdu. Život v Americe jsem znal jen
z filmů. Dnes už mám o něm docela
jasné poznatky. Musím říci, že velmi
dobré. Rodina pana Alana Hermansona,
kde bydlím, mi poskytla velmi příjemné
a domácké prostředí. Mají dva hochy
( 17 a 19 lcr). Mladší Nick chodí do stejné školy jako já. Hermansonovi mají
farmu na krůty.

Mám tu už hodně kamarádů. S některými hraji za
naši školu basketbaL Zpočátku to však ve škole nebylo vúbec lehké. Nikdo mě sice nebral jako cizince,
nikdo mi ale nepomáhaL Na všechno jsem byl sám. Při
studiu si každý hledí svého. Opisování a nápověda se
tu nenosi. Též se nezapomínají úkoly. Raději špatně
než vůbec ne. Trochu závidím zdejší mládeži, že už od
16 let mllže řídit auto. Do školy dokonce už mohou
řídít v patnácti.
Ve škole mi to docela jde. Hlavní důraz zde kladou
na dějiny U.S.A Ty berou velmi podrobně. Každý týden píšeme mnoho kvízů, při nichž dokonce můžeme
vyhledávat odpovědi v knize. Pak se píše test naostro.
Většinou mám hodnocení B. V matematice patřím
k nejlepším. Místo fyziky, biologie a chemie tu máme
předmět "Science", což je ze všeho něco. Je to ale velmi názorné. Pořád děláme nějaké pokusy. Jazyk se tu
učí jinak než u nás. Žádná gramatika nebo větné roz~
bory, ale cvičí se projev (úvahy a diskuse, píšeme také
básničky). Někdy to vypadá jako na divadle. Se svou
českou školou udržuji spojení přes internet. Jednou
týdně mě vyučují moji čeští učitelé.
Několikrát jsem byl hostem v Rotary klubu Ames.
Měl jsem též přednášku o Ostravě. Přivezl jsem si asi
60 diapozitivů. Moc se to líbilo. Hlavně Beskydy, protože cu je rovina. Kapesné dostávám pravidelně.
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Vím od našich, že v Česku není
snfh. Tady je ho spousta. Minulý
týden odpadla škola, protože auty se
nedalo vyjíždět. Bude se to nahrazovat
v létě.
Vánoční svátky a následující volno
do 3.ledna strávím s Hermansonovými
v Las Vegas a Phoenixu. Už se na to
těším. Všude je vidět, že se blíží Vánoce.
Před každým domkem je vyzdobený
vánoční stromek Světelné ozdoby jsou
všude. Celé domky jsou vyzdobené
ještě

vánočním osvětlením.

Dovolte mi, abych Vám popřál
krásné prožití Vánoc a mnoho pohody
a pracovních úspěchů v roce 2001.

Petr Pdnek,
student ve Story Cit:;1 IO'Wí.l,
t')slanj RC Ostrava
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IZRAEL - ZEME PROTIKLADU
Mám-li napsat něco zaj ímavého
o studentském kempu v Izraeli, je to
opravdu těžké, mám-li všechny zážitky
tří týd nů vystihnout na tak omezeném
počtu řádktl, zvláhě když ani ty tři týdny nestačily ke vstřebání tak zajímavé
země, jakou Izrael sku tečně je.
Pro mne samou se Izrael stal zemí
protikladů. Střetává se zde nekonečná
minulost s ohlušující současností. Na
neuvěřitelně malém prostoru existují
zcela odlišné kultury a náboženství. Je to
místo střetu východní a západní civilizace, všudypřítomný ostnatý drát tyto
protiklady jen wstřuj e. Hranice měst
jsou hranicemi života, za nimi čeká jen
poušť a její beduíni.
Snad právě noc v poušti u beduínů
byla největším zážitkem. Bylo to pravdu
něco výjimečn ého a myslím, že to cítili
všichni LIČastn!ci kempu. Tradičně oblečení beduíni nás hostili v obrovském sta-

,

nu, který byl současně jídelnou, společensko u místností a ložnicí. Součástí
hostiny byla i velmi silná káva a velmi
sladký čaj, které se neodm!tají- to byste
mohli hostitele urazit.
Přestože to všechno byla jen hra (pů
vodní beduíni už v Izraeli téměř vymizeli - mobilní telefon byl pro naše hostitele
samozřejmostO, měl ten večer své nezaměnitelné kouzlo. Usínali jsme na rohožích pod beduínským stanem uprostřed
pouště - up rostřed nekonečna.
Na papíře tato slova vypadají spíš
legračně, ve skutečnosti to jsou zážitky
na celý život. Nemohu vám tedy doporučit nic jiného, ne-L přestat o Izraeli
"jen" číst, ale vypravit se tam. Určitě nebudete litovat.

Lenka juHčkovd,
vysland RC Ostrava

,

v

ZAPADNI PACIFIK JIZ BEZ OllRNY
Jak potvrdila v srpnu 2000 Světová
zdravotnická organizace (WHO), stal se
Západní Pacifik již druhou oblastí celého světa, v níž se podařilo přerušit
přenos zhoubného viru polio - děts
ké obrny. Podle WHO se do oblasti
Západního Pacifiku počítá 36 zem(- od
Francouzské Polynésie až po Čínu.
Poslední případ výskytu obrny byl zjištěn v roce 1997 v Kambodži.
S bojem proti dětské obrně v této
oblasti započal Rorary International
v roce 1979, když poskytl částku 760
000 US$ na pě tiletý imunizační projekt,
a to ve spolupráci s jedním z tamních
ministerstev zdravotnictví. Až do I. čer
vence 2000 vzrostla částka, kterou Rl
poskytl k vymýcení obrny v Západním
Pacifiku, na 37,5 mil. US$.

PolioPius

Fakta o PolioPlus:
• V roce 1988 žila jedna desetina lidstva
v zemích, kde se dětská obrna nevyskytovala. K I. červenci 2000 to byly již celé tři
pětiny.

26 zemím severní a jižní Ameriky se pod~řilo dostat polio pod kontrolu již v roce 1994. Také v Evropě
byla tato zhoubná nemoc již zcela vymýcena. Přesto
však virus polio dosud zůstává endemickým na indickém subkontinentu a v Mrice.

. Rotarv na internetu

• Dosud obdrželo dotace k proveden!
kampaně, zaměřené na vymýcení dětské
obrny, 122 zemí.
• Očkovací látka pro jedno dítě nestojí
vfc ne-L půl dolaru.
• Podaří-li se nad dětskou obrnou skutečně zvítězit, dosáhne se v celosvětovérr
měřítku úspor 1,5 miliardy US$, protože již nebude zapotřebí provádět pravidelnou rutinní vakcinaci.

Z periodika Rotary World,
ročnlk 7, č. 3

Strdnky Rotary International na internetu rtznaly vjrazné změny -jsou přehlednějši a praktičtěj!i, uživatelé
se v nich budou sndze orientovat. Zasurfojte na webovjch strdnkdch a najděte je pod označenim

www. rotary. org
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Na jednom ze sv)ich posledních mítinktt přivítal Rotary klub Praha vzácného hosta. Náš klub navštívila paní Hilda
Hojerová-Čiháková, elegantní a energií
sršící dáma, které by nikdo ani vzdáleně
nehádal neuvěřitelných 91 let. Její životní osudy, o nichž nám vyprávěla a které
pak doplnila při osobním rozhovoru,
jsou natolik V)ijimečné, že stojí za zaznamenání.

Dcera rotariána

Paní Hilda Hojerová-Čiháková je
dcerou Jiřího Uhnnanna, ředitele skláren lnwald, luerý byl za·kfádajídm
členem Rorary klubu Praha a jeho prezidentem v roce 1928/29. Pamatuje si na
zaldádánf klubu, kdy její Olec spolu se
SV)''m americkým příbuzným navštívil
Jana Masaryka a jeho prostřednictvím se
sezúámil se 7.akládajfcím prezidemem
klubu Antonínem Sumem. Vzpomfná
rovněž na každ)'m rokem pořádan)' rorariánsk)' ladies' day, kte1} navštěvovala
společně se svou maminkou.
Paní Hojerov:í je od roku 1915 člen
Jmu Sokola a účasmicí všech sokolsk)tch
slcrlt včemě sletu v roce 2000. Mezi její
př,ltdc patřili mimo jiné spisovatel J. S.
Machar a herci Karel Hašler, Rudolf
Deyl či Jaroslav Vojm. V období druhé
světové války byla aktivní účastnicí protiněmecké odbojové činnosti. Stojí za
zmínku, že po za rčení Karla Hašlera mě~
la odvahu p{edat pro něj na pra7..ském

V roce 1945 se paní Hojerov:í stala
aktivní funkcionářkou lidové strany. Její
činnost byla po ímoru 1948 "oceněna"
okamžit)'m zatčením a pozdějším odsouzením v inscenovaném procesu na
13 let vězení. Propuštěna byla po dlouhých devÍti letech. Její vyprávění z té doby lze vyslechnout jen s hlubok)\m
dojetím. Výslechy se zavázan)'ma očima,
s revolverem přiložen)'m ke sp<lnku,
pět vyražen)~ch zublt a sam.otka, po které musela cel)' den pochodovar a ne~
směla se nejen posadit, ale ani opřít
o zcd', to by zlomilo skoro ka·Ldého. Paní
I-Iojerová však vydržela. jako na světlý
okamžik té nejhorší doby vzpomíná na
návštěvu Jaroslava Vojty, kreq\ jako jedin)' z jejích přátel za ní přišel do pankrácké věznice. Po odsouzení byla
přemístěna postupně do l O věznic, kde
ji čekala tvrdá práce, ale raké kontakt
se spoluvězeií.kyněmi. S pohnudm
jsme vyslechli její vyprávění o setkání
s Milenou Htibschmanovou, manželkou pražského rorariána architekta
Bohumila Hiibschmana a se slovenskou
manželkou bratislavského rorari:í.na
a o tom, jak společně ve vězení uskureč
ilovaly myšlenku rorariánské pomoci
potřebným.

gestapu balíček s vepsaným vzkazem. Jako jedna z mála žen byla v roce 1947 vyznamenána čs. vojenskou
medailí za zásluhy 1. srupnč.

Po svém propuštění se paní
Hojerová konečně setkala se svou ma~
minkou i se svým synem. Jedním
z mála přátel, kteří se nebáli s ní udržovat i v té době kontakt, byl Rudolf
Deyl. Společně s ním pak připravila knihu vzpomínek na Karla Hašlera, kde
ovšem nesměla b)rt uvedena jako spoluautorka.
AJuivita a tivomí eHn neopusrily
paní Hojerovou dodnes. Setkává se pravidelně s ženami, které postihl podobný
osud. Z 800 politick)tch vězeiíkyil lwn1unistické éry jich dosud žije 600. Paní
Hojerová se neúnavně zúčasn)uje rltzn)'ch besed a shromtlž.děnf, kde zejména
mladým lidem připomíná temné snánky naší nedávné historie, kterými prošla.

Plejeme paní Hojerot'é ještě mno/Jo dalšicb let v plném zdmvi a aktiv~
uí čbmosti.

Mil-m1 Roch,
RCPmha
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ROTARIÁNI MEZI STOMATOLOGY SVĚTA
V prvním týdnu prosince 2000 jsem
se zúčastnil světového kongresu zubních
lékařťt

v

Paříži.

Kongresy se konají každý

rok, avšak ten poslední byl zvláště významný, protože uplynulo právě 100 let

od založení Světové federace zubních lélcařú - World Denta! Organization. Byl to
múj již pátý světový kongres po kongresech v Hong Kongu, v Orlandu,

v Barceloně a v Mexico City.
Ten pařížský byl výjimečný jednak
uplynulým scoletfm, ale také tím, že při
něm došlo k první oficiální schůzce zubních lékařt'!-členl'! Rotary klubů. K plvnfm nesmělým kontakuoun došlo ji?. na

kongresu v Mexiku mezi oficiálními delegáty členských zemí zpt''isobem "ten
kolega z Jižní Alneriky má zajímavý odznáček".

Kolegové znali další lékaře
obědě bylo
dohodnuro uskutečnit první oficiální set~
kání rotariánťt~stomatologů na výročním
kongresu v Paříži. Mítink se uskutečnil
l.prosince z.1. účasti 22 členú Rotary klu~
bt"t ze šestnácti zemí. Většina z nás se před~
stavovat nemusela, protože se většinou
delší dobu známe, ale nic jsme nevěděli
o činnosti v našich mateřsk.ich !dubech.
Byla to velmi zajímavá výměna zkuše~
nosrí, informací o různých činnostech
v domácích klubech. Závěrem bylo do~
bodnuto připravit profesní setkání za
účasti dalšfch zubních 'lékařů, členťt RC,
kteří o naší schťtzce nevěděli, na kongrese
v letošním roce, který se uskuteční
v Malajsku. Připravili jsme adresář člent"1
RC a již nyní probíhají čilé kontakty.
Celý kongres probíhal na vysoké společenské úrovni. Vrcholem společenských

z jiných zem{ a na pracovním

akcí byla recepce pořádaná prezidentem Francie, panem
J.Chiracem. Jako vedoucí reprezentanti světové federace
jsme byli také přijati sraroswu města Paříže, velvyslancem
USA ve Francii a velvyslankyni Malajska, organizátora
letošního kongresu.
Myslím ale, že by bylo dobré, abych čtenářt"tm také
přiblížil celou naši profesní organizaci. Po letošním
kongcsu sdružuje World Dema! Organization 141 národních organizací reprezentujících 762 000 zubních
lékařl't. Česká stomatologická komora je se svými 7 5 50
členy také mezi řádnými členy a má možnost vysílat na
kongresy dva své delegáty. Světová organizace je členěna
podle světadílú. Evropská regionální organizace sdružuje 34 zemí a zastupuje 260 000 zubních lékařů
v Evropských zemích. V této Evropské organizaci mám
tu čest zastávat třetím rokem funkci generálního sekretáře. Naše organizace má oficiální spojení s úřady
Spojených národťt, Světové zdravotnické organizace
a s Mezinárodní organizací pro standardi-

zaci- ISO.
Světový kongres probíhá vždy souběžně
se světovou výstavou zubolékařské techniky
a s ní spojených technologií. Kongres začíná
valným shromážděním za účasti volených
delegátů ze všech členských zemí. Na něm se
řeší zásadní profesní problémy a ·společná
politika pro výkon liberálního povolání,
schvalují se oficiální stanoviska např. k užlvání amalgamu apod., k etice- povolání,
k legislativě týkající se zdravotního pojištění
v různých zemích, stanovují se preventivní
zdravotní programy. V loiíském roce byl
založen fond na podporu zdraví v rozvojových zemích. Jsou připraveny vzdělávací
programy jak pro obyvatele, tak i pro lékaře
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v těchto zemích. Tyto projekty jsou financovány z členských poplatkť1 a samozřej~
mě ze sponzorských dart"1 velkých firem.
Hlavní problematikou, kterou řešíme
v Evropě, fe příprava jednotného postgraduálního a kontinuálního vzdělávání pro
zubní lékaře. S tím také úzce souvisí
problematika vzájemného uznávání diplomů. V této oblasti jsme značně pokročili, byl započat projekt DentEd (Denral
Education), který provádí evaluaci všech
univerzit poskytujících vzdělání zubním
lékařlun, včetně našich. Mezinárodní pracovní a výzkumné skupiny řeší vytypované problémy v zubní péči a onemocnění
dutiny t'1stní včetně nádorových.
Světové kongresy zubních lékařú jsou
vždy významným mezníkem pro regionální organizace a silným podnětem pro
národní organizace. Vzájemné poznávání,
přárelslvÍ mezi delegáty, společná profesní
problematika- to je velmi silný náboj pro
naše jednání. Humánní poslání našich
projektú, zaměřených zejména na rozvojové země, je velmi úzce spojeno se zamě
řením Rotaty klubů. V budoucím společ
ném vystupování členú Rotary klubů
vidím další podnět a směrování našich
profesních mftinkú.

Eduard Cirnbum,
RCP/zerl

fe•ieton

· .-

Hvězda, která svítila nad zakladatelem rotariánského h nuti Paulem
Harrisem a nade dnem, kdy k němu při
létl n~pad je založit, byla rozhodně šťast-.
ná hvězda, velice šťastná hvězda.
Na prahu třetího tisíciletí, po zkušenostech pěti rotariánských pokolení to
můžeme jasně pozorovat ...
Jakmile tato hvězda nad hnutím poprvé zasvítila, nezhasla - a svítila dál
a dál - (myslím, že na samém počátku nového tisíciletí je možné v• této eseji volit
poněkud slavnostní tón... tak tedy ... )
"i přicházeli lidé s dary, aby je přinesli
a vložili do rotariánských jesliček".
Rotariánské novorozeně se usmívalo
z jesliček podobně, jako se usmívá větši
na nových hnut! - jenomže kolik podobných nových hnut!, čas to zakládaných s nejlepšími úmysly, velice brzy
zjistí, že o ně nikdo nestojí, - že ti, kdo
je založili, na ně nemaj! čas, - že po při
jemném a slibném začátku při chází
obvyklé poznání, že nové hnut! bylo
zbytečné .

Lidské

dějiny

jsou jedním velikým
vznešených a ušlechtilých
hnut!, spolků a společností, které zasvítily a zhasly. Co nenf nutné, hyne.
Často se - i mezi ateisty - hovořívá,
jak je možné, že křesťanství, právě ono,
nekončí, vytrvává, jako víra, jako hnuti,
jako nejstarší organizace - vytrvává navzdory všem úsilím o jeho likvidaci,
- navzdory krutému pronásledování i o ně m hladovým lvům v Koloseu i navzdory krutému vyvražďování věř!
clch ve dvacátém století - proč právě toto hnut! přežívá mocná impéria jedno
po druhém ... a zachovává si stále onu
hřb itove m

Redakční

-t · ·

' '" ~ •f,

:J

rada:

Rotariánské tisíciletí
(miléniová esej)
podivuhodnou vlastnost, že je hnutím mlád!, - ano,
křesťanství je přece nepřetržitě moderní ... už po dva

tis!ce let ...
Jaká šťas tná hvězda nad ním svítila, svítí a nepřestává svítit?
Jeto hvězda soucitu.
Hvězda milosrdenství. Hvězda víry...
Hvězda lásky.
Myslím, že tato - zdán livě lyrická - slova jsou ve
své p o dstatě velice realistická.
A že to jsou slova, která zaznívají už v ústech páté
generace ro tariánů, zaznívají bez frází a bez vypočíta
vosti, nezaznívají v této podobě, podobě "jen slov", zní
v podobě slov, která se p roměnila do skutků, činů ...
"Všechno je možné věřfclmu .. . " Toto můžeme
číst v evangeliu a jsou to slova, která svíd ze skutků
a nadějí rotariánů.
Ať už je od sebe liší jakákoliv víra, jakákoliv tradice nebo jakékoliv přesvědčení- spojuje je víra, že soucit a láska nejsou "sentimentální pahodnory", že to
jsou veliké zázračné síly.
Je možné odstranit ze zeměkoule obrnu? Je možné
očkovat stamilióny lid!? Zamezit hrůznému utrpení?
Všechno je možné tomu .. .
Tomu, kdo věří. Rotariáni věří a konají.
Na tolika kontinentech, v tolika zem!ch, - v tolika duš!ch . ..
Bylo hezky řečeno, že kdyby se sebraly všechny
slzy, které rotariáni svým soucitem a svou láskou setře
li, bylo by z nich celé jezero ...
Rotariáni věří a tvoří.
Scházejí se ve světle své hvězdy, radostně, scházejí
se po pokolení dobří přátelé s dobrými přáteli, světlo

jejich šťastné hvězdy je spojuje . ..
Rotariánské hnutí věří ve světlo, které zaplaší tmu, věří nenápadně , neokázale, nepřetržitě- a jako každý, kdo věří ve
světl o, - svítí.
Rotariánská šťastná hvězda, která
vzplanula na počátku minulého století,
září a osvěcuje utrpení, úzkost a zoufalství, zmírňuje je ...
A rotariáni přicházej í se svými dary,
podobpě jako dávní pastýři, přicházejí
k tolika chudým j esličkám, k tolika bezmocným a slabým.
Hnuti, která jsou založena na zbran!ch, válkách, ctižádosti, na ješitnosti
a na pýše - zanikají, hnut!, založená na
soucitu a na lásce, trvají.
Na začátku třetího tis!ciled se z malého plamínku, který zažehl před téměř
stoletím Paul Harris, stalo pro tolik trpfclch hřej ivé slunce.
Bylo hezky řečeno, že pozemský lidský život je krátký, pomíjivý, zdánlivě
bezvýznamný ... Jenže něco se v něm dá
dokázat.
A v tom je jeho velikost ...
Jeho nutnost na úsvitu třetího tis!cilet!.
Pokud má rotariánské hnut! svého
anděla strážce - a vypadá to, že jej má jistě zpívá právě o tomhle ...
O té nenápadné, zdán livě neviditelné - a přitom sv!tlel - velikosti.
Velikosti soucitu. Velikosti přátel
ství.
Velikosti lásky.

Martin PetiJka
RC Brandýs-Boleslav

Dobroslav Zeman, J>Dc; (pi·edseda), Ivan Helan, IX;, Alexander lkínyik. Jan Hladk);· Nataša Krempod,
i'vlanin l'eriška, Milan Roch, Andrea Vnnerod
- \'e spolupr;íci se všemi RC a RTC, kreré poskyrly S\'é podklady
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