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Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,
převzít vedení redakce časopisu, který má
svoji několikaletou tradici, není jednoduché.
Obzvláš vedl-li redakci po celou dobu tak
obětavý, svědomitý, zkušený a jazykově vybavený člověk, jakým je náš rotariánský přítel Dobra Zeman z Plzně, v roce 1999 první
guvernér našeho distriktu. Byl však obklopen i zručným a osvědčeným týmem spolupracovníků, který zůstává - a to je pro
nového šéfredaktora významný závazek.
Nový ročník RGN otvíráme pozměněnou
grafickou úpravou a nápadnějším členěním
jednotlivých témat. Zásadní změnou je středová čtyřstránka, která tvoří do určité míry
samostatnou přílohu s výběrem nejzajímavějších informací v anglickém překladu. Je
určena všem cizincům, kteří přijíždějí do našeho distriktu, nebo nám, kteří častěji vyjíždíme do zahraničí, posloužit by měla
i členům Rotary klubů v našem distriktu, jejichž jednacím jazykem není čeština nebo
slovenština. Se strategií naší redakce pro letošní rok se můžete podrobněji seznámit
v rubrice „redakční ozvěny“ na straně 37.
Číslo, které právě čtete, je připraveno tak,
aby odráželo v co nejširší míře témata, kterými v lednu a únoru žije celé společenství
ROTARY INTERNATIONAL - rotariánskou uvědomělost a světové porozumění.
V několika materiálech se také vracíme
k období závěru uplynulého kalendářního
roku, zejména k průběhu vánočních a novoročních svátků v našich klubech. Věřím, že
i tentokrát v našem časopise najdete řadu
zajímavých a inspirujících příspěvků.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor ROTARY GOOD NEWS
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Mia Farrow, známá americká filmová herečka, prodělala v devíti
letech dětskou obrnu. Její léčení bylo úspěšné, což v padesátých letech minulého století bylo všude na světě výjimečné. Tento zážitek
z dětství silně zapůsobil na její humanitární cítění. Ve zralém
věku postupně adoptovala deset dětí, většinou původem z asijských zemí a většinou handicapovaných. V roce 2000 se stala velvyslankyní dobré vůle UNICEF a začala spolupracovat na
humanitárních projektech v zemích třetího světa. Při Národních
imunizačních dnech organizovaných v rámci projektu PolioPlus
se seznámila i s posláním společenství Rotary International, jehož
se později stala členkou. Nejen jako herečku ji představuje rozhovor na str. 24 v českém jazyce a na str. 19 v kratší, anglické verzi.
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Roman Gronský,
guvernér distriktu 2240 pro období 2006/2007
Počátek roku je obdobím, kdy se nutně zamýšlíme nejen nad tím, co jsme
v minulém roce dokázali, ale zejména se zamýšlíme nad cestami k naplňování
cílů ve svém profesním, rodinném i rotariánském životě. Právě v tomto měsíci nejen bilancujeme, ale uvědomujeme si svou sounáležitost se svými přáteli
v mateřském i v dalších Rotary klubech, sounáležitost s obcí, ve které žijeme
a plánujeme, co nám ještě zbývá dokončit v druhé polovině rotariánského
roku. Zejména nyní si znovu uvědomujeme důležitost rotariánského přátelství, rozvíjení etických hodnot při veškerém našem počínání.

K prvnímu setkání guvernéra našeho distriktu (vpravo) s novým velvyslancem USA v ČR,
J.E. Richardem Graberem (vlevo) došlo v
na plzeňské radnici během
slavnostního ukončení společného MG projektu RC Plzeň a RC Birmingham, AL, USA.
Text a foto: Svatopluk K. Jedlička.

Hrdost na příslušnost k rotariánskému celosvětovému hnutí musí vyvěrat nejen z pouhého členství v Rotary klubu, ale zejména z vlastní činnosti ve prospěch Rotary a ze zásadového rotariánského postoje v profesním i osobním
životě.
Společenství Rotary vzniklo již před více než sto lety k prohloubení přátelství, ze kterého se velmi rychle utvořilo hnutí, které chce pomáhat ostatním –
díky týmové práci lépe a efektivněji, než by to jakkoliv dokázal jednotlivec.
Mějme stále na paměti, že v Rotary jde o týmovou práci, a se to již týká Nadace Rotary, služby obci, služby mládeži nebo mezinárodní služby, že jde především o přátelství a spolupráci v místním i v mezinárodním měřítku, a že
nám musí přinášet radost a uspokojení. Nenechávejme představenstvo klubu, aby za členy klubu vše vymýšlelo, organizovalo a zařizovalo, přinášejme
na každou klubovou schůzku nové podněty tak, jak je většina z nás zvyklých
nové podněty přinášet na pracovní porady. Z našich nových podnětů, ale
i z podnětů přinášených nerotariány zvenčí, budujme své strategické plány
pro další období své činnosti.
Pečujme systematicky o propagaci činnosti mezinárodního hnutí Rotary
i svého klubu nejen v lokálním měřítku, spolupracujme s vybranými místními
subjekty ve školství, zdravotních ústavech, apod. V této souvislosti rád připomenu, že webový portál našeho distriktu, který obtížně vznikal, rostl a sílil
v období kolem roku 2002, dnes dosáhl takové úrovně, že jeho design a softwarové řešení přebírá několik distriktů působících ve Velké Británii, tedy
v rotariánské oblasti známé pod zkratkou RIBI. Ten, kdo stál u zrodu tohoto
projektu a sám jej ve své firmě realizoval, webmaster našeho distriktu Vladimír Skalský, byl za tento počin anglickými rotariány odměněn začátkem ledna čestným odznakem Paul Harris Fellow. Věřím, že i naše kluby začnou pod
váhou tohoto argumentu o ty „své“ části našeho distriktního webového portálu pečovat tak, aby to odpovídalo jejich hodnotě i jejich praktickému významu jako operativního komunikačního nástroje.
Stejně jako pečovat o naši vnější prezentaci, je třeba pečovat i o naši pamě,
tedy o materiály, které mohou sloužit pro poznání rotariánského života našim následovníkům. Mnoho nového se v našich klubech děje, v současnosti
o tom dobře víme - čas však neúprosně běží, a když si pak potřebujeme s odstupem připomenout některé skutečnosti, vybavíme si velmi obtížně, jaké
projekty se nám podařilo realizovat před dvěma, třemi roky. Bez zpracované
dokumentace písemné i fotografické rychle zmizí z povědomí. Je proto nezbytné uchovávat v archivu klubu i celého distriktu všechny důležité údaje
o tom, jak klub v tom či onom rotariánském roce žil, jak se měnil počet jeho
členů, jaké humanitární či vzdělávací projekty se mu v běžném roce podařilo
uskutečnit, jaká nová partnerství uzavřel, jaké významné návštěvy přijal - je
toho opravdu mnoho, co stojí za zaznamenání.
n
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V závěru loňského roku bylo guvernérovi distriktu (vlevo) a jeho asistentovi pro střední Slovensko Robertu Bečicovi představeno 24 členů a členek nově založeného RC Bratislava
Danube. Schůzky klubu jsou vždy v pondělí večer ve známé bratislavské kavárně Štefanka.
Klub si vzal za cíl podporovat léčbu handicapovaných dětí prostřednictvím hippoterapie.
Text: Peter Kucer, foto: Miloš Kmety.

Po dvojročnej zodpovednej príprave pod drobnohľadom ADG Róberta Bečicu, zakladajúceho prezidenta RC Nitra - Harmony, predstavil Vladimír Karvaj, zakladajúci prezident RC Nové Zámky 25 nových rotariánov (z toho 6 žien) prítomnému DG Romanovi
Gronskému. Slávnostnej zakladajúcej schôdze, ktorá sa uskutočnila v novom modernom
komplexe Wellnes v Patinciach, sa zúčastnil aj PDG Ivan Belan a rotariáni z obidvoch
nitrianskych Rotary klubov. Sídlom RC Nové Zámky a miesto ich pravidelných pondelkových stretnutí je Hotel Grand v Nových Zámkoch.
Text a foto: Ivan Belan, PDG

9. - 11. března 2007
Hotel DUO Praha
1. Vezměte v úvahu, že velká láska i velké
skutky zahrnují velké riskování.
2. Když prohrajete, nenechte si ujít ponaučení, proč.
3. Držte se tří R:
- respektu vůči sobě
- respektu vůči ostatním
- responsibility - zodpovědnosti za
všechny svoje činy
4. Pamatujte si, že když nedostanete to, co
chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí.
5. Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je
správně porušit.
6. Nedovolte, aby malé neshody zranily
velké přátelství.
7. Když si uvědomíte, že jste udělali chybu,
udělejte okamžitě kroky k její nápravě.
8. Každý den bu te nějaký čas o samotě.
9. Otevřete svoji náruč změně, ale nevzdávejte se při tom svých hodnot.
10. Pamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpově .
11. Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se
moci těšit z něho podruhé.
12. Milující atmosféra ve vaší domácnosti je
základem vašeho života.
13. Při neshodě s vašimi milovanými řešte
pouze přítomnou situaci. Nevynášejte
na světlo minulost.
14. Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak
dosáhnout nesmrtelnosti.
15. Bu te jemní k Zemi.
16. Jednou do roka se vypravte někam, kde
jste nikdy před tím nebyli.
17. Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve
kterém vaše vzájemná láska je větší, než
vaše vzájemné potřeby.
18. Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se
museli vzdát, abyste ho dosáhli.
19. Přistupujte k lásce a vaření s hravou bezstarostnou odevzdaností.
P. S. Toto poselství má co říci nejen každému rotariánovi, ale zejména i těm, kteří rotariánství v sobě nenosí, ani se podle
rotariánských zásad nechovají.
Roman Gronský, DG

Foto: skj

Seminář PETS a na něj navazující distriktní shromáždění připravuje a vede budoucí guvernér. Tentokrát to je Ing. Petr Pajas. Zeptali jsme se, čemu obě
pracovní setkání slouží a proč je důležité, aby se jich
zúčastnili zástupci všech klubů.
„Jak vyplývá z názvu, PETS je určen především
budoucím prezidentům a sekretářům klubů, tedy
pro přípravu klíčových činovníků klubů našeho
distriktu v rotariánském roce 2007-8. Sobotního
semináře se zúčastní také asistenti guvernéra
a předsedové i členové specializovaných distriktních výborů a komisí, kteří budou tvořit pro uvedený rok tým distriktu (jejich zasedání je již v pátek
9. 3. odpoledne). Účast na semináři mohu proto
doporučit i těm, kdo mají nebo budou mít v klubech na starosti dílčí úseky činnosti. Spolu s distriktní trenérkou, docentkou Janou Přikrylovou,
a celým distriktním týmem připravujeme opravdu
praktickou a užitečnou průpravu. Podobně jako
v minulosti očekáváme největší zájem o příspěvky
a konzultace týkající se služby mládeži (dlouhodobé studentské výměny se zahraničím, zahraniční
i tuzemské letní tábory, rozvoj osobnosti mladých
lidí - RYLA a další rotariánské aktivity). Potřebné
budou také informace o Nadaci Rotary - o tom,
jak získat finanční podporu pro klubový projekt,

o stipendiích a výměně studentů, jakož i o přípravě
GSE týmu pro pobyt v Alabamě na jaře roku 2008.
Na PETS také přivezu čerstvé poznatky z celosvětového shromáždění RI v San Diegu v Kalifornii,
tedy ze závěrečné přípravy nastupujících guvernérů, kterého jsem se zúčastnil na konci ledna. Jen
činovníci, kteří jsou na svoji práci dobře připraveni, mohou svým klubům pomoci co nejlépe a nejúčinněji plnit poslání Rotary.
V návaznosti na PETS svolávám spolu se současným guvernérem Romanem Gronským distriktní
shromáždění, které se uskuteční o den později,
v neděli 11. března. Při něm nastupující prezidenti klubů a distriktní tým přijmou strategii pro činnost distriktu i klubů v rotariánském roce 2007-8
a projednají návrh distriktního rozpočtu na toto
období. Pro podrobnější prezentaci plánu své činnosti dostanou prostor předsedové distriktního
výboru Nadace Rotary a služby mládeži.
Zvu vás na obě pracovní setkání o uvedeném
březnovém víkendu. Mnohým z nás připomenou
idylické kouzlo zimní Prahy nebo je umožní poznat těm, kdo Prahu znají méně.
SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍCE!
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překlad: mr
Na otázku co je to Rotary je někdy obtížné dát rychlou a jednoduchou odpově . Rotary znamená tolik různých věcí: přátelství a partnerství, mezinárodní porozumění a spolupráci, etiku povolání i vedení komunity. Všechny tyto
hodnoty nás přivedly do Rotary a jsou také důvodem, proč v Rotary zůstáváme.
Na prvním místě však Rotary znamená službu a dávání přednosti službě a pomoci před osobním prospěchem (SERVICE ABOVE SELF). Rotary bylo
založeno k rozvoji partnerství, velmi rychle se však proměnilo v organizaci,
v níž lidé, kteří chtěli pomáhat ostatním, našli místo, kde tuto pomoc mohli
uskutečňovat lépe, efektivněji a s větším potěšením, než kdyby jednali samostatně. Jsme členy našich klubů, můžeme tedy pomáhat druhým jejich prostřednictvím. Právě proto jsme rotariány, právě proto jsme zde. Čtyři cesty
služby (Ave- nues of Service) jsou a vždy budou centrem rotariánské práce.
Pomáhají nám najít rovnováhu při volbě projektů a při naplňování rotariánských cílů. Pro- střednictvím klubové služby, služby povolání, služby obci
a mezinárodní služby se snažíme naplňovat tento ideál. Každý projekt, který
uskutečníme, každé hřiště, které vybudujeme, každá studna, kterou pomůžeme vykopat, každý dospělý, kterého naučíme číst, každé dítě, které naočkujeme proti dětské obrně – to všechno udělá svět, ve kterém žijeme, o něco lepší,
o něco zdravější, o něco šastnější. A ukáže to ostatním, že ve své profesi budeme úspěšní ne přesto, že děláme to, co je správné, ale právě proto.
Všechno to, co v Rotary konáme, podporuje rotariánské cíle. Když pracujeme na posílení Nadace Rotary, vytváříme větší prostředky na podporu našich
služeb. Když pracujeme na zvýšení počtu členů, pomáháme zvýšit počet rukou, které uskuteční naše projekty. I když některé principy v Rotary, jako cíle
Rotary a čtyři cesty služby, zůstávají neměnné, naše organizace v průběhu
své historie vyvinula nové a lepší cesty k naplňování svých cílů. Jedním takovým nástrojem je plán vedení klubů (Club Leadership Plan). V něm máme
efektivní nástroj k organizování našich klubů při ponechání prostoru k tomu,
aby samy mohly rozvinout svou činnost v každé ze čtyř cest služby.
Zjednodušením struktury vedení našich klubů získáme více času, energie
a zdrojů na skutečnou rotariánskou práci, kterou je a vždy bude služba. Udržováním našeho závazku ke čtyřem cestám služby uctíme minulé generace
rotariánů, kteří se jimi řídili, ale také ukážeme cestu (LEAD THE WAY) generacím budoucím.

preklad: ib
Pred tridsajeden rokmi Muhammad Yunus, vtedy profesor ekonómie na
Univerzite Chittagong v Bangladéši, objavil krutú realitu extrémnej chudoby: rozdiel medzi sebestačnosou a virtuálnym otroctvom je ove a menší, než
si možno myslie. Zistil, že v dedine Jobra tento rozdiel predstavuje iba nieko ko centov.
Pri rozhovore s výrobkyňou bambusových stoličiek Yunus zistil, že táto
žena každé ráno nakupovala zásoby bambusu na úver, zhruba za 25 amerických centov. Ke že nemala peniaze ani na nákup dennej zásoby bambusu,
nikdy by nebola schopná splati úver. Yunus zistil, že v dedine je mnoho
udí v podobnej situácii. Ich celkový dlh? Dvadsa sedem amerických dolárov. Yunus urobil to, čo bolo preňho prirodzenou vecou: zaplatil ich dlhy.
Noví podnikatelia rýchlo začali vytvára zisk, jeho úver sa splatil a mikroúver bol na svete.
6

Projevy a zprávy prezidenta RI Billa Boyda na www.rotary.org/jum/boyd

Myšlienka poskytova malé úvery tým najchudobnejším vrstvám obyvate stva bola revolučná a priniesla aj revolučné výsledky. Len v roku 2005 sa poskytlo 100 miliónov mikroúverov, ktoré pomohli u om v 130 krajinách.
V súčasnosti sú rotariáni zainteresovaní vo viac ako 60 projektoch zameraných na poskytovanie mikroúverov na celom svete. V roku 1999 sa Yunusovi
dostalo uznania na RI kongrese v Singapure. V októbri sa stal laureátom Nobelovej ceny.
Jednoduchý princíp poskytovania mikroúverov je tiež princípom Rotary.
Malé zmeny môžu prerás do ve kých zmien a zdanlivo bezvýznamný čin
môže ma alekosiahle následky. Práve tak ako tých 25 centov v bangladéšskej dedine znamenalo ove a viac ako iba púhy štvrdolár, aj prosperita nepovšimnutého jednotlivca či dediny môže ma medzinárodné dôsledky.
Ke vstupujeme do Mesiaca svetového porozumenia, pripomíname si Yunusov úspech a posolstvo, ktoré spočíva v tom, že nikdy nemôžeme vedie
o všetkých dôsledkoch, ktoré naše skutky spôsobia. Jeho úver vo výške 27
USD, poskytnutý zo súcitu, mal napokon alekosiahlejší význam, než si kedy
dokázal predstavi. Naša práca v Rotary tiež vedie k prospechu, ktorý my
možno nikdy neuvidíme: nové priate stvá, nové vzahy nadviazané medzi
u mi, dobrý pocit u udí, ktorí možno ani nemajú ve a spoločného.
Chudoba, ako všetci dobre vieme, predstavuje obrovskú prekážku pri budovaní mieru a stability. Každý inteligentný prejav š achetnosti, každý projekt,
ktorý pomôže u om vies lepší život, je tiež prejavom nádeje. My, rotariáni,
zdie ame názor, že láska k blížnym znamená ve mi ve a. Každý nepatrný prejav v údnosti jedného človeka voči druhému nás vzájomne zbližuje a približuje nás k takému svetu, aký by sme radi zanechali našim deom.
Možno si myslíme, že iba pomáhame vybavi školu, zariadi kliniku, či vyhĺbi
studňu pre vzdialenú komunitu. V skutočnosti však našimi skutkami vlastne
pomáhame vytvára lepšiu, stabilnejšiu a mierumilovnejšiu budúcnos.

W. B. (Bill) Boyd
PREZIDENT, ROTARY INTERNATIONAL

William B. Boyd (vpravo) navštívil Prahu v době,
kdy se připravoval na převzetí funkce prezidenta RI.

ZVEME VÁS NA SVĚTOVÝ KONGRES RI
SALT LAKE CITY - UTAH, USA
17. - 20. června 2007
podrobnosti včetně formulářů na
www.rotary.org/events/conventions/2007/index.html
www.rihost2007slc.org
S kým se na kongresu setkáte?

„ ,Až někdy vyšetřím trochu času, půjdu se podívat do …´ – kolikrát jste už sami
tuto větu či něco podobného pronesli?“ ptá se pan Hyrum Smith, tvůrce slavného „Franklinova plánovacího kalendáře“, součásti jeho populární knihy „Deset
přírodních zákonů, jak úspěšně hospodařit naším časem i životem“ (The 10 Natural Laws of Successful Time and Life Management). „Franklinův plánovací kalendář“, který vychází ze slavného zápisníku Benjamina Franklina, není jen
pouhým kalendářem – je to spíše příklad systému opírajícího se o hodnoty, jak si
řídit svůj vlastní život. „Musíme se naučit přizpůsobit svůj čas našim nejvyšším
prioritám a rozhodujícím hodnotám,“ říká Smith. A co je podle něho nejdůležitější? Umět trávit čas se svou ženou a šesti dětmi.

V jeseni roku 2005 sa William B. Boyd stretol v Bratislave s čestným guvernérom nášho
dištriktu, prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom.
Foto: Svatopluk K. Jedlička

Tento velmi uznávaný řečník (speaker), který se proslavil svým vtipem i energií,
promluvil dosud na více než 5 000 nejrůznějších shromáždění. Za své služby ve
prospěch obce získal již mnoho ocenění, mimo jiné také „Silver Beaver Award“
(Cenu stříbrného bobra) od amerických skautů; byly mu také uděleny tři čestné
doktoráty. Je autorem řady knih, mezi něž patří také publikace „What Matters
Most: The Power of Living Your Values” a „Pain is Inevitable, Misery is Optional”.
Mezi dalšími řečníky na Světovém kongresu RI 2007 bude také Jenny Hortonová,
bývalá účastnice rotariánské výměny mládeže, a Tom Ristimaki, který v minulosti
získal velvyslanecké stipendium Nadace Rotary. Jenny, členka australského Rotary klubu Kenmore, se jako dobrovolnice zapojila do kampaně na vakcinaci dětí
v Botswaně, v Etiopii a v Indii a pracuje nyní jako poradkyně pro Světovou zdravotnickou organizaci v pakistánském Karáčí.
převzato z časopisu The Rotarian 2007/1,
překlad a redakční úprava: Dobroslav Zeman, PDG

Na Světovém kongresu RI v Salt Lake City se uskuteční volba prezidenta RI pro
období 2008-2009. V prosinci loňského roku vyhlásil současný prezident RI W.
B. Boyd jako oficiálního kandidáta Dong Kurn „D. K.“ Leea z Korejské republiky (jeho stručný životopis jsme otiskli v RGN 2006/6).

Williama B. Boyda (vpravo) zaujal náš distriktní časopis.
Na snímku s Otakarem Veselým, PDG.
Foto: Svatopluk K. Jedlička

Foto: Eric Schramm

Převzatlo z časopisu THE ROTARIAN 2007/1
Překlad a redakční úprava:
Dobroslav Zeman, PDG
Foto: archiv RWMP

Pomoc Hondurasu pokračuje
Text: Vanessa N. Glavinskas
Když v roce 1998 zachvátil hurikán Mitch Honduras, po Haiti druhou nejchudší zemi západní polokoule, 7 000 osob zahynulo, více než milion lidí
zůstalo bez střechy nad hlavou. Své živobytí ztratili farmáři, protože 70 % úrody bylo odplaveno.
Prezident Carlos Flores Facussé prohlásil, že
jeho země ztratila vše, co se jí podařilo vytvořit za
uplynulých 50 let. Na pomoc tehdy přispěly nejen
dobrovolné organizace, ale i rotariáni z celého
světa, aby poskytli alespoň to nejnutnější: potraviny, oblečení a dočasné přístřešky.
V roce 1999 byla z iniciativy místních rotariánů
a za pomoci řady zahraničních Rotary klubů,
honduraských institucí a mezinárodních záchranářských organizací vybudována obec Nueva Esperanza – Nová naděje, vzdálená od Tegucigalpy
asi hodinu cesty. K její výstavbě byli přizváni i postižení, aby si tak ověřili, že jim nové domy skutečně patří. Dnes toto nové městečko tvoří 201
dům pro asi tisíc obyvatel, kteří mají svou knihovnu, počítačové centrum, základní školu, několik
obchodů a zdravotní středisko. Z iniciativy jednoho kalifornského a jednoho honduraského RC
přispěla v rámci programu „3-H“ (Health, Hun-

V Hondurasu za sebou hurikán Mitch
zanechal zpustošenou zemi.
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Přijímání nových studentů na obnovenou střední školu v New Orleansu probíhalo ještě
v provizorních podmínkách, školní rok však už začal v nových učebnách.

ger, Humanity) i Nadace Rotary částkou 470 000
dolarů. Díky tomu se kapacita zdravotního střediska postupně zčtyřnásobila, takže dnes slouží
nejen místním, ale i dalším 30 000 lidí z celého
okolí.
Díky další dotaci „3-H“ byl vypracován projekt na rozvoj
místního zemědělství rozvržený do pěti let, který lidem poskytne možnost pracovního
uplatnění. Nadace Neuva Esperanza poskytla
obyvatelům obce také mikrokredity, takže mohli
založit své malé podniky – od kuřecí farmy až po
obchod průmyslovým zbožím. „Naším cílem je,
aby každý měl své zaměstnání; naším mottem je
Rozvoj a důstojnost,“ říká Albania Reyes, ředitelka Nadace.

New Orleans rychle ožívá
Text: Bettina Kozlowski
29. srpna 2005 hurikán Katrina těžce poškodil
střechu střední školy nesoucí jméno Warrena
Eastona, nejstarší školy v New Orleansu. Ochranné hráze se probořily a po týdny byla škola do výše
prvního poschodí zaplavena vodou, která promočila stěny, podlahy a stropy, zničila vodovodní
a elektroinstalaci i veškerý nábytek a zařízení. Téměř 1 400 studentů bylo rozprášeno po různých
městech Louisiany i dalších států USA. Škody dosáhly tří milionů dolarů.
Rotary klub New Orleans, který po 20 let podporoval při škole působící Interact klub, vyhlásil
kampaň na záchranu školy, jíž hrozila přestavba
na bytový dům, a požádal její vedení o souhlas
k sanaci zničených tříd tak, aby mohly být uvedeny do provozu ještě před začátkem tohoto školního roku. Přitom mnozí z jeho členů ztratili své
domy, svůj majetek a věděli, že na záchranu školy
sami nestačí. Někteří se po katastrofě do města
už ani nevrátili. Naštěstí přišli na pomoc rotariáni
z Kalifornie, Floridy, Kentucky, Massachusetts,
z New Yorku, Pensylvánie a dokonce i z Německa
a přispěli částkou 60 000 dolarů. V červnu přijelo
do New Orleansu z Berkeley 36 rotariánů, zkušených v oboru stavebnictví, aby se podíleli na opravách tříd, přijeli také členové Interact a Rotaract
klubů z Pensylvánie a z New Yorku. Po dva týdny

tak společně pracovalo v úmorném vedru, bez
vodovodu a elektřiny 85 dobrovolníků, včetně bývalých žáků a učitelů školy.
V den prvního výročí katastrofy se přímo z této
školy uskutečnil televizní přenos rozhovoru s prezidentem Georgem W. Bushem. Jeho manželka
Laura předala knihovníkovi školy šek na 70 000
dolarů k opravě knihovny. Sen rotariánů se splnil
7. září. Členové klubu stáli před zachráněnou
školou pod vlajkou s heslem SERVICE ABOVE
SELF, aby uvítali na 800 navracejících se studentů. Další se vrátí, až budou dokončeny všechny záchranné práce.
Díky další podpoře Nadace Rotary ve výši 33 000
dolarů a díky daru od Americko-lucemburské
společnosti v Evropě ve výši 51 000 dolarů budou
nyní místní rotariáni ještě dokončovat práce na
instalacích, opravovat okna a vybavovat zničené
laboratoře a atletický stadion. To je také nejdůležitější projekt, jaký kdy tento RC uskutečnil.

Okamžitá pomoc Indonésii
Text: Tom Clynes
Zemětřesení o síle 6,3 stupňů Richterovy stupnice, které zasáhlo v časných hodinách 27. května

Lékaři z řad rotariánů poskytovali na Javě pomoc
kde se dalo.

2006 indonéský ostrov Jávu, bylo cítit i v 500 km vzdálené Jakartě. 6 000 lidí při něm přišlo o život, 130 000
o své domovy. Více než 30 000 bylo zraněno, nemocnice byly přeplněny, pobořené silnice a zhroucené
mosty znemožňovaly zachráncům přísun potravin,
vody a léčiv. V Jokjakartě, původním královském
městě, bylo zničeno více než 60 000 domů.
Ještě než tuto hroznou zprávu přinesla média, začali
se kontaktovat rotariáni distriktu 3400. Jeho tehdejší
guvernér Balmater po poradě se svým nástupcem
v této funkci Miko Sujatmikem telefonicky požádal
o pomoc ústředí RI v Evanstonu. Během 24 hodin
byla na webových stránkách RI vyvěšena výzva k poskytování pomoci a zřízeno zvláštní bankovní konto
pro převod finančních prostředků. Guvernér se osobně obrátil také na všechny své 104 kluby a na rotariány, s nimiž se setkal nedlouho předtím na
Mezinárodním shromáždění v San Diegu. E-mailem
všem sdělil, co se stalo, že potřebují krev, lékaře, provizorní útulky i peníze na obnovu. Jeden rotarián
v Jokjakartě dal k dispozici svůj dům, z něhož bylo zřízeno „Nouzové centrum pro oběti zemětřesení“, kam
pak proudily všechny dodávky poskytované pomoci.
Provizorní útulek v něm našli i dobrovolníci z RTC
a RC klubů, kteří přispěchali na pomoc nejen z okolních měst, ale i z Austrálie, Singapuru i z Anglie.

Nejstarší střední škole v New Orleansu hrozilo po hurikánu Katrina zrušení.

Již dva dny po zemětřesení opustilo anglický Cornwall letadlo se 400 ShelterBoxy, obsahujícími stany,
lůžkoviny, pomůcky na vaření a prostředky na získání
čisté vody. Postupně dodali rotariáni celkem 2 000
těchto ShelterBoxů.
Téměř zázrakem nebyl žádný ze stovek rotariánů zabit ani zraněn, jejich domovy nebo podniky však byly
zničeny nebo poškozeny. 600 zaměstnanců jedné poničené textilní továrny přišlo o práci. Její majitel však
učinil ihned opatření k tomu, aby se v jeho skladišti
mohly provizorně uskladnit shelter-boxy a jiné dodávky.
Během první fáze pomoci, která trvala do 10. června,
se rotariáni zaměřili na uspokojení základních potřeb
přeživších a na spolupráci s nemocnicemi. Pak však
museli pomýšlet na obnovu poničených objektů. Bylo
zničeno nebo poškozeno více než 900 škol. Již několik
dnů po zemětřesení zaměřili prezidenti osmi klubů ze
zasažené oblasti svou pozornost na obnovu škol, zdravotních středisek a knihoven a na pomoc mnoha chudým, kteří přišli doslova o všechno.
Díky darům, které přicházely z celého světa, si místní
rotariáni uvědomili, že při poskytování této humanitární pomoci nejsou sami. Podílely se na ní Rotary
kluby z Evropy, USA, Japonska, Tajvanu, Singapuru, Austrálie i z jiných částí světa. Důležitou úlohu
hrály i webové stránky RI, ale nejdůležitějším zdrojem pomoci byli rotariáni, s nimiž se guvernér setkal
na mezinárodních setkáních rotariánů. „Ověřil jsem
si, že si na vás vždy vzpomenou, dojde-li k nějaké pohromě,“ říká. Pomoc rotariánů dosáhla do poloviny
října 100 000 dolarů. „Vnitřní síla našeho společenství spočívá v jeho vzájemném propojení. Když nás
tato katastrofa zasáhla, věděli jsme, na koho se obrátit o pomoc.“
n

Po zemětřesení bydleli obyvatelé Javy doslova na ulici.

Za výrazné pomoci rotariánů byla vystavěna zcela nová obec s příznačným názvem
Nueva Esperanza. Následky hurikánu Mitch zde dnes už nepoznáte.
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Snímek z ostrova Jáva

s použitím materiálů z časopisu The Rotarian 2007/1
Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: Mark Pearson
V roce 2000 přišel Tom Henderson z anglického
Rotary klubu Helston-Lizard s myšlenkou na
pořízení větších a obsažnějších „balíčků první
pomoci“ pro oblasti postižené přírodními katastrofami. Projektu dal název ShelterBox. Jako
bývalý důstojník záchranné služby u námořnictva velmi dobře znal základní potřeby, které je
nutno v krizových situacích zabezpečit na prvním místě. Své zkušenosti převedl do podmínek
panujících bezprostředně po jakékoli katastrofě.
A už takovou katastrofou je velká živelná pohroma – zemětřesení, sesuv půdy, vulkanická
erupce, větrná smrš, dešový příval či povodeň –
nebo pro civilní obyvatelstvo i válečný konflikt.
První ShelterBoxy byly z Velké Británie odeslány v roce 2001 na pomoc postiženým při zemětřesení v oblasti západoindického Gujararu.
Projekt velmi rychle přerostl klubové rozměry.
Jeho administrací se dnes zabývá ve Velké Británii registrovaná charitativní organizace The
ShelterBox Trust se stálými pobočkami zřízenými Rotary kluby v USA, Kanadě, Austrálii a jihovýchodní Asii. Do realizace projektu se
aktivně zapojili také rotariáni v Německu, Norsku a na Novém Zélandě.

Snímek z Libanonu

Snímek z oblasti postižené
vlnou tsunami

Během uplynulých šesti let pomohlo 28 tisíc
ShelterBoxů 450 tisícům lidí ve třiceti zemích světa.
Pomoc je možné poskytnout v kterékoli oblasti
světa bezprostředně po katastrofě, protože fond
ShelterBoxů se naplňuje průběžně, tedy nejen ve
chvíli akutní potřeby. Jednoduchý systém umožňuje dárci jak zakoupení celého ShelterBoxu
(490 Ł), tak i jen některé jeho části – například na
pořízení jednoho spacího pytle můžete přispět
částkou 20 Ł. Vyloučeny nejsou ani finanční příspěvky vyšší než 1 Ł. Projekt ShelterBoxů se stal
oblíbenou formou individuální i skupinové humanitární pomoci. Oceňují ho zejména Rotary
kluby, které nedisponují většími finančními prostředky a přitom se chtějí zapojit do mezinárodních projektů. Dárce navíc může svůj příspěvek
zorganizovat velmi jednoduše prostřednictvím
webových stránek na adrese
www.shelterbox.org
n
• ShelterBoxy je možné poskytnout během 48 hodin, tedy prakticky okamžitě, v kterékoli části světa
• kontejner váží 120 liber, manipulace s ním je
snadná
• v prvních týdnech po katastrofě poslouží ShelterBox spolehlivě i početnější rodině
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Výraz ShelterBox je možné do češtiny přeložit jen těžko. ShelterBox není jen přístřeší
nebo útulek, jak by se podle názvu dalo usuzovat, ale je to celá malá mobilní domácnost.
Kromě klenutého stanu pro deset osob, od
něhož je název projektu odvozen, dvou sítí
proti moskytům, deseti pláštěnek a 50 stop
dlouhého nylonového lana tu jsou dva větší
a dva menší skládací kanystry na vodu, tablety na úpravu vody, které vystačí na půl roku
pro deset osob, čtyři voděvzdorné přikrývky,
deset spacích pytlů nebo přikrývek, různé
jednoduché nářadí jako kleště, pilka, kladivo, svinovací měřidlo, sekyra, motyčka a polní lopatka, pět jednoduchých jídelních
souprav s příbory, dva hrnce a jednoduché
kuchyňské potřeby i malá víceúčelová kamínka. Nechybějí ani základní potřeby pro
malé školáky. Toto nejnutnější vybavení pro
větší rodinu je uloženo v robustním víceúčelovém kontejneru z odolného plastu.

RC Plzeň

Text: Dobroslav Zeman, PDG,
Foto: Svatopluk K. Jedlička a archiv redakce
Jen několik dnů před Vánocemi - přesně 13. prosince - přivítali členové Rotary i Rotaract klubu
Plzeň v Obřadní síni plzeňské radnice své vzácné
hosty: především nového velvyslance USA v Praze p. Richarda Grabera v doprovodu dvou dam paní Sarah Peck a paní Heleny Markusové, ale
také nového primátora Plzně ing. Pavla Rödla
s řadou jeho nejbližších spolupracovníků, i současného guvernéra našeho distriktu Romana
Gronského a jeho nástupce v této funkci Petra
Pajase. Všichni tak vytvořili důstojný rámec pro
slavnostní uzavření jednoho z největších humanitárních projektů, který za dobu svého už šestnáctiletého působení plzeňští rotariáni připravili.
Podnět k němu dal William Cabaniss, tehdejší
Přátelskou atmosféru setkání podpořilo vystoupení
dětského folklorního souboru MLADINKA

americký velvyslanec v Praze, už na jaře 2005:
současně s navázáním partnerských vztahů mezi
Plzní a jeho rodným Birminghamem v Alabamě
doporučil přátelské propojení mezi Rotary kluby
obou měst. Tato spolupráce našla svůj nejlepší
výraz ve společném humanitárním projektu, do
něhož přispěli američtí přátelé částkou 10 000 US
dolarů, plzeňští - dle svých možností - částkou
1 500 dolarů, k níž je ovšem třeba připočítat i cennou finanční podporu Rotary distriktu 2240 pro
ČR a SR ve výši 4 000 dolarů. A protože do projektu vložila další finanční prostředky i Nadace
Rotary ve formě účelové dotace, dosáhl tento
projekt celkové hodnoty přesahující částku
25 000 dolarů, konkrétně tedy v českých korunách 580 750 Kč. Bylo velmi potěšitelné, že se
k jeho realizaci přihlásili velmi ochotně i členové
Rotaract klub Plzeň.
Symbolické šeky převzali při této slavnosti představitelé těchto čtyř sociálních zařízení pro handi-

Slavnostní ukončení projektu a předání šeků se zúčastnili (zprava): velvyslanec USA v ČR J.E. Richard Graber,
primátor Plzně Pavel Rödl a Dobroslav Zeman, PDG, hlavní koordinátor projektu

capované děti v Plzni a v jejím bezprostředním
okolí:

v roce 2004 výlet několika dětí k moři a opatřili
jim tiskárnu fotografií.

Speciální škola pro sluchově postižené v Plzni
S touto školou začal RC Plzeň spolupracovat již
v prvních letech svého znovuzaložení v roce 1991
a umožnil tehdy v nejužší spolupráci s RC London uskutečnění výměnných pobytů sluchově
postižených českých a anglických dětí. Na ni
dnes navazuje opatřením kompenzačních a terapeutických pomůcek pro děti v mateřské škole.
Pomůcky jsou určeny pro rozvoj jemné a hrubé
motoriky, představivosti, hmatu, orientace
v prostoru, jakož i pro rozvoj rozumových a estetických schopností postižených dětí. Velmi prospěšná bude pro tuto speciální školu i výpočetní
technika, vše v celkové hodnotě 147 615 Kč.

V rámci tohoto nového projektu získává Dětský
domov v Trnové 15 nových dětských postýlek
z masivního dřeva. Nahradí tak ty současné železné, používané již více než 20 let, jejichž technický
stav je už nevyhovující. Vedle toho bude zahrada
domova vybavena dětským kolotočem. Celková
hodnota darů činí 188 823 Kč.

Ústav sociální péče pro mentálně postižené děti
a mládež „Nováček“
Tento ústav vznikl v roce 2000 a sídlí v prostorách
bývalé mateřské školky v Rabštejnské ulici č. 29
v Plzni. Jeho sociální služby jsou určeny pro klienty ve věku od 3 do 27 let, jeho současná kapacita
je 44 míst. Organizačně spadá pod Městský ústav
sociálních služeb města Plzně.
V rámci tohoto projektu získává ústav různé
zdravotní pomůcky, např. antidekubitální matrace, které pomohou předcházet u ležících klientů
dekubitům, nebo zvlhčovače vzduchu, které zabrání vysoušení sliznic dětí hlavně v zimním období. Kompenzační pomůcky zase přispějí
k rozvoji jemné a hrubé motoriky klientů, ke zvýšení jejich představivosti, rozumových, pohybových schopností a ke zlepšení zrakového,
sluchového a hmatového vnímání. Celková hodnota vybavení je 148 038 Kč.
Dětský domov v Trnové
Dětský domov, založený již v roce 1951, se nachází v Trnové nedaleko Plzně a jako jedno ze zdravotnických zařízení spadá pod resort Ministerstva
zdravotnictví ČR.
RTC Plzeň s ním začal spolupracovat již v roce
2002. Z výtěžku z „Hudebního a Divadelního Rotaract Festivalu“, který jeho mladí členové pořádají každoročně od roku 2003, zorganizovali

Sdružení na podporu handicapovaných dětí „TY
A JÁ“
Cílem tohoto sdružení je podporovat integraci tělesně či duševně postižených osob do naší společnosti. Sdružení provozuje klubovnu, kde se
postižené osoby scházejí a kde se mohou věnovat
svým koníčkům a aktivitám. Úspěšný je dětský pěvecký sbor „HVĚZDIČKY“, který vystupuje na veřejnosti od roku 2005. Letos podpořil jeho aktivity
Rotary klub Plzeň vydáním jejich vlastního CD.
Pro obohacení a usnadnění aktivit v klubovně
sdružení bude sloužit 6 počítačů s příslušenstvím,
které umožní dětem přístup k internetu, komunikaci s okolím a tím i přístup k informacím z celého světa. Celková cena vybavení činí 96 275 Kč.
Sympatická byla i zdravice současného prezidenta RC Birmingham, AL, p. Russella Cunninghama, kterou jsem od něho dostal e-mailem
v předvečer této „Friendly Ceremony“ a v níž
uvedl:

Mgr. Helena Tichá převzala šek
pro Dětský domov Trnová
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„Upřímně litujeme, že ani váš dobrý přítel William
Cabaniss, kterému jsme předali vaše pozvání, ani
nikdo z našich členů se vaší slavnosti nemůže
zúčastnit. Jsme však mimořádně potěšeni, že se
nám společným úsilím podařilo navázat přátelství
se všemi plzeňskými rotariány. Jsme přesvědčeni, že
vaše slavnostní setkání bude událostí významnou
a posíláme vám k ní naše srdečná blahopřání. Vaše
úsilí o zlepšení života postižených spoluobčanů je

velmi hodnotné a jistě si zaslouží uznání všech
obyvatel vašeho města.“
Slavnostní atmosféru tohoto přátelského setkání
u příležitosti předání darů opatřených rotariány
pro čtyři zařízení sociální péče v Plzni obohatilo
nejen vystoupení výborné muziky dětského folklorního souboru MLADINKA, ale i příznivý zájem médií, který se projevil v řadě novinových

Šek pro MŠ a ZŠ sluchově postižených v Plzni
převzal Mgr. Jiří Pouska

článků i v TV-filmu o úspěšné spolupráci mezi
Plzní a Birminghamem, který zařadil plzeňský
magistrát hned na příští týden do celotýdenního
vysílání kabelové televize.
Po chutném rautu v prostorách historické plzeňské radnice se rotariáni na závěr setkali na
přátelském posezení s panem velvyslancem R.
Graberem, také aktivním rotariánem: již po
20 let je členem RC Milwaukee ve státě Wisconsin.

Velvyslanec USA v ČR J. E. Richard Graber (vlevo) a budoucí guvernér Rotary distriktu 2240 Petr Pajas (druhý zprava) seznámili přítomné novináře s letos začínajícím společným projektem „Mladý velvyslanec“ (Junior Ambassador). Projekt má
prostřednictvím pravidelně opakovaných schůzek napomoci k navazování kontaktů mezi talentovanými mladými lidmi
z různých regionů republiky s diplomaty USA a představiteli americké obchodní komory působícími v ČR. Pilotní setkání tohoto projektu s delegáty pražských klubů se uskuteční 26. února. O projektu přineseme podrobnější informace v příštím
čísle RGN.

Pohovořili společně o dalších možnostech spolupráce jak s velvyslanectvím USA v Praze, tak
i s americkými kluby. Možností se nabízí celá
řada. O jejich konkretizaci budeme s potěšením
informovat v dalších číslech našeho časopisu
ROTARY GOOD NEWS.
n

Text a foto: Svatopluk K. Jedlička

Pozdravit W. Cabanisse přišli zástupci všech
pražských klubů, v popředí stůl pořádajícího RC Praha

William J. Cabaniss (stojící) odpovídal na množství dotazů. Nejzajímavější
myšlenky z diskuse si zaznamenával Petr Pajas, DGE (sedící).
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William J. Cabaniss, člen RC Birmingham (D6860 - Alabama, USA), který v České republice působil v letech 2004-2006 jako velvyslanec USA, se před svým návratem do
vlasti rozloučil s pražskými rotariány na slavnostním setkání v kavárně Adria. Setkání
uspořádal RC Praha, zúčastnili se ho však i členové dalších pražských Rotary klubů i někteří rotariáni z ostatních míst distriktu, s nimiž v průběhu své dvouleté mise u nás přišel
do kontaktu. V průběhu setkání se uskutečnila velmi zajímavá beseda o kulturních
a hospodářských stycích USA s ČR a o působení Rotary v této oblasti. Někteří diskutující kladli také otázky týkající se možností další spolupráce s panem Cabanissem i spolupráce s pražským velvyslanectvím USA. Nastupující velvyslanec Richard Graber je také
rotarián z RC Milwaukee (D6270 - Wisconsin, USA). Tato skutečnost naznačuje, že
spolupráce započatá panem Cabanissem bude velmi dobře pokračovat.
n

RC Trenčín

Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: archiv
V polovině minulého roku zemřel v Praze ve věku
86 let JUDr. Vojtěch Zamarovský, rodák z Trenčína, jeho čestný občan a čestný člen tamního Rotary klubu, významná osobnost slovenské, české
i světové literatury. Mimo vlastní tvorbu se věnoval také překládání z angličtiny, francouzštiny, latiny a němčiny, spolupracoval i na několika
televizních dokumentech o starověku. Byla mu
propůjčena dvě nejvyšší státní vyznamenání Slovenské republiky (Pribinův kříž I. třídy a Řád Ludovíta Štúra I. třídy) a v Řecku státní
vyznamenání „Vyslanec helénismu“. O jeho životě a především o jeho tvorbě vypráví knížka Pavla
Toufara „Cestovatel na perutích času - Vojtěch
Zamarovský“, kterou před třemi roky vydalo
v češtině třebíčské vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček.

skému mohol udeli
najvyššie vyznamenanie Slovenskej
republiky.
Viem, že patrí
k tým uom, ktorí by si ho zaslúžili,
aj keby urobili iba
polovicu toho, čo
skutočně vytvorili.
Vojtech Zamarovský píše o dávnych svetoch a dávnych pokladoch histórie. Pre nás Slovákov sa však
už za svojho života sám stal vzácnym pokladom,
ktorého si vážime a ktorý obdivujeme. Som presvedčený, že jeho dielo sa stane natrvalo súčasou nášho
kultúrneho dedičstva, ale bude aj cenným príspevkom ku kultúrnemu dedičstvu celej Európy a sveta.
Jeho výpravy ku koreňom civilizácie sú totiž také
objavné a vzrušujúce, že sami prekonajú veky a hranice.“
Ačkoli Vojtěch Zamarovský trávil většinu času
v zahraničí a trvalé bydliště měl v Praze, do rodného Trenčína se velmi rád vracel. Obzvláš
poté, co zde bylo v roce 1997 z iniciativy ing.
arch. Júliuse Bruny, pozdějšího člena zdejšího
Rotary klubu, otevřeno muzeum antiky a založen Klub přátel Vojtěcha Zamarovského
(www.zamarovsky.sk). Při vzniku muzea byl nápomocen i další dnešní rotarián akad. arch. Marián Strieženec, žijící v Beckově. V té době byl
veřejnosti po téměř třiceti letech výzkumných
prací znovu zpřístupněn Beckovský hrad. Během jeho slavnostního otevření architekt Strieženec zprostředkoval schůzku Vojtěcha
Zamarovského a dalších zainteresovaných s tehdejším prezidentem Slovenské republiky Michalem Kováčem. Výsledkem bylo převzetí záštity
nad trenčínským muzeem antiky prezidentem
Kováčem, který přislíbil svou pomoc při jeho
rozvoji. Dnes se toto muzeum může pyšnit nejen
množstvím antických artefaktů a sbírkou Zamarovského knih, ale i autentickými dary z řeckých
muzeí antiky. Do okruhu Zamarovského přátel
patřila i řada dnešních rotariánů.

Jejich vztah k němu za všechny vyjádřil ve své
vzpomínce architekt Bruna, který minulý rok
Vojtěcha Zamarovského doprovázel i na jeho
poslední cestě do Atén.
Nosite priezviska, ktoré siaha h boko do stredovekej historie, sa v celom svojom plodnom živote pohyboval ešte hlbšie – v staroveku! Vojtech
Zamarovský sa stal profesionálnym bádate om
a prostredníctvom svojich kníh a filmov aj propagátorom antickej kultúry, nielen u nás, ale prakticky
na celom svete.
Svoje rodné mesto opustil už v začiatkoch svojej
profesnej kariéry. Novým domovom sa mu stala
Praha a malebné Soutice, kde v prajnejšom tvorivom prostredí vznikli všetky jeho diela. Dlhé roky
štúdia, jazyková pripravenos a k tomu desiatky
ciest do krajín antiky priniesli bohatú žatvu v podobe štrnástich pôvodných diel preložených do
mnohých jazykov, a k tomu aj nieko kých televíznych filmov.
Doma i vo svete sa preslávil aj tým, ako dal literatúre faktu jej zvláštne príažlivé objavite ské čaro bez
toho, aby čo i len minimálne znížil hodnovernos
prezentovaných faktov a úvah. Naopak, jeho diela
si vaka špecifickému videniu svetov mocných
a porazených, svetov rozkvetu a úpadku civilizácií
získali srdcia už dvoch generácií vačných čitateov. Vyše dvoch miliónov výtlačkov, to je v tejto časti sveta literatúry a v kontexte vtedajšej našej krajiny
naozaj úctyhodné číslo.
Pán Zamarovský trávil ostatné roky svojho života
v úzkom okruhu syna a svojej vernej priate ky Vierky. Ako sám vravel, k týmto najbližším mu pribudol
aj priate „Parkinson“. Tento príslovečný humor
a dnes taká vzácna schopnos sebairónie pána Zamarovského nikdy neopúšali. Sú tým čriepkom
v našich spomienkach, ktorý nám pomáha zmieri
sa s nenahradite nou stratou, ktorú pre nás jeho odchod znamená.
Čes jeho nehynúcej pamiatke!

n

Do předmluvy k této biografii napsal tehdejší
prezident Slovenské republiky Rudolf Schuster
mimo jiné tato slova:
„Osobné stretnutie s vzácnym človekom nikdy nemôže nahradi ani to, ke poznáte celé jeho dielo
a podrobný životopis. Presvedčil som sa, že je to človek, ktorý sa oddal svojej práci, ale má aj zaujímavé
názory na život, spoločnos, literatúru, a že rozpráva sa s ním je nesmierne obohacujúce a zaujímavé.
Spomínam si aj na naše doteraz posledné stretnutie.
Považujem za ve kú čes, že som pánovi Zamarov13

Distriktní výbor pro spolupráci D-CZ-SK

Text a foto: Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň
I když se takové setkání uskuteční většinou jen
jednou za rok, je o to srdečnější: na svých pravidelných pracovních zasedáních, spojených s poznáváním kulturně-historických krás sousedních
zemí, spolu jednají členové výboru pro mezinárodní spolupráci, v tomto případě mezi naším
česko-slovenským distriktem 2240 a německými
Rotary kluby. Protože jsme se loni sešli v Erfurtu,
byli letos se svoláním na řadě naši přátelé ze Slovenska. Je jen škoda, že prakticky na poslední
chvíli setkání odvolali. A tak jsme byli rádi, že
jsme se mohli - bohužel bez jejich účasti - setkat
ve dnech 17. až 19. listopadu ve Františkových
Lázních. Za to patří náš dík příteli Václavu Smekovi, bývalému prezidentovi RC Cheb, který vyšel mé prosbě o spolupráci ochotně vstříc. Bylo
tak také umožněno početnější zastoupení členů
německé sekce.

Delegáti rotariánů z ČR tvořili nepočetnou, ale aktivní skupinku (zleva J. Fast a S. Srnka). Slovenští rotariáni své zástupce tentokrát nevyslali. Předsedal H. Schlei (zprava) za účasti J. Geisenhofa a Kl. Hanckena, všichni z německé sekce.
Právě o zhodnocení dosavadních aktivit, ale
i o výhledech do budoucnosti se hovořilo na letošním výročním jednání. Souhrnou zprávu podal
vedoucí německé sekce Hans Schlei. Na něj navázal Johannes Geisenhof, bývalý prezident RC
Weissenburg, svou zprávou o velmi úspěšném nastartování projektu „Záchrana a rekonstrukce
barokního kostelíku Ostrovec“. Sám tento projekt jako architekt inicioval a velmi aktivně se na
něm podílí nejen „jeho“ RC Weissenburg, Univerzita v Bambergu a RC Plzeň, ale
i Česko-německý fond budoucnosti v Praze. Ten
také již rozhodl, že k záchraně kostelíka přispěje
pozoruhodnou částkou 300 000 Kč. Těsně před
zasedáním LA toto půvabné místo navštívil
p. Geisenhof společně s plzeňskými rotariány.
O dalších aktivitách německých klubů, orientovaných na spolupráci s naší zemí, informovali
také Zdeněk Filip, RC Giessen, a Werner Strik,
RC Würzburg. Přínosné kontakty svého RC
Bad Wörishofen s RC Piešany vyzdvihl dr.
Klaus Hancken. A Lothar Ullrich z RC Erfurt
zavzpomínal na naši mimořádně úspěšnou distriktní konferenci letos v květnu v Českém
Krumlově.

Předseda německé sekce Hans Schlei, PDG distriktu
1880 (vpravo) blahopřeje Fritsi Zeeuwovi, PDG distriktu
1950, ke zvolení do funkce místopředsedy
Vzájemná spolupráce Rotary klubů našeho distriktu s německými Rotary kluby je ve srovnání
s jinými sousedními zeměmi a jejich kluby nejen
nejpočetnější, ale přináší také nejvíce pozitivních
výsledků ve sféře humanitární, sociální, vzdělávací i kulturně-společenské. Právě proto, že minulost našich zemí byla zatížena velmi závažnými
rozpory, je naše partnerství společensky mimořádně prospěšné. Tím více oceňujeme u našich
rotariánských přátel z mnoha německých Rotary
klubů upřímnou snahu, s níž nám nabízejí a také
společně s námi realizují různorodé společné
projekty, které výrazně přispívají vzájemnému
porozumění a sblížení.
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Zajímavá byla také prohlídka zámku Kynžvart

Se zájmem přijali účastníci i mou informaci
o kontaktech některých našich klubů s jejich německými partnery - vyjmenujme je alespoň: RC
Liberec-Jablonec n. N. s Rotary kluby Freital
a Dreiländereck-Oberlausitz, RC Prag Bohemia
s RC München-Königsplatz, RC Praha s RC
Nürnberg-Neumarkt, RC Cheb/Eger s RC Fichtelgebirge nebo RC Znojmo s RC Eichstätt-Altmühltal.
Velmi pozitivní ohlas mělo v září 2006 odhalení
pamětní desky na restaurovaném čele Schwarzenberského kanálu poblíž Želnavy, která dvojjazyčným textem připomíná významný projekt RC
Praha na záchranu drobných architektonických
památek na Šumavě. O něm jsme informovali
naše čtenáře již dřív. Na jeho uskutečnění se významně zasloužil Frits Zeeuw, PDG 1950, který
jej již před dvěma roky podpořil částkou 30 000
Euro.
Do Františkových Lázní přijel také Frank Spekhorst, RC Třebíč, který přednesl námět na pokračování dlouhodobého úspěšného projektu RC
Třebíč, nazvaného „DĚTI DĚTEM“. Ten zaujal
především Fritse Zeeuwa, PDG 1950, který před-

Odpovídá: Hans Schlei, PDG,
předseda německé sekce ICC D-CZ-SK

Dámy doprovázející členy komise měly během oficiálního jednání úplně jiné starosti nad
způsobem šití starobylého kroje
běžně přislíbil možnou participaci. Frank Spekhorst byl díky své iniciativě
a zájmu podílet se na činnostech LA přijat za člena české sekce - v jeho osobě
tak budou zastoupeny i všechny moravské RC. A došlo ještě k jedné volbě do funkce zástupce předsedy německé sekce Hanse Schleie byl namísto odstupujícího př. Rainera Schlitta, RC Weissenburg, přizván Frits Zeeuw,
PDG, RC Neustadt.
Na závěr jsme se shodli na tom, že i napříště bude tento LA působit jako koordinátor a případný zprostředkovatel partnerských vztahů mezi německými
a českými/slovenskými Rotary kluby. Je ovšem třeba naplňovat je životem,
např. společnými projekty různého charakteru a vhodnými společnými akcemi dle místních podmínek. Formální partnerství nebo jeho jen statistické vykazování nemá smysl. Sám jsem doporučil, aby se k podpoře a rozvoji
partnerských vztahů využívalo i partnerských vztahů mezi městy, kde kluby
sídlí, případně i jiných organizací, nebo dokonce i diplomatických zastoupení
(výbornou zkušenost získal v minulém roce i „můj“ klub - RC Plzeň svou spoluprací s velvyslanectvím USA v Praze, o níž informujeme na jiném místě tohoto čísla).
V rámci kulturně společenské části programu měli všichni účastníci příležitost seznámit se s půvaby zámku Kynžvart a skansenu Doubrava poblíž Chebu. Přestože jsou oba tyto objekty v zimním období zavřené, zajistil návštěvu
jejich interiérů přítel V. Smek, což všichni účastníci vřele přivítali.
Když se pak po nedělním obědě účastníci výročního zasedání LA loučili, přislíbili si další setkání v září 2007 v Českém Krumlově - tentokrát poprvé společně s LA pro spolupráci s Rakouskem.
O tom, jaký význam přikládají našim partnerským vztahům naši němečtí sousedé, hovoří nejlépe příspěvek našeho výborného přítele Hanse Schleie, guvernéra pro rok 2003/04 sousedního německého distriktu 1880 a předsedy
německé sekce tohoto mezidistriktního výboru.
n
Redakční poznámka: Jak jsme se dozvěděli v době redakční uzávěrky, vyzdvihl
na shromáždění D1580 pro severní Holandsko jeho guvernér Alfred Schrijver
jako příklad vynikající aktivity rotariánů práci komise pro mezinárodní spolupráci
Holandsko-ČR-SR, jmenovitě pak jejího člena Franka Spekhorsta z RC Třebíč.

Frank Spekhorst z RC Třebíč (na snímku vlevo, společně s Ingo Treiberem z RC Rothenburg o.d.T.) přijel na jednání komise představit projekt svého klubu.

Partnerské vztahy mezi kluby mimořádně obohacují
rotariánský život, potýkají
se však se dvěma problémy:
jak vztahy navázat, a jak je
naplňovat životem tak, aby
nevysychaly.
Nejdříve několik čísel:
v Německu stejně tak
jako v Česku a na Slovensku je počet těchto partnerství vyšší, než je počet
klubů: v celém Německu
Hans Schlei propaguje dobré německo české
spadá v současné době
vztahy často i v médiích.
pod 14 distriktů 914 RoFoto: Svatopluk k. Jedlička
tary klubů, udržujících
celkem 1 119 partnerství, tedy asi 120 %. V distriktu 2240 je celkem 60
klubů, které navázaly celkem 101 partnerství, tedy 170 %.
V Německu převažují kontakty směrované na Západ: téměř 90 %
všech partnerství se týká klubů v zemích na západ od Německa, především ve Francii, ale také v Belgii, Lucembursku, Nizozemí i v Anglii.
Na země východně od Německa připadá pouhých 9 %, a to po 3 % na
Česko, Slovensko a Polsko. Zcela jiná je situace v Česku a na Slovensku: Ze 101 partnerství se jedna třetina týká klubů v Německu a v Rakousku.
V Německu nyní pozorujeme počínající „nasycení trhu“. Celkový počet
partnerství již téměř neroste. Skoro tři čtvrtiny všech německých klubů
mají alespoň jedno partnerství, v západních distriktech je to dokonce
80 %. Naopak ve východních distriktech Německa - 1880, 1950 a 1940
- se pohybuje toto „nasycení trhu“ něco málo přes 50 %.
V Česku a na Slovensku je tendence k navazování nových kontaktů velmi živá, přestože 68% klubů nějaké přátelské kontakty již navázalo.
V posledních pěti letech tento počet dokonce vzrostl o jednu třetinu,
a to především s RC v Německu a v Rakousku.
A právě tady leží příležitost a současně i povinnost německých Rotary
klubů: ve východních distriktech Německa je ještě dost prostoru, onoho
„nasycení trhu“ se tu dosud nedosáhlo. Naši sousedé na východě, především Česko a Slovensko, mají stále tendenci navazovat přátelské vztahy
se zahraničními partnery.
Má to i symbolický význam: jedna třetina německých partnerství je
orientována na Francii a na země Beneluxu. Stejně tak jedna třetina
českých a slovenských klubů má své partnery v Německu. Německé kluby by se proto měly u svých přátel na Východě snažit o dosažení stejného podílu, jaký mají i na Západě. V tom také spočívá velký úkol
rotariánů - aby byl most k Východu širší a samozřejmější.
Mezinárodní výbor pro spolupráci mezi Německem, Českem a Slovenskem chce přispět k tomu, aby nové kontakty vznikaly a ty dosavadní aby
se prohlubovaly.
n
15

Na projektu se podílejí:
RC Liptovký Mikuláš
RC Poprad
RC Praha Classic
RC Třebíč
RC Zlín

Připravil: Svatopluk K. Jedlička
V rámci výměn studijních skupin (GSE - Group
Study Exchange), které organizuje a finančně
podporuje Nadace Rotary, prožila loni na podzim skupina pěti vybraných odborníků různých
profesí z našeho distriktu více než měsíc v USA
(D5470, jižní Colorado). Průměrný věk dvacet
sedm let členům týmu zvyšoval o poznání starší,
ale také zkušenější vedoucí týmu, třiapadesátiletý
psycholog, zakládající člen RC Liptovský Mikuláš
PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. Členy týmu vybrala
distriktní výběrová komise z nerotariánů, nadaných odborníků, navržených čtyřmi Rotary kluby
- RC Zlín (Martina Dlabajová, politologie), RC
Třebíč (Josef Nováček, vrcholový manažer), RC
Poprad (Zuzana Seligová, lékařka), RC Praha
Classic (Petr Vaněk, pracovník ve skautingu).
Tyto kluby přijmou na přelomu dubna a května
letošního roku reciproční tým z USA. O výměně
GSE týmů jsme si povídali s jejími účastníky.
Jaký byl váš nejsilnější zážitek z pobytu v partnerském distriktu?
Martina Dlabajová: Slyšeli jsme od více Rotary
klubů, že jsme byli nejlepší GSE tým, který je kdy
navštívil. Něco mi říká, že to mysleli upřímně.
Jednoznačně nejsilnějším zážitkem z cesty pro
mne nebyla ani americká příroda, ani organizace
Rotary, ani lidé v Coloradu, i když i všechny tyto
zážitky změnily spoustu mých pohledů na život.

Šest set let staré stavby původních obyvatel kontinentu - Mesa Verde National Park
Nejsilnějším zážitkem je náš GSE TÝM, schválně
nepoužívám minulého času. Nejsilnějším zážitkem je pouto lidí, kteří pocházejí z úplně jiných
konců České a Slovenské republiky; lidí, jejichž
cesty se náhodou potkaly při výběrovém řízení do
GSE týmu; lidí, kteří jsou z naprosto odlišných
profesí a oborů; lidí, kteří mají za sebou odlišné
životní zkušenosti a žijí odlišným životním stylem.
A to pouto zůstalo i po našem návratu.

Arches National Park, túra pri Marroon Bells pri
Aspene a vidie bránu ranča Toma Cruisa v Telluride (ale to sa len smejem). O našom tíme sa ani
nebudem vyjadrova, stretnú týchto udí ani nie
je zážitok, to je jedna z najlepších vecí, aká sa mi
kedy stala. Colorado bolo úžasné, udia, príroda,
ročné obdobie, načasovanie nášho príchodu a odchodu, všetko vychádzalo nad rámec našich predstáv.

Josef Nováček: Jedna z událostí, která se mi vryla
do paměti, bylo setkání s členem klubu v Glenwood Springs. Tento pán sloužil jako voják
v druhé světové válce a v roce 1946 byl vyznamenán za hrdinství prezidentem Eduardem Benešem.

Petr Vaněk: Můj nejsilnější zážitek z GSE v Coloradu není jedno místo ani chvíle, ale soubor pocitů. Hluboce mě oslovila pestrost mezi lidmi.
Žádné dva z Rotary klubů, které jsme navštívili,
nepůsobily stejně a vždy bylo něco jinak a originálně. Ohromila mě ohleduplnost na silnicích
(a nejen tam), vzájemná důvěra mezi lidmi, aktivní a pestrý život do vysokého věku a v neposlední
řadě krása tamní přírody.

Zuzana Seligová: Sná by som sa mohla pokúsi
nejako moje zážitky porozde ova ... napr. zážitky
týkajúce sa dopravných prostriedkov ... prvý let
cez oceán ... vlastne prvý let vôbec, prvé šoférovanie auta na poli ... vlastne prvé šoférovanie auta
vôbec ... ale máme odpoveda stručne a výstižne,
takže: čo sa mi tak extrémne páčilo? Asi návšteva

Společná fotografie kompletního GSE týmu z našeho distriktu v nejvyšším bodě jejich putování
(Loveland Pass - 3 654 m.n.m.) - zleva: Petr Vaněk, Martina Dlabajová, Zuzana Seligová,
Miloš Šlepecký, Josef Nováček
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Výměna GSE týmů je koncipována jako studijní
pobyt, při němž účastníci získávají nové poznatky a praktické zkušenosti ve svých profesích.
Jaký přínos měla účast v tomto programu Nadace Rotary pro vás?
Martina Dlabajová (politologie): Velmi přínosné
a zajímavé bylo moje přiblížení se „světu“ Rotary. Setkala jsem se s významnými a stimulujícími
lidmi ze svého oboru - z politiky a z ekonomického rozvoje. Naprostá většina z nich má velký zájem o společné mezinárodní projekty s Českou
a Slovenskou republikou a jsem s nimi stále
v kontaktu ohledně možné spolupráce. V politickém lobbyingu jsou USA mnohem dál než my,
ale například i z pohledu ekonomického rozvoje
jim naopak my můžeme předat spoustu zkušeností. Veškeré kontakty s americkými rotariány
a přáteli pokračují nad očekávání intenzivně. Jeden hostitelský manželský pár mne už v říjnu přijel navštívit na týden do Prahy, časté kontakty
udržuji s minimálně patnácti novými přáteli.
S většinou z nich jsem se viděla i letos začátkem
roku, kdy jsem trávila další dva týdny v Colora-

du. V úzkých kontaktech jsem i s několika Rotary kluby našeho distriktu.
Josef Nováček (vrcholový management): Během
svého pobytu jsem navštívil podniky a instituce
různých zaměření - výrobní podniky, agentury
pro místní ekonomický rozvoj, banky, nemocnice,
farmy a školy. Zajímavými podniky byla velkovýkrmna skotu a firma zabývající se repasí proudových leteckých motorů. Pracuji ve firmě vyrábějící
zdravotní techniku, a proto bylo velice užitečné
zjistit, jakým způsobem fungují nákupy zdravotnického vybavení v amerických nemocnicích.
Zuzana Seligová (lekárka): Zistila som, že práca,
pacienti, lekári, sestry....všetci a všetko je v podstate rovnaké ako u nás, starostlivos o novorodencov a mamičiek po pôrode je pod a môjho
názoru dokonca lepšia, omnoho lepšia u nás. Čo
je však iné, je o 100% lepšie technické vybavenie
(vo všetkých malých či väčších, starších či novších
nemocniciach, ktoré sa mi podarilo vidie), ktoré
zdravotníkom umožňuje robi ove a viac, ale samozrejme s väčšími a pre nás neskutočne vysokými nákladmi. Objavila som však pár vecí, zavies
ktoré nie je až také komplikované a určite by sa
dali využi aj v našej nemocnici - ako napr. resuscitačný vozík, krásny strop na CT pracovisku na
odbúranie klaustrofóbie a alšie. Mojou úlohou
je preto teraz presviedča nadriadených a kompetentných a ukazova im, čo by sa dalo na našom
pracovisku zmeni. A čo dala táto cesta mne nie
ako lekárke, ale ako Zuzane Seligovej? Otvorila
mi oči, ukázala mi, že dokážem by ove a flexibilnejšia a sebaistejšia, ako som si kedy myslela,
ukázala mi, že je treba sa zaobera aj inými vecami a neby tak striktne zameraná na oblas svojej
profesie.
Petr Vaněk (pracovník ve skautingu): Z cesty jsem
si přinesl mnoho osobních poznatků pro osobní
život, převážně na úrovni mezilidských vztahů
a rozdílnosti a vzájemné kompatibility odlišných kultur. Po profesionální stránce jsem si
odnesl spoustu pohledů na práci s mládeží, výchovu dětí i vzdělávání dospělých, práci se znevýhodněnou mládeží nebo třeba klasickou

Přivítání na letišti v Denveru proběhlo s českou a slovenskou vlajkou. Zleva: Roger Ptolemy - vedoucí programu
výměn GSE týmů v distriktu 5740, Miloš Šlepecký - vedoucí našeho GSE týmu, Steve Berg - vedoucí GSE týmu,
který se v Coloradu připravuje na cestu k nám, Zuzana Seligová a Josef Novaček, Dick Foster- guvernér distriktu
5740, Martina Dlabajová a Petr Vaněk.
práci v týmu či vedení projektů. Měl jsem možnost navštívit několik regionálních skautských
kanceláří, ale i nejrůznější další lokální či celostátní nevládní organizace či školy. Poté, co
jsem se vrátil zpět do pracovního procesu, nemine den, kdy si neuvědomím, že různé věci dělám díky získaným zkušenostem nyní jinak.
Těch malých, na první pohled neviditelných
věcí je spousta.
Od poloviny dubna do poloviny května budou
hosty našeho distriktu, respektive participujících pěti Rotary klubů, členové recipročního
týmu z USA. Setkáme se s nimi i na květnové distriktní konferenci v Ostravě. Na koho se můžeme
těšit?
Martina Dlabajová: Překvapilo mně, že průměrný
věk USA týmu je o deset let vyšší než průměrný
věk našeho týmu. Pravděpodobně si uvědomují
o něco později než my, jak je taková životní zkušenost důležitá. Bylo skvělé, že poprvé v historii
se incoming i outcoming týmy setkaly a mohly se
společně připravit na další setkání. Vzhledem
k tomu, že máme čerstvě v paměti, co se nám líbilo a nelíbilo na cestě v Coloradu, jsme schopni
pomoci s přípravou programu pro přátele z USA
našim domovským Rotary klubům. Většina z nás
je se členy týmu, který přijede zjara k nám, stále
v kontaktu.

Prahu navštívil jeden z hostitelských amerických párů bezprostředně po návratu
našeho týmu domů. Na fotografii společně s Martinou Dlabajovou (vpravo).

Josef Nováček: Členové GSE týmu z Colorada
jsou přátelští a těší se na návštěvu našeho distriktu. Jsou to lidé různých profesí od majitele rodinné firmy po pracovníka s mládeží. Nejvíce času
jsme strávili s vedoucím týmu Stevem Bergem,
který byl také naším hostitelem v klubu La Junta.

Jednoduchý resuscitační vozík v denverském Sky Ridge
Medical Center inspiroval Zuzanu Seligovou po návratu
domů k vylepšení jejího pracoviště.
Zavedl nás také do své firmy s 90 zaměstnanci,
kterou před lety do Colorada přesunul až z daleké Minnesoty.
Zuzana Seligová: Charakteristika tímu, ktorý príde v apríli k nám? ... leader Steve Berg vyzerá by
ve mi správny človek, ktorý sa teší, že k nám môže
prís, ktorý je priam nadšený, že bol „vyvolený“,
chce sa uči po česky. Ako dlhoročný rotarián
presne vie, čo obnáša GSE program a bude istotne výborným a obetavým šéfom. A moji „kolegovia“? Členovia tímu? Jedna z nich bola mojou
hostite kou v Grand Junction, mladá dievčina
Claudine Bogart, ktorej profesiou je niečo, čo
ve mi zaujíma aj mňa - prevádzkovanie malej firmy zaoberajúcej sa rámovaním obrazov. Vo vo nom čase je to zanietená hudobníčka, hrá na
zvončekoch a cestuje so súborom po svete, zanietená lyžiarka ... myslím, že sa zaoberá mnohými
zaujímavými aktivitami. Je tiež pripravená nauči
sa český jazyk a tvrdo sa tomu venuje, čo je obdivuhodné.
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Petr Vaněk: Tým má obvyklý počet 4+1, ale
k tomu ještě několik náhradníků na pozici vedoucího i členů týmu. Byl jsem ohromen vysokým
počtem zájemců při výběrovém řízení a nasazením těch vybraných už v přípravné fázi. Tým je
snad dokonce ještě pestřejší než byl ten náš, najdete v něm profese od sociální pracovnice po příslušníka armády. Strávili jsme s jednotlivými
členy týmu pěkných pár hodin či dnů a těšíme se,
až je tu u nás budeme moci přivítat. A oni mají
pár konkrétních tváří, na které se mohou těšit
sem do střední Evropy.

GSE tým, který se připravuje na návštěvu našeho distriktu (12. 4.-14. 5. 2007):
vedoucí GSE týmu:
Steve Berg - v důchodu, bývalý CEO výrobní
společnosti - La Junta Rotary Club
Náhradnice vedoucího týmu:
Kim Schillingová - zubní lékařka - Vail Rotary
Club
členové týmu:
Claudine Bogartová - vlastní dílnu a obchod
na rámování obrazů v Grand Junction
Patty LaTailleová - soc. pracovnice v Salidě
Andreas Tischhauser - učitel hudby v Durangu

Oblast Marroon Bells, v pozadí Rocky Mountains, Colorado
rý nás prijal na radnici. Kontrastom bolo rotariánské stretnutie vo väznici v Castle Rocku, kde
nás previedli aj celým zariadením. Tu by som teda
nechcel by ubytovaný. Ďalším kontrastom boli

Utah, kde na asi 10 detí boli tri učite ky alebo vyučovanie budúcich elitných pilotov vo vojenskej
akadémii. Mohol som porovna s Liptovským Mikulášom, kde je skoro nemožné dosta sa dnu a si-

A závěrečná reflexe vedoucího GSE týmu, povoláním psychologa, Miloše Šlepeckého.
Sediac za počítačom sa vraciam myslou do poslednej z 25 prezentácií, ktorú mal náš tím v Colorado Springs. Priatelia rotariáni nám dali
podnetnú a logickú otázku: čo sa vám najviac páčilo v našom dištrikte? Viedla ma do môjho vnútra a ja som čakal, čo sa vynorí. Prvá nosná téma
boli kontrasty.
Prešli sme krajinou, ktorá bola v mnohom podobná a v mnohom rozdielna krajine pod Tatrami,
kde bývam. Sediac blízko potoka v známom lyžiarskom stredisku Vail, po návšteve miestnej polikliniky, počúval som šumenie vody a sledoval
veveričky na stromoch so silným pocitom, že som
niekde vo Vysokých Tatrách. Ke som sa však
pozeral z okna mojej hostite skej rodiny Bishopovcov v Paonii a videl som stopy požiaru, ktorý
sa zastavil ani nie sto metrov od ich domu, uvedomil som si, aká je táto krajina suchá a ako všetci
vítali „moisture“, mrholenie, ktoré prišlo s nami.
Sledoval som ve ké mesto Denver s jeho problémami, ktoré nám prezentoval jeho „mayor“, kto-

Steve Berg, vedoucí GSE týmu z USA
a jeho nejlepší kamarád - vnuk Collin
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K studijní cestě do našeho distriktu se připravují (zleva):
Scott Campbell a Kelly Ellwoodová (náhradníci),
Claudine Bogartová, Patty LaTailleová
a Andreas Tischhauser
stále otvorené dvere u našej hostite ky rotariánky
Kim Schilling vo Vail, ktorá si pokojne nechala
počitač v nezamknutom aute před domom, hoci
sa sažovala, že požičala svoje auto jednej priate ke a tá jej ho nevrátila, takže to musela oznámi
na polícii.
S potešením sme navštívili národné laboratórium
pre výskum alternatívnych energií blízko Denveru, kde bol fungujúci model výroby vodíka zo slnečnej energie a jeho spätné využitie na pohon
ventilátora, či 256 veterných turbín na pláni při
Burlingtone a uvedomenie si, že krajina, ktorá
má asi 300 slnečných dní do roka, tento dar skoro
nevyužíva. Šokom bola ale zle fungujúca mobilná
telefonická sie, ktorá sa s našou nedá porovna,
skutočné manufaktúry, malé podniky, ktoré sme
navštívili.
Prešli sme horské masívy, navštívili všetky národné parky, ktoré boli v blízkosti, videli minulost
krajiny v indiánskych zrúcaninách v Mesa Verde
či školu pre žiakov v indiánskej rezervácii kmeňa

tuácii v Colorado Springs, kde je táto akadémia
miesto, na ktoré sú Američania hrdí a chodia sa
tam pozera ako na turistickú atrakciu a to aj
s predajňou suvenírov.
Potešujúce bolo zistenie, že naši priatelia rotariáni sú vynikajúci hostitelia. Nielen že mali ve ké
domy, kde sa pre nás skoro vždy našla samostatná izba, ale aj otvorené srdcia a mysle pre pohostinnos, schopnos počúva, nefalšovanú
zvedavos či snahu o výmenu akýchko vek informácií. Skutočne mi chýba ich láskavý prízvuk
a úsmevy.
Ale možno najväčším prínosom pre mňa bolo poznanie, ako si môžu udia rôznych kultúr pomáha. Ve mi silne som si uvedomil, že našimi
hostite mi boli väčšinou udia cez 60 rokov. Nedávno som čítal knihu o starnutí a o tom, ako ho
možno pribrzdi. Žia autor tam nespomenul jednu ve mi efektívnu cestu - a to aktívne členstvo
v Rotary. Na základe svojich skúseností vrele doporučujem.
n
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At her ninth birthday party, movie star Mia Farrow fell while playing.
Doctors diagnosed polio, the scourge of the 1950s. She was hospitalized for
eight months, which left deep marks on her life. She was later appointed as a
UNICEF goodwill ambassador and has traveled on humanitarian missions
to Angola, Botswana, Nigeria, South Africa, and Sudan. She recently sat
down with Editor in Chief of THE ROTARIAN, Vince Aversano, at
UNICEF's New York City office. We bring highlights of their conversation:
Do you feel that contracting polio so young prompted your subsequent commitment to the welfare of children?
It gave me an exaggerated sense of empathy for anyone suffering and a
precocious knowledge of that other world - the world of illness and stigma.
With knowledge comes responsibility. So, it may have led to the fact that I
have adopted 10 children and that most of them have had special needs.
What was your first full-fledged involvement with Rotarians in the field?
I met my first Rotarian on a United Nations mission to Nigeria in 2001 to
help on a National Immunization Day (NID). It was actually several days
during which 40 million children were immunized against polio. It was
quite an experience for my son Ronan, who I had along. It was eye opening.
I toured four towns and saw how the whole chain works to reach every child
till five years of age. We traveled down rivers, up mountains, by camel and
canoe. It was uplifting to see the cooperation between Rotarians, WHO, and the civilian population. I saw volunteers and scoutmasters and teachers and
police all joining forces to reach every child. I became very aware of what Rotary was about. I am extremely grateful and proud to be part of such an
impressive alliance. My main task is to feel what's going on in the countries I have visited so to tell the whole world in the hope other people will want to help,
and when I say that, I feel I speak on behalf of those silent, suffering souls.

Written by: Svatopluk K. Jedlička
Photo: Petr Vaňek
Last autumn, a group of five selected experts in various fields from our
District spent more than one month in the United States (D5470, South
Colorado) within the framework of Group Study Exchange organized and
funded by the Rotary Foundation. Their average age of 27 was significantly

spoiled by the appreciably older and more experienced team leader, Dr.
Miloš Šlepecký (53). The members of the delegation were chosen by the
District Selection Committee from among the ranks of talented
non-Rotarians proposed by four Rotary Clubs - RC Zlín (Martina
Dlabajová, political scientist), RC Třebíč (Josef Nováček, top manager), RC
Poprad (Zuzana Seligová, physician), and RC Praha Classic (Petr Vaněk,
Boy Scout leader). At the turn of April and May of this year their clubs will
host a reciprocal team from the United States. District functionaries and the
above-mentioned exchange program participants are busy preparing for that
visit. What could be said about the findings of the exchange program
participants? For every one of them it was a good professional experience
not easily found in any other way. Some of them established new professional
and personal relationships to be further cultivated, and all of them got to
know the Rotary environment. One participant rediscovered her personality
and found new interests outside her profession and yet another one has
become aware of the assets of a multicultural society. The leader of the
visiting team noticed many contrasts in Colorado. Martina Dlabajová
summed up the collective impressions by saying: "My strongest impression
was not the American scenery, the Rotary organization itself of the people of
Colorado, although all this has changed many of my outlooks. My strongest
impression is our GSE TEAM, and intentionally I don't put this in the past
tense. Our team and the relationships that formed during our trip are still
functional even after our coming home."

ROTARY INTERNATIONAL • DISTRICT 2240 • CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC

By Andrea Vernerová
Our District Magazine, Rotary Good News
(RGN) is one of 31 official periodicals published
by the Rotary Community throughout the world.
It has entered the ninth years of its life. We asked
its new Editor-in-Chief, Svatopluk K. Jedlička,
what strategy his team has devised for 2007.
Our District has almost redoubled since its
establishment in 1999 in terms of the number of
clubs, membership and activities. The number of
Rotary Foundation-supported projects has
increased and our relations with the rest of the
world, not only neighboring countries, have grown

The new Editor-in-Chief of our magazine (left)
accompanied the Czech President and Honorary Governor
of our District, Václav Klaus on his Asian tour last year.
Photo: Igor Šefr

RYLA – A traditional spring seminar on
the development of personality and
leadership abilities of young people aged
between 17 and 30 is getting near. Twenty
selected attendants will meet on May 4-8,
2007 in a sports complex near Rožnov pod
Radhoštěm. This year’s topic is terrorism.
The seminar is organized by Rotaract Club
Ostrava, applications must be sent by
February 28, 2007, and details are
available on www.rtcostrava.wz.cz.

more intensive. Some new clubs in our District use
other working languages than Czech or Slovak.
We have introduced a new four-page centerfold in
English. We have no resources as yet to add more
pages or increase circulation; much depends on
advertisers and funding sources.
Our intention is to portray Rotary in the national
and global context as a living organism and
unique lifestyle based on useful community work
and help to the needy. We'd like to curb our news
coverage section in favor of themes of general
validity that tally both with the Rotary activities
and with the personal interests of Rotary men
and women. In short, we want to bring "good
news to good people".

S. K. Jedlička and some members of our editorial staff
met with RI President William B. Boyd and his wife
Lorna (left) during their visit to Prague and Bratislava
two years ago. Photo: Dobroslav Zeman

Rotary Foundation – In the Rotary world, the
"alumni" are people who are not members of
Rotary Clubs but have participated in some of the
RI and Rotary Foundation for Young People
projects. Since the restoration of the Rotary
Community in our countries, hundreds of these
young people have grown up to become men and
women in their thirties. According to a recent
Rotary Headquarter study, two thirds of these
alumni are sincerely interested in becoming
Rotarians. However, the clubs will not invite
them although they meet all requirements. Let
us be careful – their interest in Rotary is fading in
time! From the original average of 70% their
interest falls to a half within 15 years and to a
mere 30% within 20 years. Former scholarship
students are waiting to be invited to our clubs.

The RGN 2007 editorial closure and release dates are available on p. 37.

RC Brandýs-Boleslav - Rotarian Martin Petiška has released a sixth volume of his Almanac of Czech
Noble Clans. As tradition dictated on the face of all the previous presentations of fresh releases, Czech
nobility representatives met a few days before Christmas in the Pantheon of Prague's National Museum.
These get-togethers have become quite popular not only because few other meetings bring together so
many blue-blooded souls but also because they come complete with a fine banquet, where sponsors serve
delicacies provided by the noble houses. Several Rotarians of noble lineage were among the invited
guests of honour. History buffs could buy an updated almanac at any bookstore. Andrea Vernerová
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RI HEADQUARTER - On 1 December 2006,
President William B. Boyd declared Dong
Kurn "D.K." Lee to be the official nominee for
President of Rotary International for 2008-09.
Rotarian Lee's formal election will take place
at the 2007 Salt Lake City Convention.
(Ed Futa, General Secretary of RI)
ICC - An ICC session on international
cooperation between the Czech Republic,
Slovakia and Germany in Františkovy Lázně
discussed many issues including the
contributions of the clubs of our District to
the development of partnership. RC Praha's
ambitious project of preservation of minor
architectural gems of the Šumava Mountains
was crowned last year by the installation of a
memorial plaque. The participants were
impressed by the long-term new project of
RC Třebíč - "Children to Children". Nearing
completion is the RC Plzeň project of
rebuilding a baroque church at Ostrovec, to
be co-financed by RC Weissenburg, the
University
of
Bamberg
and
the
Czech-German Future Fund. (dz)
RC Banská Bystrica - Director of
MOTOR-CAR Banská Bystrica Peter
Kunkela, member of RC Banská Bystrica, has
organized a visit to Europe's most advanced
car-manufacturing plant, KIA Motors
Slovakia in Teplička nad Váhom. Its first
production model is the Cee'd, specially
designed for the European market. When the
plant starts full-scale production in 2008, it will
turn out 300,000 units of three KIA models
every year. A guided tour of the plant was
arranged for members of RC Banská Bystrica,
Zvolen and Žilina. (Ivan Belan, PDG)
THE ENGLISH CONNECTION - The
Wiveliscombe & District Rotary Club
(District 1200) invites Czech and Slovak
RC's to establish cooperation. Established
in 1989, this Club has 26 members and
operates from a small town within an
hour-and-half's driving distance from
Bristol. Contact: Adrian.kellett@virgin.net
(the Club’s President).
RC Praha – Late last year, members of the
club and their families visited a new TPCA
car-manufacturing plant in Ovčáry near
Kolín. After an introductory lecture the
Rotarians briefly met with senior corporate
officials – President Yasuhiro Takahashi and
Human Resources Manager Kenta Koide. A
guided tour of the main production units was
on board an open-car electric mini train. The
visiting party included also Incoming District
Governor Petr Pajas and American student
Chrissy Gilder, who attends an Ambassador
Scholarship program in Prague.
(Written by Josef Lébl)

Their Second Fundraiser Ball
RC Ostrava International
24 February 2007
Hotel Imperial - Ostrava
The rationale is to raise funds for the
"Machine Kidney for Children"
and "HAIMA" foundations supporting children with blood formation disorders. The
organizers will take their guests to
the magic world of flowers and fragrances
to enhance the appearance of leading
quality entertainers.
The event is sponsored by the Lord
Mayor of Ostrava and the Governor
of our District.
RC Brno City - How does one spot, encourage
and support talent? Members of RC Brno
City will try to give an educated answer to that.
They have invited hands-on experts to share
their views. ICM TALENTS will be held in
Brno's Continental Hotel on Saturday, 24
March 2007. Contact: Anna Putnová, RC
Brno City putnova@fbm.vutbr.cz

RC Hradec Králové - The Hradec Králové
Rotarians marked 80 years of the foundation
of their first club. On this occasion, the
District Governor conferred the Tomáš J.
Baa Award to the last living veterans of the
postwar era - Jan Steinský-Sehnoutka, Josef
Ježek, Sr., and the patron of the
reestablishment of the club in 1992, Ludwig
Franckenstein of Hall in Tyrol. A THF Medal
was awarded to Otomar Köppl, the spiritus
agens of the latest "third" reestablishment of
the club (Augustin Čermák).

Borrowed from the weekly MY LIPTOV 24/06
Edited by: Svatopluk K.Jedlička
Photo: Archive
Last year, Slovakia's first ambassador to the
United States, Dr. Branislav Lichardus received
a honorary membership certificate from the Past
Presidents of RC Liptovský Mikuláš, Peter
Bieleny and Ján Blcháč. Born and raised in
Liptovský Mikuláš, he studied medicine and
became a renowned scientist in the field of
experimental endocrinology and nephrology.
He was elected President of the Slovak
Academy of Sciences in the early 1990s. He says
of this period: "Those were the years when a
group of prominent scientists tried to put it to
the leaders of the young Slovak Republic that a
sound management requires the scientists

governing the bureaucrats, and not the other
way round." Later he accepted a diplomatic post.
What common features do medicine and
diplomacy share, in the opinion of Dr.
Lichardus? "The parallel is in the regulative
processes and feedback. They work in the state
just as they would in the living organism - if an
element fails to work, the organism may die."
Since 1999 he has been the president of the
nongovernmental Academy of Management
(VŠM) in Trenčín and Bratislava. It is the first
institution of higher learning in Central Europe
to teach Knowledge-based Management - the
sine qua non of an efficient society. Branislav
Lichardus has earned many national and
international honors including the freedom of
two U.S. states. But as he said when meeting the
Liptovský Mikuláš Rotarians, "My main honor is
being Lichardus of Liptovský Mikuláš."

Text and photo by Svatopluk K. Jedlička
Rotary clubs pay interesting visits to the
establishments they support. Late last year,
members of RC Hradec Králové visited the
picturesque East Bohemian village of Žichlínek
near the town of Lanškroun. The Roman Catholic
parish priest Zbigniew Czendlik has recently rebuilt
the rundown parish office, adding a modern new
annex to it. The CZK 12.5 million project has been

assisted by many donors and public grants have
been provided. Today, the former parish office is
the home of two foster families. The members of
RC Hradec Králové collected 35,000 CZK to
purchase one single piece of equipment - a
fireplace. Psychologists say an open fireplace
adorns indoor spaces with the air of intimacy and
cohesion, adding to the familial atmosphere. The
Hradec Králové Rotarians made their visit not only
to give but also to learn - if the children have found
home in the new establishment.

New Clubs – Several new clubs have begun
the process of foundation while others that
have completed the process have been
presented with the RI Charter as a
certificate of their membership of
ROTARY INTERNATIONAL. Please add
the following new clubs to your lists:
RC Bratislava Danube – meetings: Café
Štefanka, Monday evenings
RC Košice Country – meetings: "Don
Poprisco" Hacienda, Poproč
RC Nové Zámky – meetings: Hotel Grand,
Monday evenings
RC Olomouc City – in foundation process
RC Praga Ekumena – meetings: Green
Garden Hotel, Monday evenings
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Late last year, RC Plzeň (Pilsen) capped one of
the most extensive humanitarian projects in its
recent history. On the initiative of the former
U.S. Ambassador to the Czech Republic,
William Cabaniss, they pooled their resources

with RC Birmingham, Alabama, whose member
he is. Plzeň's Rotaract Club and our own District
2240 were directly involved and the Rotary
Foundation provided a Matching Grant. Four of
Plzeň's handicapped children's care centres
received a Christmas gift of new healthcare,
compensation and therapy aids, computers and
cots. A merry-go-round will
be provided to one of them in
the spring. The value of this
project is US $ 25.520. All
partners were invited by the
Mayor of Plzeň, Pavel Rödl,
to an evening in the City
Hall. Also present were the
current U.S. Ambassador
Richard Graber, a Rotarian
himself,
the
District
Governor Roman Gronský
and his successor, Petr Pajas.
The RC Plzeň members, who
orchestrated the successful
project,
gained
the
recognition of all those
present. (dz)

District Project – Recapitulating a joint MG project of RC Plzeň and RC
Birmingham, Alabama (U.S.A.), the U.S. Ambassador to the Czech
Republic, Richard Graber and the Future Governor of Rotary District
2240, Petr Pajas introduced journalists to the “Junior Ambassador” joint
project, launched this year. Regular Open Door Days at the U.S. Embassy

RC Trenčín - Dr. Vojtěch Zamarovský of
Trenčín, honorary member of the local
Rotary Club, died in the middle of last
year, at the age of 86. His fourteen
captivating books on the ancient cultures
of Mesopotamia, Egypt and Greece have
been translated into as many languages
and released in over two million copies.

RC Frýdek-Místek - In the autumn last year
the Rotarians from Frýdek-Místek visited
the western part of Ukraine. Until World
War II, this part of today's Ukraine shared
history with Bohemia, Moravia, Silesia and
Slovakia. Today's Ukraine is a land of
contrasts. Rotary clubs are mushrooming
there, numbering 41 at present. Most of
them have been established with the help, of
Ukrainian-born Rotarians forming sizable
diasporas in France, Canada, Australia and
the United States. The Frýdek-Místek RC
Club members were hosted by their partners
at RC Lvov-Ratusha. They will visit
Frýdek-Místek this year. (Arnošt Kuděla)

These four pages contain
English-language highlights of the
content of the Czech and Slovak
magazine ROTARY GOOD NEWS 1/2007.
Translation: Libor Trejdl
Editorial Board: +420 602 432 751
e-mail: goodnews@rotary.cz

in Prague will help establish contacts between talented young people from
various Czech regions and U.S. diplomats and Chamber of Commerce
officials in the Czech Republic. A pilot meeting with delegates from Prague
clubs is scheduled for February 26. We will bring a full report in the next
issue of RGN. (skj)

Disaster relief - Rotarians know how to help when disaster strikes, worldwide. Three articles in the
January issue of THE ROTARIAN take us to the areas stricken by the Hurricane Mitch in 1998, to a high
school in New Orleans and to the tremor-stricken island of Java. The ROTARY INTERNATIONAL
humanitarian aid programs in the areas of natural disasters significantly gain from the ShelterBoxes portable containers with kits sufficient for many months of survival of groups of about 10 members. Every
ShelterBox contains a tent, water treatment provisions, sleeping bags and blankets, simple set of tools,
basic food preparation means and small multipurpose stove. The project was initiated by Britain's
Helston-Lizard RC in 2000. Since then, 28,000 ShelterBoxes have helped 450,000 people in 30 countries
around the world. The ShelterBox project is the preferred form of personal and club-based humanitarian
aid. See more on www.shelterbox.org. Written by Svatopluk K. Jedlička, Photo by Mark Pearson

He was also a translator and won state
awards from Slovakia and Greece. Even
though he spent a lot of time abroad and
lived in Prague, Vojtěch Zamarovský liked
to return to his home town of Trenčín. In
1997, on the initiative of Architect Julius
Bruna and with the support of the local
Rotary Club, Trenčín opened a museum of
antiquity

and

founded

the

Vojtěch

Zamarovský Fan Club. Zamarovský's
exciting journeys into the roots of
civilization will certainly continue to
enrich the reader long after their author
has been gone. (skj)

Learn more about ROTARY INTERNATIONAL on www.rotary.org

pro rozvojové země. Stipendisté jsou vybíráni
rotariánským výborem na celosvětové bázi.
Výchova a vzdělání je jedním z našich nejdůležitějších programů. Zůstane i nadále cílem Nadace,
protože výchova k míru je jednou z největších
zodpovědností světových organizací včetně
ROTARY INTERNATIONAL.
n
překlad: (mr)
V roce 1947 zavedla Nadace Rotary svůj první výchovný program tím, že jmenovala 18 rotariánů
velvyslanci dobré vůle a míru. Do dnešní doby se
výchovných programů Nadace Rotary zúčastnilo
již více než 105 tisíc lidí.
Touha po míru byla impulsem také pro dva nejnovější výchovné programy Nadace: rotariánské
společenství pro světový mír a rotariánský stipendijní program pro mír a odstraňování konfliktů.
Výběr studentů v sedmi rotariánských centrech
studia otázek míru a odstraňování konfliktů, ale
i významná postavení, kterých dosáhla řada absolventů tohoto studia, jsou vysoce ceněny v rotariánském světě. Rada ředitelů vyhlásila studium
v těchto centrech za nejdůležitější výchovný program Nadace. Studijní program otázek míru a odstraňování konfliktů v thajském Bangkoku je nyní
ve svém druhém ročníku. Rovněž tříměsíční intenzivní kurz otázek míru a odstraňování konfliktů pro pracovníky vládních i nevládních organizací a institucí prokázal, že je významnou a úspěšnou součástí výchovných programů Nadace.
Rotariánské distrikty mohou darovat finanční
prostředky na stipendia do stipendijního fondu

preklad: (ib)

V rotariánskom svete je mesiac február vyhlásený
za Mesiac svetového porozumenia. Pevne verím,
že dosiahnutie mieru je možné, obzvláš ke sa
buduje na dvoch pevných pilieroch: spravodlivosti a solidarite.
Nenávidím vojnu. Vojna vrhá celé generácie do
temnoty, pričom primárnymi obeami sa stávajú
mladí udia. Na vychovanie mladého človeka je
treba 20 rokov, ale len 20 sekúnd vojny stačí na
zničenie tohto mladého života.
Jednu vojnu však schva ujem: vojnu proti hladu,
chudobe, ignorancii, chorobám a korupcii. Proti
týmto neduhom je treba bojova a zniči ich, ak
chceme zvýši kvalitu života znevýhodnených
udí. My, rotariáni, sme vojaci pripravení v tejto
vojne bojova a naším poslaním je usilova sa spoločnými silami prostredníctvom našej Nadácie Rotary o to, aby sme sa stali skutočnými architektmi
mierumilovného spolužitia medzi u mi a národmi.
Ako rotariáni sme sa zaviazali budova mosty,
ktoré budú slúži na zbližovanie udí a nie stava
múry, ktoré ich rozde ujú. Zaviazali sme sa robi
také veci, ktoré sú potrebné na vytvorenie mierumilovného a pokojného sveta. Toto je aj môj životný cie , pretože som presvedčený, že každý
deň má svoj zmysel, každá éra má svoje poslanie.
Zmyslom našej práce a naším poslaním je pracova pre mierové účely - na dosiahnutie mieru, ktorý sa vytvára v atmosfére porozumenia,
tolerancie a oporou preň je spravodlivos a solidarita.
Dosiahnutie mieru je možné a naša Nadácia Rotary predstavuje jedinečný nástroj na pretavenie
tohto sna do reality.

Foto: Alyce Henson

Luis Vicente Giay
predseda Rady zmocnencov Nadácie Rotary

překlad: (dz), redakční úprava: (skj)
Pojem „alumni“ (množné číslo z latinského
alumnus = žák) se v rotariánském světě vžil
pro označení všech těch, kteří nejsou členy
Rotary klubů, ale v minulosti se účastnili některého z projektů RI a Nadace Rotary pro
mladé. Od obnovení činnosti rotariánského
společenství v našich zemích se to týká několika stovek dnes již zralých třicátníků a třicátnic. Jen málokdo z nich, a ne vždy vlastní
vinou, zůstává v dalším kontaktu s rotariánským prostředím. Časopis THE ROTARIAN
v čísle 2/2007 přináší na toto téma několik postřehů. Nasbírala je bývalá spolupracovnice
redakce Ramah Kudaimi, která nyní dokončuje své bakalářské studium žurnalistiky na
Northwestern University.
Uvádí příběh Argentinky Mario Eleny Ocaño
de Herrero, která se v roce 2001 zúčastnila výměnného pobytu GSE týmu v americkém státě Iowa. Dnes je jednou z mála „alumni“
přizvaných některým z Rotary klubů za člena.
„Rotariáni stárnou, ovšem mladší lidé jsou dynamičtější, energičtější,“ říká Ocaño de Herrero. „Skutečně je potřebujeme. My máme
zkušenosti, ovšem oni mají energii.“
Jürgen Wente získal v roce 1984/85 prostřednictvím německého RC Rotenburg-Melsungen vyslanecké stipendium na Univerzitě
v Pensylvánii. Od té doby, co byl vybrán jako
stipendista, zůstával po devět let zbytečně stát
stranou. Když se stal členem RC
München-Land a oslovil jednoho bývalého stipendistu, dostal odpově : „Lituji, už je pozdě.
Před dvěma roky jsem se stal členem LIONS
klubu.“
Paige Wetingová se účastnila dlouhodobé výměny studentů v šestnácti letech. Členkou RC
Bloomington Sunrise v americké Indianě se
stala teprve ve svých 27 letech. Podvakrát pak
působila v distriktu 6580 jako předsedkyně komise pro výměnu mládeže. V průběhu jejího
předsednictví se zvýšil počet studentských výměn, a to o 40 % u studentů přijatých a dokonce o 200 % vyslaných.
Z nedávno uskutečněného průzkumu vyplývá,
že dvě třetiny „alumni“ se o členství v Rotary
vážně zajímají. Kluby je však k členství nepřizvou, i když splňují všechny předpoklady.
A přitom by byli ideálními členy: sdílejí hodnoty Rotary a už prokázali, že jsou potenciálními
řídícími osobnostmi. Zájem „alumni“ o Rotary
s postupem času také ztrácí na intenzitě. Z průměrné více jak sedmdesátiprocentní míry zájmu klesá po patnácti letech na padesát a po
dvaceti letech na pouhých třicet procent. Bývalí stipendisté čekají, až je přizveme do našich
klubů. A jak dodávají, čekání je to nejhorší. n
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tože jsem byla jako dítě sama postižena obrnou;
i můj syn Tadeáš se obrnou nakazil, když žil v sirotčinci v Indii.
Kdy jste se poprvé dozvěděla o Rotary?
Než jsem se zapojila do aktivit UNICEF, byly mé
vědomosti o Rotary jen zcela vágní. Sice jsem věděla, že rotariáni něco dobrého dělají, ale teprve
po mém zapojení do těchto iniciativ mi došlo, co
vlastně Rotary znamená. Jsem proto mimořádně
vděčná a hrdá na to, že mohu být členkou takovéhoto skvělého společenství.

Text: Vince Aversano
Foto: archiv RWMP
Překlad, redakční úprava: Dobroslav Zeman, PDG
Převzato z časopisu The Rotarian 2007/1
Když filmová star Mia Farrow (plným jménem Maria de Lourdes Villiers Farrow) oslavovala své deváté narozeniny, při hře náhle upadla. Byla u ní
zjištěna dětská obrna, jež byla metlou padesátých let.
Osm měsíců musela strávit v léčebných ústavech. To
také hluboce ovlivnilo její život: začala se zabývat humanitárními problematikou. Stala se velvyslankyní
dobré vůle UNICEF a v této funkci také cestovala do
Angoly, Botswany, Nigérie, Jihoafrické republiky
a do Súdánu. Říká: „Mým hlavním úkolem je vnímat vše, co se v těchto zemích děje, abych to pak mohla sdělit celému světu v naději, že budou ochotni
pomáhat i další lidé; a když to vyslovím, mám pocit,
že mluvím za ty tiché, trpící duše.“

V kanceláři UNICEF v New Yorku se s ní nedávno
setkal Vince Aversano, šéfredaktor ústředního měsíčníku THE ROTARIAN. Z jejich rozhovoru vyjímáme:
Po léta jste se zapojovala do humanitních aktivit,
zejména pak ve spolupráci s agenturou UNICEF.
Kdy vlastně vaše aktivity započaly?
V září 2000 jsem byla jmenována velvyslankyní
dobré vůle při summitu nazvaném Global Polio
Partners, na němž se setkaly všechny vedoucí
osobnosti, zaměřené na vymýcení dětské obrny.
Ve svém příspěvku jsem uvedla, že se cítím spoluodpovědná jménem všech postižených dětí, pro-

Kdy jste začala spolupracovat s rotariány přímo
v terénu?
Poprvé jsem se s nimi setkala v roce 2001 jako
členka mise OSN do Nigérie, abych tam pomáhala při Národních imunizačních dnech (NID), během nichž se dostalo vakcíny 40 milionům
místních dětí. Byla to i cenná zkušenost pro mého
syna Ronana, který mě doprovázel. Tato zkušenost mi také otevřela oči. Navštívila jsem čtyři
města a viděla jsem, jak je celý řetěz přizpůsoben
tak, aby se vakcíny dostalo každému dítěti do pěti
let – cestovali jsme za nimi po řekách, vzhůru do
hor, v člunu i na velbloudu. Zážitkem bylo sledovat spolupráci rotariánů s pracovníky WHO i s civilním obyvatelstvem. Při ní jim pomáhali další
dobrovolníci – skauti, učitelé i policisté.
Řekla jste, že dětství pro vás bylo kouzelným zážitkem – ovšem než jste se nakazila obrnou.
Skutečně jsem žila bezpečný, bezstarostný a kouzelný život, který pak narušila epidemie obrny
v Americe, která tuto zemi uvrhla do světa nejistoty, strachu, bolesti a dokonce i smrti. Nechodilo

Mia Farrow aplikuje vakcínu malému dítěti při
Národních imunizačních dnech v Nigerii
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V roce 2002 Mia Farrow navštívila Angolu, aby upoutala pozornost k výzvám,
jímž čelí 12 milionů jejích obyvatel po desetiletích války

se do kin ani do veřejných plaveckých bazénů.
V den, kdy jsem slavila své deváté narozeniny,
jsem náhle upadla a nemohla vstát. Dostala jsem
se do Všeobecné nemocnice v L.A. a diagnóza
zněla – dětská obrna. Myslela jsem, že umřu.
Jednou jste řekla, že stigma dětské obrny bylo
pro vás téměř stejně bolestivé, jako nemoc sama.
Když jsem se po osmi měsících, po pobytu v železných plících, vrátila z nemocnice domů, mí nejbližší se z našeho domu vystěhovali, i má matka.
Zůstal jen otec, který z celého domu odstranil tapety, koberce, znovu jej vymaloval, vysušil bazén,
dal pryč našeho psa. Neexistovala přitom žádná
léčba, žádná prevence, nikdo nevěděl, jak se tato
nemoc přenáší. Stala jsem se vyhnancem, spolužáci se mi vyhýbali, protože měli strach, že je
mohu stále nakazit.
Myslíte si, že nákaza obrnou v tak nízkém věku
ovlivnila vaši pozdější péči o blaho dětí?
Dalo mi to mimořádně výrazný smysl pro empatii
vůči všem trpícím i předčasné poznání tohoto
druhého světa – světa bolesti a stigmatu. S poznáním přichází i odpovědnost. Proto jsem také
adoptovala 10 dětí, z nichž většina vyžaduje
zvláštní péči.
Obrna postihla i vašeho syna Tadeáše. Jak vypadá jeho život?
Každý den je pro něho těžký. Vyvleče se z postele
a pak přes předsíň do koupelny. Když jej obleču,
sešourá se po schodech do přízemí, aby se mohl
vysunout na kolečkové křeslo. Nohy mu vůbec
neslouží a jedna jeho paže je velmi slabá. To, že
se Tadeášovi nikdy nedostalo ochranné vakcíny,
hovoří samo o sobě o naší společnosti i o mezinárodním společenství. Skutečnost, že se na světě
v současnosti vyskytne pouhých 1000 nových případů paralytického polia, sice mnohé potěší, ale
pro Tadeáše je to jen malá útěcha.
Když jste se poprvé dostala v roce 2004 jako členka delegace UNICEF do súdánského Darfuru,
s kým jste se tam setkala?

S mnoha ministry, které jsem chtěla přimět
k tomu, aby projevovali více odpovědnosti vůči
svým občanům. Bylo to však velmi delikátní, protože je nikdo nechtěl konfrontovat se skutečností
a říci jim: my víme, že pácháte genocidu a etnické
čistky. Mohli jsme jim proto jen říci: žádáme vás,
abyste i u vás převzali odpovědnost, o kterou se
stará mezinárodní společenství.
Myslíte, že k nim aspoň tato výzva pronikla?
Zřejmě ne. Podle oficiálních zpráv byl počet úmrtí odhadován na 70 tisíc. To však bylo hluboce
podhodnoceno: v důsledku válečných konfliktů,
nemocí a hladu se nyní odhaduje počet mrtvých
na 200 až 450 tisíc.
Co jste si z této cesty přinesla jako největší naději?
Jen málo pozitivního. Ale nejvíce povznášející
bylo vidět, jak humanitární pracovníci působí
v tak nesnadných a nebezpečných podmínkách,
vidět jejich oddanost a hrdinství. Nejvíc na mne
zapůsobila statečnost žen a dětí ve sběrných táborech – v jejich tvářích byla stále patrná naděje.
Neotřásly hrůzy, jichž jste byla v poslední době
svědkem, vírou v člověka?
Kupodivu mou víru v člověka spíše posílily. Viděla jsem, co člověk může dokázat nejhoršího
a co nejlepšího. To vše je vyryto do tváří těch,
kteří přežili. Jsou to lidé, kteří nemají žádnou
ochranu, žádnou bezpečnost, žádné vyhlídky,
kteří žijí v každodenním teroru, a přesto vidíte,
jak milují své děti, jak doufají v naši pomoc.
Můžete dokonce poměřovat, jakého altruismu
a ušlechtilosti jsou tito lidé schopni. Proto bych
si jen přála, aby do našeho školního systému byl
už v nejnižších třídách zaveden nový předmět –
výchova v boji proti genocidě, a to zejména pro
chlapce, protože většinu hrůz a nepopsatelné
krutosti páchají právě muži. A velmi bych si
přála, aby byli lidé vychováváni k mírovému řešení konfliktů, protože i to je součástí lidské povahy.
n

Mia Farrow (*1945, Los Angeles) byla
v roce 1995 hostem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (snímek nahoře). Při této příležitosti navštívila i Prahu,
kde se setkala s Václavem Havlem. Jako herečka získala popularitu zásluhou televizního seriálu Peyton Place, který byl uváděn
v letech 1964-1966. V roce 1969 její herecké
kvality potvrdily dvě prestižní ceny za roli ve
filmové adaptaci románu Rosemary má děátko (režie Roman Polanski). Dva roky byl
jejím manželem Frank Sinatra, podruhé se
provdala za hudebního skladatele a dirigenta André Previna. V osobním životě i v umělecké kariéře pro ni však zásadní zlom
znamenalo setkání s všestranně nadaným
umělcem Woody Allenem. V jeho komorních dramatech a nostalgických komediích
ztvárnila plejádu postav nejrůznějších charakterů a osudů. Je matkou čtrnácti dětí, deset z nich adoptovala. Dosavadní filmografie
Mii Farrow obsahuje šest desítek rolí, které
zaujaly už tři generace filmových diváků.
Některé její filmy jsme měli v minulosti
možnost vidět i v našich zemích. V současné
době exceluje jako chůva ve filmu Satan přichází (snímek dole). Natáčení tohoto filmu
ji opět přivedlo do Prahy. Pro letošní rok
jsou připraveny premiéry tří dalších filmů,
v nichž se s Miou Farrow můžeme setkat
(Fast Track, Arthur and the Minimoys, Be
Kind Rewind).
(skj)
Foto: Bontonfilm a Kronika MFF KV
MIRROR PROMOTION® s.r.o.
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Indonézia obstála
V marci 2005 Národné laboratórium pre výskum
obrny v meste Bandung zachytilo výskyt vírusu
detskej obrny (wild poliovirus) u chlapca, ktorý
nebol nikdy proti detskej obrne očkovaný. Bol to
prvý prípad epidémie, v ktorej zachytili celkove
305 prípadov. Vírus pravdepodobne pochádzal
z Nigérie a do Indonézie ho priniesli robotníci
migrujúci cez Sudán. Vysoká hustota obyvate stva a nedostatočný systém zdravotníckych služieb spôsobili rozšírenie vírusu detskej obrny medzi nechránenými demi v Indonézii.
Prevzaté z časopisu THE ROTARIAN 2007/2
Preklad a redakčná úprava: Ivan Belan, PDG
Foto: archív RWMP

Indonézska vláda hne po zachytení prvého prípadu prijala imunizačný plán a už v máji a júni
2005 sa uskutočnili dve očkovacie série, v ktorých
bolo zaočkovaných 6,4 milióna detí vo veku do 5
rokov. Epidémia vrcholila v júni, kedy sa potvrdilo 116 nových prípadov. Nasledovali štyri Národné imunizačné dni (NID), počas ktorých bolo
zaočkovaných 24 mil. detí na 6 000 obývaných indonézskych ostrovoch a alšie tri imunizačné dni
vo vysokorizikových oblastiach.
V dištrikte 3400 pracovalo 23 lokálnych koordinátorov NID. Každý z nich spolupracoval s 10 až
12 Rotary klubmi. Do akcie bolo nasadených
750 000 zdravotníckych pracovníkov. Rotariáni
z Hong Kongu, Malajzie, Singapuru a Thajska sa
osobne podie ali na NID a poskytli aj ortopedické pomôcky a vozíčky paralyzovaným deom.

Očkovania sa aktívne zúčastňuje aj Dr. Ritje Rihatinah,
vedúca projektu Polio Plus v Indonézii

Návrat hrozí stále
Rotary International, ako partner globálnej iniciatívy na eradikáciu detskej obrny, musí často
pohotovo reagova na zistenie výskytu tohto
ochorenia. Napríklad ke z Kene nahlásili prvý
výskyt detskej obrny od roku 1984, Luis Vicente
Giay, predseda Správnej rady Nadácie Rotary,
schválil grant vo výške 350 000 USD na podporu

V rámci programu PolioPlus Nadácia Rotary
poskytla Indonézii od roku 1986 pomoc v hodnote viac ako 13 mil. USD na zabezpečenie vakcín,
nákup laboratórnych potrieb, školenia dobrovo -

Regionálnych imunizačných dní (RID) v oblasti
severovýchodnej Keni. Z dôvodu nedostatočného zabezpečenia hraníc sa Keňa obáva šírenia vírusu detskej obrny najmä z rizikových oblastí.
Preto v auguste a septembri 2006 sa zdravotníci
a dobrovo níci podie ali na RID nielen v Keni,
kde zaočkovali 240 000 detí, ale aj v Etiópii (zaočkovaných skoro l mil. detí) a Somálsku (zaočko-

níkov a mobilizácie verejnosti. Na likvidáciu poslednej epidémie v rámci PolioPlus programu bolo
určených alších 460 227 USD na transport vakcín a iné aktivity súvisiace s NID.
Indonézska vláda v spolupráci s RI, UNICEF,
WHO a inými partnerskými organizáciami zvládla poslednú epidémiu detskej obrny v priebehu
necelého roka. V roku 2006 boli hlásené už iba
dva nové prípady výskytu detskej obrny.
Text: Anne E. Stein
n

vaných 1,7 mil. detí). Ďalšie očkovania sú v Keni
plánované aj v roku 2007.
V Ghane, ktorá už tretí rok po sebe nehlási výskyt
detskej obrny, zaočkovali hosujúci rotariáni počas Národných imunizačných dní skoro 6 mil.
detí, nadviazali ve mi dobré vzahy s 19 miestnymi Rotary klubmi a plánujú pokračova v spolupráci na komunitných projektoch.
n

V Jemene sa posledné imunizačné dni
uskutočnili pred rokom

Odpově na tyto čtyři otázky pomáhá ověřit,
zda naše úmysly a činy skutečně přispívají
k naplnění rotariánských zásad, k zachování a rozvíjení etických hodnot v mezilidských
vztazích.
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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
zúčastněným?

RC Valtice-Břeclav

RC Valtice-Břeclav

Text: Jaroslav Benda
Foto: archiv RC Valtice-Břeclav
a RTV-5 spol. s.r.o. Michal Dvořák
Text: Regina Lanová
Foto: archiv redakce

Loňské předvánoční období zahájil RC
Valtice-Břeclav benefičním koncertem a 4. aukcí
uměleckých děl a archivních vín v břeclavské synagoze. I když účast rotariánů a jejich hostů byla
letos menší než o rok dříve, přesto stačila na vydražení všech 81 položek, které do aukce věnovali
výtvarníci a vinaři z Břeclavska nebo je vytvořily
děti ze stacionáře Biliculum v Mikulově, ze ZUŠ
ve slovenské Senici, studenti Gymnázia Velké
Pavlovice nebo klienti Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic. Za nejvyšší částku, 6 200
Kč, byla vydražena kolekce vín věnovaná vinařstvím Jaroslava Springera, celkový výtěžek aukce
dosáhl téměř 97 tisíc korun. Tyto finanční pro-

Sisa Sklovska a její host Berco Balogh vystoupili těsně před vánočními svátky v Moravské
Nové Vsi. Benefiční koncert, který moderoval
Miro Batovský, byl spojen s přehlídkou modelů
návrhářky Aleny Mühlbauerové a především
aukcí vín z Podluží. V dražbě řízené prezidentem RC Valtice-Břeclav Jaroslavem Bendou
bylo nabídnuto celkem 14 vzorků. Za nejvyšší
částku patnáct set korun bylo vydraženo ledové
víno Cabernet Moravia od nadějné mladé vinařky z Moravské Nové Vsi Ivy Tomanové.
Čistý výtěžek z dražby i koncertu v částce 27 tisíc korun pomůže zkvalitnit život klientům
Domu na půl cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic. Příjemný a prospěšný večer společně připravila Obec Moravská Nová Ves, místní
agentura Regína a RC Valtice-Břeclav.
n

RC Karlovy Vary

Text: Stanislav Srnka, ADG
Foto: archiv RC Karlovy Vary
Karlovarský Rotary klub věnoval Léčebně dlouhodobě nemocných v Nejdku v průběhu let 2002 -

2006 částku 1 040 000 Kč. Tento projekt finanční
podpory byl slavnostně završen koncem minulého roku na mítinku rotariánů v hotelu Lafonte,
kde prezident klubu MUDr. Leoš Tušakovský
(na snímku vlevo) předal symbolický šek řediteli
Léčebny dlouhodobě nemocných v Nejdku
MUDr. Gustavu Záleskému (na snímku vpravo).
Finanční prostředky byly použity na nákup potřebného zdravotnického vybavení, které výraznou měrou přispěje ke zlepšení pobytu pacientů
v léčebně a zároveň usnadní nelehkou práci zdravotnickému personálu.
n

středky budou použity na zkvalitnění života klientů Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic. Součástí večera bylo i předání šeku na
částku 121 400 Kč, kterou v průběhu minulého
kalendářního roku shromáždili členové RC
Valtice-Břeclav pro rozvoj projektu canisterapie
a hippoterapie v Dětském stacionáři Biliculum
v Mikulově.
n

RC Hradec Králové

Text: Svatopluk K. Jedlička
Žichlínek je malá východočeská obec, ležící coby
kamenem dohodil od Lanškrounu. Nebylo by na
ní vcelku nic pozoruhodného, kdyby nepatřila do
farnosti, kterou spravuje římskokatolický farář
polského původu Zbigniew Czendlik, populární
nejen ve svém regionu. Před čtyřmi roky se rozhodl, že zdejší chátrající a nevyužívanou faru promění na přístřeší pro rodiny vychovávající děti
v pěstounské péči. Samotná fara však jako historická budova nebyla pro tento účel příliš vhodná,
a proto se rozhodl nejen pro její rekonstrukci, ale
i pro přístavbu dalšího, moderně koncipovaného
objektu. Díky jeho charismatické povaze se mu
z grantů a velkých i menších příspěvků podařilo
nastřádat potřebných 12,5 milionu korun. V začátcích mu pomohla zejména jeho kamarádka,
zpěvačka Lucie Bílá. Výtěžek z dražby jejích svatebních šatů byl prvním finančním příspěvkem.
Později ve prospěch tohoto projektu uspořádala
benefiční koncert, s benefičním představením se
přidal i Bolek Polívka – abychom jmenovali
z mnoha donátorů alespoň ty, které všichni známe. Dnes zde už druhý školní rok žijí dvě rodiny
celkem s jedenácti dětmi. Přestěhovali se sem
z Českého Těšína a Bystřice pod Hostýnem.
V Domě pro děti s mámou a tátou, jak tady rodinnému dětskému domovu říkají, můžete potkat
leckoho zajímavého. Na návštěvy jezdí za dětmi
nejen již jmenovaní umělci a církevní představitelé. Mohli jste tu potkat Miss World Taánu Kuchařovou, častějším hostem tu bývá například
Kateřina Neumannová. Věřme, že je to nejen
proto, že v Žichlínku starostuje Jiří Šebrle a v ne-

Rekonstrukcí a dostavbou staré fary vznikl moderně koncipovaný objekt. Foto: Milan Schembera
dalekém Lanškrounu je místostarostou Ing. Jan
Šebrle – v jeho případě shoda jména se zdejším
rodákem, světovým rekordmanem v desetiboji,
není vůbec náhodná. Loni na podzim jste mezi
dětmi mohli zahlédnout i rotariány, členy RC
Hradec Králové. Také oni, mezi mnoha jinými,
přispěli k vytvoření tohoto místa pohody a porozumění.
O jejich návštěvě nám vyprávěl jeden z účastníků, Ing. Petr Novotný.
Zhruba před dvěma lety byl hostem našeho Rotary klubu pan farář Czendlik. Již tehdy si získal
naši přízeň svým bezprostředním vystupováním
i svou činností, která je tak podobná cílům Rotary. Tehdy se nám také zmínil o faře v Žichlínku
a svém záměru. Když se později obrátil i na náš
klub s prosbou o pomoc, nikdo z nás neváhal.
Shromáždili jsme 35 tisíc korun, tedy částku,
která postačovala na pořízení jednoho konkrétního předmětu - krbových kamen. Podle psychologů právě krb s otevřeným ohništěm dodává
prostoru pocit intimnosti, sounáležitosti, prostě
dotváří rodinnou atmosféru. Protože jsme chtěli
poznat, jak se rodiny v novém domově zabydlely,
„zkolaudovat“ a odzkoušet krb, i náš dar slavnostně předat, uspořádali jsme do Žichlínku
klubový výlet.

Krbová kamna udržují teplo domova nejen v zimě. Foto: Svatopluk K. Jedlička
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Projekt RDD podporuje od jeho počátku Lucie Bílá. Stala
se i „velkou“ kamarádkou jeho „malých“ obyvatel.
Foto: Milan Schembera
Prezident RC Hradec Králové Zdeněk Jirousek (vlevo)
a farář Zbigniew Czendlik při slavnostním předání daru
královéhradeckých rotariánů. Foto: Petr Novotný

Cestu jsme začali v Lanškrounu, městě pozoruhodném z více důvodů. První zastávkou a překvapením byl kostel sv. Václava, kde jsme se
zúčastnili mše celebrované naším hostitelem, farářem Czendlikem. Již samotný vstup do krásně
upraveného kostela, bíle zářící stěny i strop (jak
rozdílné oproti obvyklé zšeřelosti chrámů a kostelů), vše osvětlené, prostor příjemně vytopený
a hlavně zcela zaplněný lidmi – to vše v nás vyvolalo hned na počátku příjemnou náladu. Vlastní
mše díky p. Czendlikovi měla vrcholně lidský charakter. Nechybělo ani přivítání rodiny křtící své
šestiměsíční dítko, ani nás rotariánů. A závěr
opět zcela netradiční – p. Czendlik se u východu
s každým osobně rozloučil slovy, úsměvem i podáním ruky.
Před kostelem na nás čekal již lanškrounský místostarosta, který nám představil „své“ město
a připravil nám tak další překvapení - funguje zde
řada domácích i cizích firem, nízká je nezaměstnanost, bezproblémové obyvatelstvo, město je
bohaté na řadu nových staveb. Patří mezi ně například nová hokejová hala pojmenovaná po Božovi Modrém, zdejším rodákovi a čestném
občanovi města, legendárním hokejovém brankáři poválečné éry. S jeho sportovní kariérou i s tím,
jak ho v padesátých letech komunisti pět let věznili a zničili mu život tak, že ve svých 47 letech zemřel, jsme se seznámili na zajímavé výstavě
v městském muzeu. Byli jsme pozváni na prohlíd-

RC Martin

Děti oplatily Bolkovi Polívkovi benefiční vystoupení ve Svitavách návštěvou jeho Valašského království.
Foto: archiv rodiny Rácekových

Hlavní objekt našeho zájmu, rodinný dětský domov v Žichlínku, jsme navštívili v doprovodu pana

faráře Czendlika. Při prohlídce objektu se nám potvrdil obecně rozšířený názor, že je to vskutku
kněz třetího tisíciletí – myšlením i činy, schopností
získat pro realizaci dobré věci své okolí. Náš dar
během návštěvy symbolicky předal prezident klubu Zdeněk Jirousek. V krbu zažehl oheň přinášející teplo domova. Jak přitom s dojetím poznamenal
Tony Červenka, čestný člen našeho klubu a člen
našeho partnerského „twin clubu“ z britských
měst Frodsham a Helsby, byla to návštěva, na kterou asi jen tak nezapomeneme.
n

V meste je vyše 200 tried v základných školách
a alších 20 v školách materských. Všetky absolvujú počas školského roka túto systematickú
prípravu. Ide teda o zhruba pätisíc detí, ktoré
budú vychovávané Centrom vo ného času Kamarát, a to v spolupráci s Dopravnou políciou
a Mestskou políciou Martin. Posledný ročník
materských škôl sa zameriava na zvládanie denných základných situácií a na bezpečnos pri

hrách a ceste do školy. Žiaci prvého stupňa základných škôl už rozoznávajú dopravné značenia, naučia sa základy prvej pomoci a ako
zvládnu jazdu na bicykli, skejtborde či korčuliach. Dopravná výchova detí je významný prvok
v znižovaní tragédií na našich cestách. Výsledok
snažení, na ktorých sa nemalou mierou dlhodobo
podie a aj RC Martin, sa v tejto oblasti nepochybne ukáže čoskoro.
n

ku historické radnice se zcela moderním interiérem, který dle slov pana místostarosty musí působit přívětivě na každého, kdo sem přijde vyřídit
své záležitosti. Mohli jsme jen konstatovat, že
v Lanškrounu je sedmnáct let svobody nepochybně znát. Závěr krátké hodinové „exkurze“ do života města jsme ukončili u kávy v malé kavárně
s typickým jménem „Nebe“.

Text: Filip Struhárik
Foto: archív klubu
Krátko po svojom založení pridal RC Martin ku
svojím dalším aktivitám aj trvalý patronát nad
detským dopravným ihriskom Martin-Sever, ktoré roky predtým chátralo a nevyužívalo sa. O jeho
rekonštrukcii sa začalo hovori už v roku 2004.
RC Martin spoločne so svojím partnerským klubom RC Žilina ponúkol prefinancovanie rekonštrukcie a dobudovania dopravného ihriska
v hodnote 2,3 milióna korún. V rámci prvej etapy
rekonštrukcie boli opravené asfaltové plochy,
svietidlá, chodníky a technika, ktorá slúži na dopravnú výchovu. V septembri roku 2005 začala
teoretická čas dopravnej výchovy a o pol roka
neskoršie aj praktická na ihrisku. Na jar v roku
2007 sa začne rekonštrukcia učební, ktorých projekty sú už vypracované.
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Loveckou hudbou dotvářeli atmosféru večera
Trubači OSM Přerov
RC Brno

Text a foto: Svatopluk K. Jedlička
Mezi rotariány, zejména těmi z jižní Moravy, najdeme mnoho myslivců a lovců zvěře. Patří mezi
ně i Alexander Turkovič, past-prezident RC
Brno. Když v roce 2003 připravoval oslavu svých
kulatých narozenin, rozhodl se spojit ji s příspěvkem na humanitární projekty svého klubu. Netušil, že se z běžné soukromé oslavy stane

Netradičně pojatá kasička nebyla zcela plná, ale
brněnští rotariáni i obdarovaní byli spokojeni

Při zvěřinových hodech se v loňském prvním adventním týdnu sešla více než stovka hostů, někteří
z nich přicházejí opakovaně. Atmosféru večera
tentokrát dotvářela lovecká hudba v podání skupiny Trubači OMP Přerov, která není v rotariánském prostředí Moravy neznámá. Mimo klasický
repertoár trubači předvedli i jednotlivé znělky
a signály, které se užívají v průběhu honu. Tento
hudební exkurz byl příjemným zpestřením večera
a přinesl poučení laikům, kteří se honů běžně neúčastní.
Vstupné se na zvěřinové hody neplatí. Náklady
na celý večer hradí několik členů RC Brno, sponzorsky přispívá Hotel Best Western International. V závěru večera se však mezi stoly objeví
kasička pro dobrovolné příspěvky na humanitární projekty klubu. Bylo by jaksi samozřejmé, že
každý z hostů do ní vloží alespoň částku odpovídající zhruba obvyklé ceně nabízeného menu.
Kupodivu takovou částku do kasičky za celou
dobu této tradice nikdo nevložil. Příspěvek každého hosta bývá vyšší, a to většinou i mnohoná-

každoročně opakované klubové setkání, zvěřinové hody. Přítel Turkovič a jeho myslivečtí kolegové pro tento účel pokaždé dodají vlastnoručně
ulovenou zvěřinu a šéfkuchař hotelu, v němž RC
Brno sídlí, ji zpracuje a chutně upraví. Miroslav
Husák není šéfkuchař ledajaký. Má za sebou řadu
úspěchů individuálních i jako člen Českého národního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR. Společně se svými kolegy přivezl před několika lety
například zlatou a bronzovou medaili z kuchařské soutěže v Singapuru, čerstvější ocenění je ze
Skotského Glasgowa. Hotel Best Western International se sponzorsky připojí tím, že celý večer
zajistí za minimální režijní náklady. Pak už jen
stačí pozvat rotariánské přátele a další hosty, kteří vyhledávají kulinářské požitky.
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sobně. I proto letos částka přesáhla hravě sto tisíc
korun. Finanční prostředky budou z části poskytnuty jako příspěvek na provoz centra pro křesanskou službu handicapovaným osobám Diakonie
České církve evangelické - středisko BETLÉM
v Kloboukách u Brna. Druhý díl prostředků si členové RC Brno uschovají do roku 2008, kdy poslouží
pro
financování
letního
tábora
handicapovaných dětí v Březejci. Ten pořádají
jednou za dva roky ve spolupráci s Ústavem pro
postižené děti na Kociánce a s podporou našeho
Rotary distriktu.
Čistý výtěžek pro obecně prospěšné projekty
termín

účastníci

částka

1

01/2003

25 000 Kč

2

11/2003

60

60 000 Kč

3

11/2004

75

80 000 Kč

4

11/2005

90

120 000 Kč

5

11/2006

110

137 000 Kč

Šéfkuchař brněnského hotelu Best Western International
Miroslav Husák (vlevo) osobně představil pokrmy, které
pro slavnostní večer připravil. Alexander Turkovič plnil
ten večer i funkci moderátora.

RC Brno City - Všichni členové RC Brno City si během posledního předvánočního víkendu vyzkoušeli novou profesi - prodejce punče. Jejich klub totiž
již druhým rokem pořádal benefiční prodej Vánočního punče ve frekventované prodejní Galerii Vaňkovka. Prodej punče přišli podpořit (zleva): Ondřej Kožoušek z Galerie Vaňkovka, Anna Putnová z RC Brno City, Dita
Pokorná, vedoucí projektu Klokánek v Brně a Alena Antalová, herečka
a kmotra brněnského Klokánku. Letošní výdělek 55 320 Kč byl věnován na
Fond ohrožených dětí „Klokánek“.
Text: Anna Putnová, Foto: Věra Staňková

RC Písek - O víkendu uprostřed prosince prodávali členové Rotary klubu na píseckém náměstí promrzlým kolemjdoucím vánoční punč. Ačkoli tuto benefiční akci pořádali poprvé, měla na veřejnosti značný ohlas
a výsledek byl překvapivě dobrý. Výtěžek přes dvaadvacet tisíc korun
použije Rotary klub pro podporu dětí z píseckých Dětských domovů.
Rotariánům M. Kou ové (na snímku vlevo) a JUDr. P. Cigánkovi
(uprostřed) pomáhala i účastnice letošního dlouhodobého výměnného
pobytu studentů Fernanda Pin Marcante z Brazílie. Rotariány přišel
povzbudit také poslanec Parlamentu ČR Tom Zajíček (na snímku vpravo). Text: Miroslava Žižková, Foto: Miroslav Novotný

RTC Ostrava International - Mezi již tradiční každoroční benefiční akce Rotaractu Ostrava International patří několikrát do roka pořádaná pěvecká, divadelní a kulturní představení pro handicapované děti Dětského sanatoria Lázní Darkov v Klimkovicích. Také loni nemohl začátkem prosince chybět Mikuláš,
anděl a čert. Děti Klimkovického sanatoria se tak mohly radovat z divadelního představení, vánočních písniček, her a tanečního vystoupení členů Rotaract klubu Ostrava International a jejich přátel. Při „Mikulášské nadílce“
nadšeně pomáhali i dva zahraniční studenti, kteří jsou u nás na jednoročním
výměnném pobytu - Brandona Talley z USA a Alexandre Nicoletti Dall Ara
z Brazílie. Nechyběly ani dětské úsměvy a radost nad malými dárky a hodnotnými dětskými knihami darovanými všem dětem firmou Librex. Děti, které si
ve zdejších lázních léčí především onemocnění pohybového ústrojí, se tak
s chutí a radostí zapojily a spolupracovaly s mladými tvůrci představení.
Text: Michaela Stýskalová, Foto: archiv RTC Ostrava International

RTC Žilina usporiadal predaj vianočných ozdôb. Predaj prebehol na
benefičnom koncerte Rotary klubu Žilina dňa 1. 12. 2006 a koncerte súboru Stavbár dňa 15. 12. 2006. Výažok je venovaný členkám chránenej
dielni Únie žien, ktoré ozdoby vyrobili.
Text: Ing. Alexandra K. Orčíková, Foto: archív RTC Žilina

RTC Hradec Králové - Na přelomu kalendářního roku řadu z nás potěšila
milá novoroční přáníčka s obrázky, jejichž autory jsou klienti královéhradeckého Centra pro tělesně a mentálně postižené DANETA. Přáníčka už druhým rokem vydal Rotaract klub Hradec Králové ve spolupráci s tiskárnou
GARAMON. Nabídl je i ostatním Rotaract klubům, rotariánům i dalším zájemcům především z okruhu místních podnikatelských subjektů. Přáníček
pro letošní rok se prodalo 1 664 ks. Výtěžek z tohoto projektu v částce 22 885
Kč byl předán centru DANETA. Královéhradecký Rotaract klub bude v této
aktivitě pokračovat i v letošním
roce. Prostřednictvím webových
stránek na internetové adrese
www.rtc-hk.wz.cz/prani.htm
si můžete novou sérii těchto originálních novoročenek objednat už
nyní, nejpozději však do začátku
října. Text: Svatopluk K. Jedlička,
Obrázek: centrum DANETA
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RC Liptovský Mikuláš

TEXT: Eva Petranová
FOTO: archív Branislava Lichardusa a RC Liptovský Mikuláš
Prevzato s redakčnými úpravami z týždenníka MY LIPTOV 24/06
Historicky prvého ve vyslanca Slovenskej republiky v Spojených štátoch
amerických, Branislava Lichardusa, prijali liptovskomikulášski rotariáni
za svojho v poradí prvého čestného člena klubu. Stalo sa tak vo vlaňajšom
máji, ke jeho členstvo navrhol Ján Blcháč, past-prezident klubu. Ke
preberal certifikát čestného člena z rúk vtedajšieho prezidenta Rotary
klubu Petera Bieleneho, vyjadril Branislav Lichardus svoje pocity týmito
slovami: „Cítim dojatie, že som sa po to kých rokoch vrátil prostredníctvom
vášho Rotary klubu do svojho rodného mesta. Z Liptovského Mikuláša som
s rodičmi odišiel ako dvojročný a odvtedy som s týmto mestom nemal príležitos nadviaza bližšie kontakty.“
Potomok významného rodu
Rod Lichardusovcov je v liptovskom regióne známy už dlhé storočia. Ve na
Boci sa v cirkevných a urbárskych písomnostiach meno Lichardus zaznamenávalo od roku 1786. Práve z Boce pochádzal aj otec Branislava Lichardusa.
Vyštudoval za učite a a nastúpil do evanjelickej udovej školy v Palúdzke,
kde sa mu roku 1930 narodil syn. Postupne si zvyšoval kvalifikáciu až po vysokoškolské hodnosti promovaného historika a doktora pedagogiky. „Môj otec
vyženil veno a peniaze sa rozhodol investova aj do podnikania. V Liptovskom
Mikuláši ho udia nakrátko poznali aj ako výrobcu perleových gombíkov,“ hovorí dnes zrelý sedemdesiatnik Branislav Lichardus.
Rozvoj zahraničných kontaktov
Branislav Lichardus sa stal renomovaným vedcom v odbore experimentálnej
endokrinológie a nefrológie. Od roku 1957 pôsobil v Slovenskej akadémii
vied. „Dosta sa na SAV bolo v šesdesiatych rokoch minulého storočia skutoč-

Branislav Lichardus so svojim vedeckým týmom na výskumnom pracovisku
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Certifikát čestného člena RC Liptovský Mikuláš odovzdal vo vlaňajšom máji Branislavovi
Lichardusovi prezident klubu Peter Bielený (vpravo). Iniciátorom tohto čestného členstva
bol Ján Blcháč (vľavo).
nou výhrou. Na pôdu akadémie sa až tak neprenášali politické tlaky spoločnosti
a existovala aj reálna šanca vycestova do zahraničia. Mal som preto príležitos
zúčastni sa dlhodobých študijných pobytov v Kanade, v Belgicku, v Austrálii
a kratších pobytov v rade europských krajín. Práve v rámci študijných ciest mohli
vedci v zahraničí, a teda aj ja, nadväzova a udržiava vedecké kontakty,“ spomína na polovicu šesdesiatych rokov pán Lichardus. Do Kanady sa na študijný pobyt vrátil po tri razy.
Od medicíny do diplomacie
O odbornosti Branislava Lichardusa niet pochýb. Medzi jeho najdôležitejšie
výsledky ako lekára a vedca patrí biologický dôkaz existencie nátriuretického
hormónu, dôkaz úlohy zadného hypotalamu v regulácii objemu mimobunkovej tekutiny, metóda skráteného vyšetrovania koncentračnej schopnosti obličiek a metóda liečby nočného pomočovania u detí.
Počas prevratu v novembri 1989 sa k protestným akciám študentov a umelcov
pripojilo aj ve a vedcov zo SAV. Branislava Lichardusa zvolili do Predsedníctva Slovenskej akadémie vied a pôsobil v ňom v rokoch 1992 až 1995 ako
jej predseda: „V tom období, po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, som
sa podie al aj na rozde ovaní Československej akadémie vied. Tie roky boli tiež
obdobím, ke sa skupina významných vedcov snažila politikom v mladej Slovenskej republike vysvetli, že k správnemu manažmentu krajiny treba, aby odborníci v jednotlivých odboroch riadili úradníkov, nie naopak. Zatia sa k tomu
na Slovensku dopracovávame pomaly, pretože väčšinou odbornos nahrádza
politická príslušnos.“
Ke od vlády a prezidenta SR dostal ponuku, ako šesdesiatštyriročný medicínsky výskum opustil a ponuku pracova v diplomacii prijal. Bol menovaný za prvého ve vyslanca Slovenskej republiky v Spojených štátoch
amerických. Zaujímalo nás, čo má spoločné medicína s diplomaciou? „Paralela je v regulačných pochodoch a spätnej väzbe. V štáte fungujú tak, ako
v organizme. Ak niektorý článok funguje zle, organizmus môže zahynú,“ prirovnal pán Lichardus na prvý poh ad dva neporovnate né mechanizmy
fungovania tela a krajiny.
Hymna a hymnická pieseň
Prvou úlohou slovenského ve vyslanca v USA bolo nadviaza kontakty s komunitou, ktorá sa hlási k Slovensku. „Skoro dva milióny udí sa v Amerike hlási ku svojim koreňom na Slovensku. Príznačné je, že väčšina amerických
Slovákov má korene na východnom Slovensku, odkia bieda vyháňala udí do
zahraničia najnástočivejšie,“ konštatuje pán Lichardus. Zažil príjemné i menej príjemné situácie, ktoré musel - ako inak - rieši diplomaticky. „Napríklad na otvorení informačného centra Matice slovenskej v New Yorku chceli
účastníci spieva namiesto slovenskej hymny Nad Tatrou sa blýska, „svoju hymnu“, hymnickú pieseň Hej Slováci. Dali sa však presvedči, že si ju zaspievajú,
ale až po tej oficiálnej,“ spomína dnes už s úsmevom.

V čase nástupu Branislava Lichardusa do diplomacie nemala Slovenská republika v Spojených štátoch amerických priaznivú reputáciu, najmä kvôli
tomu, že Slovensko tam vnímali ako krajinu, ktorá zapríčinila rozdelenie fungujúcej demokracie v strednej Európe. Ďalším problémom, s ktorým sa slovenský ve vyslanec musel popasova, bola samotná identifikácia našej
krajiny. Väčšina Američanov bu ani netušila, že taký štát existuje, alebo nevedeli, kde Slovensko leží, resp. si ho mýlili so Slovinskom.
Branislav Lichardus sa so svojim kolektívom diplomatov počas štyriapolročného pôsobenia vo funkcii ve vyslanca podie al aj na začlenení Slovenskej republiky v roku 1994 do zákona Kongresu o rozširovaní NATO,
z ktorého nás však v priebehu alších dvoch rokov vymazali pre neplnenie
maastrichtských kritérií. Situáciu popisuje následovne: „Bolo sa treba obraca, aby sme americkej vláde vysvet ovali súvislosti udalostí, ktoré sa počas
tých necelých piatich rokov môjho pôsobenia v USA na Slovensku udiali.
S vtedajším slovenským prezidentom Michalom Kováčom sme boli na rokovaniach v Bielom dome štyrikrát a s alšími predstavite mi vlády a NR SR
v Kongrese, na ministerstvách zahraničia, hospodárstva, obrany, at. mnohokrát.“
Za jeden zo svojich úspechov považuje aj výhodnú kúpu rezidencie pre slovenské ve vyslanectvo, ktorá sa nachádza v krásnom, tichom parkovom prostredí vo Virgínii, asi 25 minút cesty autom od budovy ve vyslanectva. „Bola
cenovo prístupnejšia ako vo Washingtone D.C. Navyše bolo pri nej dostatok parkovacích miest, s čím majú mnohé iné ve vyslanectvá problémy. V krásnej budove rezidencie sa potom mohla zača rozvíja aj spoločensko-diplomatická
činnos výrazne podporená aj skvelou kuchyňou, nad ktorou, popri mnohých
iných spoločenských funkciách, bdela moja manželka,“ dodáva pán Lichardus.
Iba pre doplnenie - so svojou manželkou, MUDr. Evou Kellerovou, DrSc.,
žije už vyše pädesiat rokov.

V Bielom dome s Hillary Clintonovou (zľava), Billom Clintonom a manželkou Evou Kellerovou pri jednej z návštev v roku 1994
ke ich odprevádzal na majstrovstvá sveta do Japonska. Podobných zážitkov
a stretnutí zažil ve mi ve a.
Titulov má ve a, svojský iba jeden
Po návrate z diplomatickej misie v USA v roku 1998 sa Branislav Lichardus
vrátil do Slovenskej akadémie vied, kde zotrval ešte tri roky. Od roku 1999 je
rektorom neštátnej Vysokej školy manažmentu (VŠM), ktorej zria ovate om
je City University z Bellevue vo štáte Washington, USA. Škola pôsobí v Trenčíne a v Bratislave. Jej partnerskou školou v Českej republike je Vysoká škola
finanční a správní v Prahe so študijnými strediskami v Kladne a Moste. Vysoká
škola manažmentu bola prvá v strednej Európe, ktorá do svojho študijného
programu zaradila Znalostný manažment, ktorý sa stáva nevyhnutnosou
efektívneho fungovania všetkých spoločností a absolventi tohto odboru by
mali patri medzi elitu manažérov. Po absolvovaní stanoveného počtu rozdielových skúšok v období kratšom ako jeden rok môže študent získa aj diplom
akreditovaný v USA.

Nech sa ponáh a, lebo umieram
„Medzi zaujímavé stretnutia určite patrila návšteva u liptovskomikulášskeho rodáka žijúceho v USA, Kolomana Sokola. Mal som mu odovzda štátne vyznamenanie prezidenta SR, ale kvôli jeho vysokému veku a trpkým skúsenostiam
s niektorými predstavite mi školských i politických kruhov na svojom rodnom
Slovensku ma dva roky odmietal prija. Napokon som sa k nemu dostal prostredníctvom jeho syna lekára. Odkázal mi po ňom: ,Nech sa ten ve vyslanec
ponáh a, lebo ja už umieram.‘ Strávili sme potom spolu nezabudnute né tri dni
v Arizone, kde býval u syna. Ešte si aj po našom stretnutí pár rokov požil. Zaujímavé na Kolomanovi Sokolovi, významnom grafikovi a maliarovi, bolo aj to, že
svoje diela nepredával. Nežil teda z toho, z čoho mohol,“ oživuje svoje spomienky pán Lichardus. Za oceánom sa stretol aj s Karlom Gottom, ktorého tam
pozvala koncertova do Atlantic City ruská komunita. Madeleine Albrightová, vtedajšia americká ministerka zahraničných vecí, sa vždy chovala mimoriadne srdečne, pričom nechýbavala ani pusa na líce, hokejistom Zedníkovi
a Bondrovi odovzdal na adovej ploche vo Washingtone slovenskú zástavu,

Podrobne vymenova všetky pracoviská, na ktorých pôsobil, významné
funkcie, ktoré zastáva, vedecké organizácie, ktorých je členom, ocenenia,
ktoré dostal, publikačnú činnos, ktorej je autorom, či tituly, ktoré dosiahol
prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., Dr.h.c. nielen ako výborný lekár,
vedec, predseda SAV, ve vyslanec, rektor, ale predovšetkým ako výnimočný a zaujímavý človek, je na obmedzenom priestore novinovej strany prakticky nemožné. Dodajme iba, že v USA je aj čestným občanom štátov
Illinois a Ohio a mesta Sarassota. Ako však sám povedal na stretnutí s liptovskomikulášskymi rotariánmi: „Mojím hlavným titulom je Lichardus
z Liptovského Mikuláša.“
n

S významným slovenským grafikom a maliarom Kolomanom Sokolom, žijúcim v USA, sa
veľvyslancovi podarilo stretnúť po dvoch rokoch čakania

Prvý veľvyslanec SR v Spojených štátoch amerických považoval za dôležité ozrejmiť Američanom identifikáciu Slovenska. Aj fotografie máp dokazujú, že o polohe Slovenska
v tom čase Američania príliš veľa nevedeli.
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RC Banská Bystrica - Riadite spoločnosti MOTOR-CAR Banská Bystrica,
Peter Kunkela, člen RC Banská Bystrica, zorganizoval návštevu v súčasnosti
najmodernejšej automobilky v Európe - KIA Motors Slovakia v Tepličke nad
Váhom - hne po zahájení sériovej výroby, ktorá sa slávnostne uskutočnila
dňa 01. 12. 2006. Prvý model, ktorým bola zahájená výroba, je automobil
Cee’d, ktorý je určený špeciálne pre európsky trh. Aj jeho názov vychádza
z tohto určenia: CEntral European Design. V roku 2007 bude zahájená výroba aj v prevedení combi a coupé a koncom roka príde na trh aj alší model.
Po rozbehnutí plnej výrobnej kapacity v roku 2008 bude ročná produkcia
troch modelov z automobilky KIA 300 000 kusov aut ročne. Prehliadky celého výrobného procesu sa zúčastnili rotariáni z Rotary klubov Banská Bystrica, Zvolen a Žilina, ktorí ocenili najmä maximálnu úroveň automatizácie,
bezpečnosti a efektivity práce v naprosto čistom prostredí.
(Text a foto: Ivan Belan, PDG)
n

RC Košice-Country - Dňa 15. 12. 2006 bol založený nový, v poradí 18. Rotary
klub na Slovensku: RC Košice - Country. Jedno prvenstvo však klub získal aj
v rámci dištriktu RI 2240: prvý vidiecky Rotary klub, ktorý sa pravidelne od
marca 2006 schádza vo svojom sídle - haciende „Don Poprisco“ v obci Poproč.
V úvode slávnostnej zakladajúcej schôdze zorganizovali členovia klubu
v kláštore Opátstva rádu premonštrátov v Jasove benefičný koncert „Chvála vzájomnosti“. Záštitu nad týmto podujatím prevzal aj predseda Košického samosprávneho kraja a primátor mesta Moldava nad Bodvou. Umelecký
zážitok vynikajúcich interprétov, medzi ktorými
bola aj spevácka skupina z ma arského Miškolca, umocnila úžasná akustika a prostredie jednej
z najcennejších barokových pamiatok v Slovenskej republike. Výborne gradujúci program a najmä záver koncertu, v ktorom všetci účinkujúci
spoločne zaspievali Tichú noc, dlho rezonoval
v ušiach poslucháčov. Umelecký zážitok z koncertu bol vynikajúcim úvodom nielen k slávnostnej schôdzi, ale úvodom aj do alších slávnostných dní.
V sídle klubu potom zahájil zakladajúcu schôdzu
a všetkých hostí privítal rtn. Štefan Horváth, PP
RC Košice - hlavný „programátor“ zakladaného
klubu a prezident RC Košice-Country Štefan Jaklovský. Úradujúceho DG Romana Gronského zastúpil PDG Ivan Belan za prítomnosti ADG Jožky
Polákovej. Okrem rodinných príslušníkov členov
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RC Praha - Před závěrem loňského roku zorganizoval ing. Josef Lébl, který
má dlouhodobé četné kontakty na japonské firmy v České republice, pro členy svého klubu a jejich rodinné příslušníky exkurzi do nového výrobního závodu TPCA s r.o. v Ovčárech u Kolína. Po úvodní přednášce se rotariánům
přišli krátce představit i vedoucí pracovníci firmy - prezident pan Yasuhiro
Takahashi a ředitel pro lidské zdroje pan Kenta Koide. Následovala projíž ka s odborným výkladem v otevřeném elektrickém vláčku, který projížděl
hlavními provozy závodu. Závod dosáhl již v r. 2006 plné kapacity a vyrábí
plánovaných 300 tisíc vozů ročně (z toho: 100 tisíc Toyota Aygo, 100 tisíc
Peugeot 107 a 100 tisíc Citroën C 1). Na závěr exkurze proběhla v konferenčním sále závodu diskuse. Dozvěděli jsme se například, že pokud by si někdo
z nás závazně objednal u TPCA některý typ zde vyráběného vozu, automobilka je schopna jeho dodávku uskutečnit již druhý den. Exkurze se zúčastnil
i budoucí guvernér našeho distriktu Petr Pajas a naše hostující studentka
z USA Chrissy Gilder, která v Praze studuje v rámci Ambassadorial Scholarship. (text: Josef Lébl, PP, foto: archiv klubu)
n

nového RC, boli prítomní aj rotariáni RC Košice, RC Rožňava a rotariáni
z Ma arska.
Po zložení rotariánskeho s ubu sa naša rotariánska rodina rozrástla o 1 nový
RC, 21 aktívnych rotariánov (z toho 3 ženy) a 2 čestných členov. Rozširovanie počtu svojich členov plánujú v novom klube z podnikate ov so sídlom
v Košiciach a Košice-vidiek, ktorí podporujú rozvoj regiónu v oblasti rieky
Bodvy a pri ahlej časti Slovenského Rudohoria. Sociálnu pomoc bude RC
Košice-Country orientova smerom k mládeži a telesne postihnutým. Z benefície koncertu už podporili v Moldave n/B. materskú škôlku a Ústav sociálnej starostlivosti v Poproči.
n

Zakladajúcu schôdzu viedol PDG Ivan Belan. Po jeho pravici prezident RC Košice-Country Štefan Jaklovský a členovia nového RC

RC Brandýs-Boleslav - Již šestý díl Almanachu českých šlechtických rodů
vydal ve svém nakladatelství rotarián Martin Petiška. Tradičně - jako při
všech předešlých prezentacích nového vydání - se několik dnů před Vánocemi sešli zástupci české šlechty v Pantheonu Národního muzea v Praze.
Tato setkání patří k velice oblíbeným - nejen proto, že je to jedna z mála
příležitostí, kdy se členové jednotlivých rodů mohou potkat v tak hojném
zastoupení, ale také pro vynikající raut, který při této akci nabízí sponzorská firma z produktů poskytnutých jednotlivými zámeckými pány. Těší
nás, že mezi pozvanými čestnými
hosty bylo tentokrát i několik rotariánů, v jejichž
žilách
nekoluje
modrá krev. Zájemci o historii
mají možnost aktualizovaný almanach získat v běžné
knižní distribuci.
Text: Andrea Vernerová, foto: Svatopluk K. Jedlička n

RC Frýdek - Místek - Během loňského podzimu se RC Frýdek - Místek
rozhodl uspořádat výlet na Ukrajinu. Na čtyřdenní výpravu vyrazila patnáctičlenná skupina. Západní Ukrajina a Podkarpatí mají s námi kus společné historie, kterou jsme pozorovali na každém kroku. Nedaleko
Rachova, nejvýchodnějšího bývalého okresního města prvorepublikového Československa, jsme se zastavili u geografického středu Evropy. Ten
zde vytýčili koncem 19. století geografové rakousko-uherského mocnářství. Odtud se naše cesta stočila na sever do Jablonického průsmyku, kterým kdysi vedla československo-polská hranice. Všude jsou vidět
kontrasty. Na jedné straně luxusní obchody plné značkového zboží, o kus
dál tržnice, kde koupíte všechno možné i nemožné. Vedle drahých mercedesů koňské povozy. V současnosti vznikají Rotary kluby na Ukrajině
jako houby po dešti (celkem jich zde existuje 41), a tak se rychle blíží okamžik vzniku nového samostatného distriktu. Většinu klubů pomáhají zakládat rotariáni ukrajinského původu žijící v početných diasporách ve
Francii, USA, Kanadě, Austrálii i jinde. Členové hostitelského RC
Lvov-Ratuša, jednoho ze čtyř klubů ve Lvově, se s námi poslední den výletu rozloučili na mimořádné klubové schůzce. Jejich klub se v mnohém
podobá tomu našemu. V závěru schůzky předvedli pravidelnou loterii ve
prospěch humanitárních projektů a doporučili zavést ji i u nás. Cítili jsme
se mezi svými novými přáteli opravdu dobře a domluvili si další setkání,
tentokrát u nás ve Frýdku - Místku.
Text: Ing. Arnošt Kuděla, foto: Petr Korč

O svých rotariánských zkušenostech nám vyprávěli (zleva): Gennadij Krojčik, viceguvernér D 2230 pro Západní Ukrajinu, Jurij Furgala, prezident RC Lvov-Ratuša, a
členka Viktorie Verejemenková, v jejímž rekreačním středisku jsme měli ubytováni

Olomouc - V Olomouci se začaly scházet ženy, které mají zájem o členství
v Rotary. Vzhledem k tomu, že členové zdejšího RC Olomouc preferují
tradiční zásadu, že Rotary klub má být klubem výhradně pánským, vznikne v tomto městě velmi brzy nový smíšený klub RC Olomouc City. Na
snímku zakládající členky (zleva): Květa Nováková - stomatolog, Blanka
Eliášová - ekonom, Ludmila Procházková - keramička a Jaroslava Kubová - farmaceut. Text: skj, foto: archiv klubu

RC Hradec Králové - Věk 80 let je u lidí považován za eufemisticky řečeno
„požehnaný“, tj. přiměřeně dlouhý. Představuje obvykle tři generace: mládí,
dospělost a podzim života. V našem Rotary klubu Hradec Králové máme jasně určeny tři generace, které jsou rozděleny vždy nějakým násilným zásahem,
podobně jako u mnoha jiných klubů. Naše poslední „třetí“ generace začala
psát svou historii na podzim roku 1992. Představenstvo klubu si po svém zvolení do funkce pro letošní rotariánský rok vzalo za úkol zorganizovat slavnostní zasedání k 80. výročí prvního založení klubu a rozhodlo se zvolit stejný
termín, tj. 24. listopad. Program se nám podařilo sestavit vyváženě: trochu
slova, něco více hudby, ale především spousta přátelských slov ze všech stran.
Velmi nás potěšili naši rotariánští přátelé zblízka (Pardubic, Třebíče, Brna
i Prahy), ale i zdáli (Hall in Tirol, Halle an der Saale a Frodsham & Helsby
z britských ostrovů). Bohužel se nám nepodařilo přesvědčit rotariány
z Wroclawi, i když se spolupráce s nimi zdárně rozvíjí. Guvernér Roman měl
potěšení udělit několik významných rotariánských ocenění: medaile Tomáše
J. Bati obdrželi poslední dva žijící členové hradeckého Rotary klubu z poválečné doby - Jan Steinský-Sehnoutka a Josef Ježek starší, a náš zakládající
patron Ludwig Franckenstein z Hall in Tirol. Čestným odznakem PHF byl
vyznamenán Otomar Köppl, spiritus agens při posledním „třetím“ založení,
když se k částce za poslední MG přidalo několik našich členů. Doprovodný
program stál jistě za to: pro ty, kteří přijeli jako první, prohlídka fakultní nemocnice a pedagogické fakulty hradecké Univerzity, a potom společná večeře v jedné venkovské hospodě s gulášem v hlubokém talíři a pivem. Druhý
den zájezd do Státního hřebčína v Kladrubech nad Labem a společný oběd
pod Kunětickou Horou, a v sobotu výlet do Kuksu s komentovanou prohlídkou jeho pamětihodností. Po návratu pak čekala ještě pro vytrvalce komentovaná procházka po starém a moderním centru Hradce Králové. Naši
němečtí přátelé si svůj odjezd dokonce odložili o jeden den, aby to všechno
stihli. Text: Augustin Čermák, PP, foto Bohuslav Rusek

Zleva: Jaroslav Cihlo a Ladislav Hanousek, zástupci
RC Pardubice, předávají dort s 8 svíčkami moderátorovi večera Davidu Kafkovi. Foto Bohuslav Rusek
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Jak rozpoznat, rozvíjet a podporovat talenty? To
je otázka, která trápí nejednoho personalistu
nebo špičkového manažera hledajícího vhodné
spolupracovníky do týmu. Stejnou otázku si kladou i členové leckterého Rotary klubu, když uvažují o nějaké formě podpory pro mladé lidi ve
svém okolí. Odpově budou kvalifikovaně hledat
členové RC Brno City prostřednictvím Intercity
meetingu, přístupného i nečlenům Rotary, s prostým názvem TALENT. A protože Brno je městem universitním, o kvalifikované řečníky zvučných jmen nebude nouze. Za všechny už nyní můžeme avizovat Prof. PhDr.Vladimíra Smékala,
CSc., profesora psychologie z FSS Masarykovy
university.

Satelitní atlas světa. Unikátní publikaci, a to
i ve srovnání se zahraničními díly tohoto typu,
vydalo před koncem minulého roku nakladatelství Mladá fronta. Milan Konšel v Satelitním
atlasu světa nabízí ojedinělé pohledy z výšky tisíce kilometrů na zeměkouli, jednotlivé světadíly, regiony i státy. Dalších více než 100
detailních satelitních map je věnováno geograficky atraktivním oblastem. Autor k mapám
poskytuje vodítko, které umožní jejich „čtení“,
popisuje satelitní typy snímků i způsoby jejich
zpracování. Podrobnosti na www.mf.cz .

ICM TALENTY se uskuteční v brněnském hotelu
Continental v sobotu 24. 3. 2007.
Kontakt: Anna Putnová, RC Brno City,
putnova@fbm.vutbr.cz
n

II. BENEFIČNÍ REPREZENTAČNÍ PLES
RC OSTRAVA - INTERNATIONAL

24. února 2007
Hotel IMPERIAL,Ostrava

Smyslem plesu je získání finančních
prostředků pro nadaci „Umělá ledvina
pro děti“ a nadaci „HAIMA“ podporující děti s poruchou krvetvorby. Aranžmá
plesu bude koncipováno tak, že zavede
hosty do magického světa květů a vůní
umocněného vystoupením předních protagonistů kvalitní zábavy. Ples se uskuteční pod záštitou primátora města
Ostravy a guvernéra Rotary distriktu
2240 ČR a SR. (text: Gerhard Herudek)
Seminář RYLA se blíží. Rotary a Rotaract kluby
z našeho distriktu mají opět po roce možnost vyslat mladé lidi ve věku od 17 do 30 let na jarní seminář RYLA zaměřený na rozvoj osobnosti
účastníků, posílení jejich vůle a etických zásad
v jednání i schopnosti vést týmovou práci. Letošním speciálním tématem je otázka terorismu. Seminář se uskuteční tradičně ve sportovním areálu
ROTASO nedaleko Rožnova pod Radhoštěm od
4. do 8. května 2007. Seminář RYLA pořádají členové Rotaract klubu Ostrava ve spolupráci se
Zdeňkem Michálkem, zkušeným lektorem z RC
Ostrava. Zájemci se mohou přihlásit do 28. února
2007. Podrobnosti: www.rtcostrava.wz.cz
n
VÝZVA KE KLUBOVÉMU PARTNERSTVÍ –
Wiveliscombe & District Rotary Club vyzývá některý z klubů v našem distriktu ke spolupráci na
společných projektech. Klub byl založen v roce
1989, má 26 členů a rozvíjí svoji činnost v malém
městě se čtyřmi tisíci obyvateli. Nachází se v jihozápadní Anglii (distrikt 1200) poblíž národního
parku Exmoor, asi hodinu a půl cesty od letiště
v Bristolu. Kontakt: adrian.kellett@virgin.net
(prezident klubu).
n
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Barokní týden na Sicílii.
RC Ragusa pořádá ve dnech 2.- 9. června 2007
rotariánský týden zaměřený na poznání krás
a tradic barokní Sicílie, oblastí zapsaných na se-

datum

znamu památek UNESCO. Kapacita je omezena 120 účastníky, termín přihlášek do 31. března 2006.
Bližší podrobnosti na www.rotaryragusa.it.
n

pořadatel

akce

místo konání

03.02.

RC České Budějovice

11. benefiční ples

DK Metropol, Č. Budějovice

05.02.

RC Praga Ekumena

Slavnostní předání Charty RI

Hotel Green Garden, Praha 2

10.02.

RC Znojmo

Charitativní ples

Loucký klášter, Znojmo

24.02.

DGE – Petr Pajas

Příprava distriktního týmu 07/08

Kroměříž

24.02.

RC Ostrava International

2. benefiční ples

Hotel Imperial, Ostrava

26.02.

DISTRIKT 2240

setkání nad projektem Mladý velvyslanec

Velvyslanectví USA, Praha

28.02.

RTC Ostrava

RYLA seminář - přihlášky

-----

09.03. - 10.03.

DGE – Petr Pajas

PETS - seminář klubových činovníků

Hotel DUO, Praha

10.03. - 11.03.

DGE – Petr Pajas

DISTRIKTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Hotel DUO, Praha

17.03. - 24.03.

Služba mládeži a ICC CZ-SK-A

Lyžařský kurz pro začátečníky

Mautendorf, Rakousko

RC Brno City

ICC – seminář TALENTY

Hotel Continental, Brno

12.04. - 14.05.

24.03.

GSE tým z USA v ČR/SR

Výměna mezi D2240 a D5470

Několik míst ČR a SR

14.04. - 15.05.

GSE tým z Německa v ČR/SR

Výměna mezi D2240 a D1950

Několik míst ČR a SR

22.04. - 28.04.

ústředí RI

Legislativní rada RI

Chicago, USA, Illinois

04.05. - 08.05.

RTC Ostrava

RYLA seminář

Prostřední Bečva

11:05. - 13.05.

DISTRIKT 2240

DISTRIKTNÍ KONFERENCE

Hotel Imperial, Ostrava

12.05. - 10.06.

GSE tým z ČR/SR do Německa

Výměna mezi D2240 a D1950

Okolí Weimaru

17.06. - 20.06.

Rotary International

98. světový kongres

Salt Lake City, USA. Utah

text: Andera Vernerová
Náš distriktní časopis ROTARY GOOD NEWS (RGN) patří mezi
31 oficiálních titulů vydávaných rotariánským společenstvím v různých jazycích doslova po celém světě. Vychází již devátým rokem.
Jeho novému šéfredaktorovi, Svatopluku K. Jedličkovi, jsme položili jedinou otázku:
Jakou strategii má redakce připravenou pro rok 2007?
Distrikt se od svého založení v roce 1999 rozrostl co do počtu klubů
i členské základny zhruba dvojnásobně. Rozsáhlejší jsou distriktní
aktivity, pestřejší je například činnost ve službě mládeži, roste počet
projektů podporovaných Nadací Rotary, bohatší je i vnitřní život
klubů, intenzivnější jsou vztahy se zahraničím. V našem distriktu
také přibývají kluby, jejichž jednacím jazykem není čeština nebo slovenština. Tyto skutečnosti musíme reflektovat. Zřetelnou změnou je
proto například nová středová čtyřstránka v angličtině.
Naším záměrem je informovat o Rotary nikoli z pohledu statistických výkazů, ale jako o živém organismu, jako o ojedinělém životním
stylu, jehož nedílnou součástí je rozvíjení obecně prospěšných aktivit
a pomoc potřebným. Chceme pochopitelně i nadále čtenáře seznamovat s událostmi, které se staly na mezinárodní úrovni, a to v podobě a rozsahu sjednanými s ústředím ROTARY INTERNATIONAL. Časopis je dvouměsíčník, a to ovlivňuje jeho obsahovou náplň
co do aktuálnosti. Proto bychom chtěli omezit „zpravodajskou“ část
a věnovat větší pozornost nadčasovým tématům odpovídajícím jak
rotariánským aktivitám, tak osobním zájmům rotariánů a rotariánek.
Rádi bychom také pozitivně působili na celkové využití časopisu. Zatím má limitovaný počet stran i náklad. Rozšíření jeho rozsahu však
není v našich silách, závisí na zájmu inzerentů, resp. finančních prostředcích, které máme k dispozici. V tom, aby se časopis dostával po
vytištění co nejrychleji ke svým čtenářům, nám mohou pomoci i jednotlivé kluby distribucí v místě svého působiště nebo při akcích, které pořádají. Obecně řečeno, naším cílem je přinášet „dobré zprávy
dobrým lidem“.
n

Mgr. Svatopluk Karel Jedlička (*1954, Praha)
Nový šéfredaktor našeho časopisu patří k lidem, kterým se jejich záliba stala povoláním. V roce 1982 absolvoval multioborový studijní program na vysoké škole (FAMU Praha). To mu
otevřelo cestu do světa médií jako scénáristovi, režisérovi, fotografovi a novináři ve formě tzv. „svobodného povolání“. Za
svoji tvorbu získal drobnější domácí i zahraniční ocenění, je členem několika profesních sdružení (Syndikát novinářů ČR,
Svaz filmových a televizních pracovníků FITES, DILIA ochranná organizace autorská). Rodinu doposud nezaložil, je
stále svobodný. Rotariánem se stal v roce 1995 během pracovního působení v Českém Krumlově. V současné době je členem
RC Praha Classic jako jeho past-prezident. Od založení Rotary
distriktu 2240 je členem poradního sboru guvernéra, v redakci
časopisu RGN působí od roku 2002. V letech 2003-2005 zpracoval unikátní publikaci Fenomén Rotary věnovanou historii
Rotary na území bývalého Československa. Za svoji obětavou
práci pro Rotary byl odměněn v roce 2005 na úrovni RI čestným odznakem „Paul Harris Fellow“ a v roce 2006 na úrovni
distriktu Cenou Tomáše J. Bati.
n

Nový šéfredaktor našeho časopisu (vlevo) doprovázel jako novinář prezidenta ČR a čestného
guvernéra našeho distriktu Václava Klause při jeho loňské misi do pěti zemí Asie.
Foto: Igor Šefr

Příležitost k setkání se současným prezidentem RI Williamem B. Boydem a jeho manželkou
Lornou (vlevo) měl přítel Jedlička, i někteří členové naší redakce, před dvěma roky při jejich
návštěvě Prahy a Bratislavy. Foto: Dobroslav Zeman
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Dignitatis memores ad optima intenti
Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty
založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami
ROTARY INTERNATIONAL (RI), a to většinou
ve formě občanských sdružení. Jejich členy jsou
muži i ženy. Své různorodé humanitární, vzdělávací
a kulturně-společenské aktivity rozvíjejí v rámci
územního celku zvaného distrikt. V našem případě
má distrikt evidenční označení 2240. Právní subjektivitu získal podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb.,
a to ve formě mezinárodní nevládní organizace
s působností na území České republiky a Slovenské
republiky. Členy Rotary distriktu jsou výhradně Rotary kluby, a to všechny, které byly v obou státech
přijaty za členy společenství ROTARY INTERNATIONAL (členem distriktu nemůže být jednotlivec). Rotary kluby se na vedení organizace (distriktu) podílejí prostřednictvím svých zástupců. V čele
distriktu stojí jako statutární zástupce a představitel
RI guvernér, který plní úlohu koordinátora činnosti
jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu
s vyššími organizačními složkami a společenstvím
RI. Při plnění jeho úkolů mu napomáhají regionální asistenti a členové tématicky zaměřených distriktních výborů a komisí. Pod patronátem jednotlivých
Rotary klubů rozvíjejí svoji činnost mladí lidé
v ROTARACT klubech, absolventi studentských
výměnných pobytů se sdružují v klubu ROTEX. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má
roční cyklus – rotariánský rok začíná 1. července
a končí 30. června.

Podrobnější informace o činnosti klubů i distriktu získáte na www.rotary.cz a www.rotary.sk.
Distrikt 2240
členů

Česká republika
ROTARY KLUBY
• Brandýs-Boleslav • Brno • Brno-City
• České Budějovice • Český Krumlov
• Frýdek-Místek • Hluboká nad Vltavou – Golf
• Hradec Králové • Cheb • Chomutov • Jičín
• Jihlava • Jindřichův Hradec • Karlovy Vary
• Klatovy • Kroměříž • Liberec-Jablonec n. N.
• Most • Olomouc • Olomouc City – v zakládání
• Ostrava • Ostrava International • Pardubice
• Písek • Plzeň • Plzeň-Beseda • Poděbrady
• Prag Bohemia • Praga Caput Regni
• Praga Ecumena • Prague International • Praha
• Praha City • Praha Classic
• Praha – Staré Město • Prostějov • Přerov
• Tábor • Telč • Trutnov • Třebíč
• Uherský Brod • Valtice-Břeclav • Vrchlabí
• Zlín • Znojmo
ROTARACT
• Brno • Hradec Králové • Ostrava – v zakládání
• Ostrava International – v zakládání • Plzeň
• Praha
ROTEX CZ
Slovenská republika
ROTARY KLUBY
• Banská Bystrica • Bratislava
• Bratislava Danube – v zakládání
• Bratislava International • Košice
• Košice Country - v zakládání
• Liptovský Mikuláš • Martin • Nitra
• Nitra–Harmony • Nové Zámky • Piešany
• Poprad • Rožňava • Spišská Nová Ves
• Trenčín • Zvolen • Žilina
ROTARACT
• Košice • Liptovský Mikuláš
• Martin – v zakládání • Nitra • Žilina
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Franke, s r.o.
Franke. Pro kuchyně bez kompromisů

www.franke.cz

