
.. .. .. .. 



• 

• KRÁTKOZRAKOSTI, DALEKOZRAKOSTI, ASTIGMATISMU -
od 00 až do -9, od 00 až do +4 dioptrií 

LASEROVÉ OPERACE - NEJMODERNĚJŠÍ PŘÍSTROJ 
V ČESKÉ REPUBLICE 

SLEVA PRO ČLENY RC 20 °/o 

OPERATIVNÍ ODSTRANĚNÍ ŠEDÉHO ZÁKALU 

OKAMŽITÝ EFEEKT 
ZLEPŠENÍ VIDĚNÍ UŽ PO DVOU HODINÁCH OD AMBULANTNÍHO ZÁKROKU 

JEN DVA DNY V DOMÁCÍM OŠETŘOVÁNÍ 

speciální sytém pro vyšetření očí s maximálně přesnými výsledky 
nejmodernější technika 

špičkový tým operatérů pod vedením Prof. MUDr. P. Kuchynky, CSc • 
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Vážení a milí čtenáři, 

v březnu si připomínáme 

týden mezi 13. do 19. jako Týden Rotarac

tu. Vždy( členové našich českých i slaven· 

ských Rotaract klubů jsou našim velmi na

dějným dorostem, který se již ve svém mládí 

učí nezištně sloužit a pomáhat potřebným. 

Duben je zase věnován rotoriánskému tisku 

- především tedy jeho 31 časopisům, jež 

vycházejí doslova po celém světě. Díky jim 

se nejširší veřejnost dozvídá, kde všude a 

také jak a čím rotoriáni pomáhají ke zlep

šení života lidstva. To je ostatně nejdůleži

tějším posláním i našeho časopisu. Oběma 

těmto celosvětově platným tématům věnuje

me proto ve druhém čísle již osmého roční

ku našeho dvouměsíčníku svou pozornost. 

A naše redakční rada k nim tentokrát při

pojila ještě téma třetí - téma etiky. Činíme 
tok proto, že společně s vedením distriktu 

cítíme jako rotoriáni svou spoluodpověd

nost za trvalé zvyšování etické úrovně celé 

naší společnosti. Právě tištěné slovo, které 

si každý může v klidu svého domova pře

číst a případně se k němu i kdykoliv vrátit, 

je velmi významným nástrojem v širokém 

spektru mediálních prostředků, které na nás 

útočí ze všech stran. Přiznejme si přitom, že 

jejich etická hodnoto, o( co do obsahu či 

co do použitých vyjadřovacích prostředků, 

nebývá často na tokové výši, jež by své čte

náře Čl posluchače povznášela - ba právě 

naopok. 

Snad tedy i náš skromný příspěvek bude 

znamenat určitou hodnotu, kterou rotariá

ni pomáhají ke zlepšení etického prostředí 

v celé naší společnosti. 
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GuvERNÉRův GLOSÁŘ ROT ARY 

První dva měsíce letošního roku byly poznamenány neobvykle silnými mra
zy a mohutnou sněhovou pokrývkou. Na jedné straně příroda na mnoha 
místech vytvořila idylickou zimní atmosféru, kterou si užívali především mi
lovníci zimních sportů, na druhé straně však měl a i katastrofické důsledky 
- poničené lesní porosty, pobořené budovy, těžká zranění i ztráty na ži
votech. Ani za těchto podmínek však rotariánské soukolí nezamrzlo. Do
kazu jí to příspěvky na následujících stránkách našeho časopisu i rozhovor 
s guvernérem distriktu Otakarem Veselým. 

Přes nepřízeň počasí jsi plnil jednu 
ze svých guvernérských povinností, 
návštěvu jednotlivých klubů distriktu. 
Kam směřovaly tvé cesty tentokrát? 

Tentokrát jsem jezdil po Čechách. Navští

vil jsem Rotary kluby Jihlava, Klatovy, Třebíč, 

Brno a Brno City, Liberec, Pardubice. Velmi 

milé bylo společné setkání s RC Poděbrady 

a s RC Brandýs-Boleslav v Poděbradech, při 

němž jsme mimo jiné navštívili ch ráněné 

dílny Handicap centra Srdce. Za podpory 

města a RC Poděbrady tady pracuje 20 zdra

votně postižených lidí, kteří by jinak neměli 

možnost získat zaměstnání. Práci jim zadává 

například fi rm a Johnson Controls, pro kte

rou mlad í lidé kompletují některé součásti 

autosedaček pro automobilku Skoda 

Mladá Boleslav. 

41 
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V Poděbradech navštívil guver· 

nér společně s ostatními rotari· 

óny chráněné dilny Handicap 

centra Srdce 

Členové RC Brno-City se setkání 

s guvernérem zúčastnili v plném 

počtu 

• 

V Plzni se pi·i našem společném setkání 

s primátorem města ing. Miroslavem Kalou

sem z jeho podnětu zrodila účelná iniciativa na 

propojení aktivit obou zdejších Rotary klub(I 

s členy LIONS Clubu a ostatních servisních 

organizací působících ve městě ve prospěch 

vhodných, zejména humanitárn ích projekttL 

Zaujala mě také teprve nedávno sjednaná spo

lupráce RC Plze1'1 s RC Birm ingham (Alabama, 

USA) - nejen proto, že č lenem tohoto americ

kého klubu je současný velvyslanec USA v ČR 

příte l William Cabaniss, ale především proto, 

že z této spolupráce vzešel nový MG-projekt ve 

prospěch handicapovaných dětí na Plzeňsku. 

Ve všech klubech jsem se cítil více než rotari

ánsky; odj ížděl jsem s nejkrásnějším i pocity. 

Jaké jsou aktuální informace z vedení 
distriktu? 

O d začátku kalendářního roku se zástupcem 

našeho d istriktu v evropském koordinačním 

výboru ICC EEMA + RIBI stal přítel Augustin 

Čermák z RC Hradec Králové, 

ve stej né době posílila d istrikt

ní výbor pro Public Relations 

a redakční radu Rotary Good 

News přítelkyně Ivana Stefko
vá (Sedláčková) z RC Prag Bo

hemia. V současné době pro

bíhá proces nominace nového 

guvernéra pro období 2008/ 

09. Jsem také velmi potěšen, 

že k nám stále častěj i přichá

zejí i výzvy k účast i v meziná

rodních stipendijních progra

mech. Termín pro zpracování 

kandidátských přihlášek však 

bývá většinou velmi krátký a 

proto je vhodné, aby si kluby 

případné adepty na stipendij

ní programy vybíraly ve svém okolí a připravo

valy je pr(Iběžně . 

Mnoho rotariánů se již nyní připravuje 
na květnovou distriktní konferenci do 
Českého Krumlova. Jsou zvědaví na to, 
co zajímavého se bude dít. 

Distriktní konference bude výjimečná ve více 

směrech . Například to bude již d ruhá distriktní 

konference, která se uskutečn í v tomto půvab

ném a historicky nesmírně cenném jihočeském 
městě. Právě před deseti roky, v roce 1996, se 

zde na konferenci setkali rotariáni distriktu 

1920 v čele s jeho tehdejším guvernérem Willi 

baldem Eggerem. V letech 1990- 1999 byly sou

částí tohoto d istriktu i obnovované nebo nově 

zakládané kluby na územ í bývalého českoslo-

• 



venska. Už tehdy konferenci připravovali čle

nové RC Český Krumlov (založen 1994). Ohlas 

konference byl mimořádný, účastníci na ni 

vzpomínají při rCJZných příležitostech dodnes. 

Může letošní konference překonat tu 
předcházející? 

Náš Rotary klub i vedení distriktu se 

o to budou snažit. Město český Krumlov 

má co nabídnout, působí zde velké množ

ství uměleckých souborů, členové Rota
ry klubu dnes už nejsou žádn í zelenáči. 

Na konferenci počítáme s účastí velkého 

množství rotarián tt jak z našeho d istriktu, 

tak z distriktCt sousedních a partnerských, 

tedy ze zahraničí. Hosty konference budou 

i členové GSE týmu ze Severní Karolíny 

(USA, distrikt 7670), tradičně se setkáme 

se zahraničními studenty, kteří jsou v na

ROT ARY GUVERNÉRŮV GLOSÁŘ 

Během setkání v RC Pardubice pfevzol zástupce mlstního Střediska křesfonské 

pomoci finanční příspěvek ve výši 10 liste korun. 

me s příjezdy účastníkú už ve čtvrtek, pátek a 

neděle jsou určeny pro doprovodné programy, 

jednacím dnem je tradičně sobota. Do progra

mu jsme zařadili rotariánské turnaje v golfu, 

tenise a bowlingu. Jsou objednány prohlídkové 

trasy českoskrumlovského zámku, prohlídky 

galerií prestižního Egon Schiele Art Centra, 

středověkých kumštýřů. V rámci společného 

večerního programu vystoupí jako hlavní řeč

ník Karel Schwarzenberg, konferenci pozdraví 

velvyslanec USA, J.E. William J. Cabaniss a zá

stupce prezidenta RI John Germ. Pozvání přija l 

také známý kanadský podnikatel českého pů

vodu Tomáš J. Bat'a. Jeho jméno nese ocenění, 

které od letošního roku uděluje guver

nér těm, kteří se nejvíce zasloužili o roz

voj distriktu a realizaci rotariánských 

cíltt. Ceny předá pan Baťa osobně. Při 

slavnostním večeru zaznl i skladby 

W.A. Mozarta, které byly zcela náhod

ně objeveny v českokrumlovských ar

chivech a budou poprvé představeny 

na této konferenci. CD s nahrávkami 

těchto skladeb bude vydáno jako mi 
mořádný distriktní projekt. Do progra

mu večera budou zařazeny také ukázky 

z televizního filmu o aktivitách rotariá-šem distriktu na jednoročním výměnném 

pobytu. Budou-li k nám všichni tito hosté 

vážit ce5tu, chceme jim nabídnout vše, co 

V Liberci proběhlo setkání téměř v rodinném kruhu nů v našem distriktu. V konferenčn ích 

prostorách budou k dispozici výstavní 

panely pro prezentaci projektCt jednot-je mož né, představit jim město jako turis

tickou perlu na Vltavě. Proto tentokrát počítá-

V průběhu návštěvy RC Plzeň se guvernér setkal 

i s prirrótarem města Ing . Miroslavem Kalousem 

(na snhku uprostřed). 

• • 

Agentury českého keramického designu a Me

zinárodní galerie výtvarného umění, prohlídka 

nedalekého kláštera ve Zlaté Koruně a pivova

ru Eggenberg. Hladem a žízní přitom nikdo 

jistě trpět nebude. 

Bude něčím výjimečný 
konference? 

jednací den 

Oficiální jednání delegátů vyslaných jednot

livými Rotary kluby se uskuteční v historických 

prostorách českokrumlovského zámku, už to 

samo bude výj imečné. Účastn íci konference si 

budou moci na zámku prohlédnout i unikátní 

a věhlasné barokní divadlo. Bude-li příznivé 
počasí, počítáme i s malou zahradní slavnos

tí. Jednání konference bude provázet i něko

lik českokrumlovských uměleckých skupin a 

livých Rotary klubů distriktu. Věřím, že kluby 

tuto možnost plně využijí. 
Rozhovor připravil (skj) 

The Governor's octivities ot the end ol the 

yeor were once ogoin dominoted by visits 

to Clubs. He ottended the formo! celebro

tion ot which the new Uherský Brod RC re

ceived its Rl Chorter ond got to know more 

obout the projects ol Ostravo RC ond Ostro

va lnternotionol RC. The Minister ol Trode 

ond lndustry ol the Czech Republic ond the 

Czech Mining Authority jointly oworded 

Otakar Veselý, DG, os o prominent mining 

businessman, o ministeriol oword for servi

ces to the Czech mining industry. 

l rr..1u"lll/, ,.,..,( 111or "> od opf11no 1nfeJnti 15 
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N EJVYŠŠÍ PŘEDSTAVITELÉ R I 

TĚŠÍM E SE NA SETKÁNÍ V KRÁSNÉM MALMÓ A PŮVABNÉ KODANI 

během Světového kongresu Rl ve dnech 11.-14. června 2006 

Poprvé v historii jsou společnými hostiteli Světového kongresu Rl 
dvě země; je to poprvé, co se kongres uskuteční ve Skandinávii. 
Nabízíme vám aspoň několik příležitostí, jimiž se můžete při své 
účasti na kongresu potěšit i se svou rodinou. 

HOUSE OF FRIENDSHIP je místem setkávání přátel Sen se stává skutečností - přihlaste se na "Nobelovu" 

-.,. ~ 

!'ll . ,. ~~ ·~ 

Jeho provoz slavnostně otevře Dánská královská tělesná 

gardo. 

Při zahajovaci slavnosti bude představen také jeho maskot. 

Seznamte se s řadou uměleckých či historických výstavek, se 

stánky zájmových sdružení Rotory, licenčních výrobců 

memorobilií Rotory, s úspěšnými projekty Rotory i s výslovní· 

mí stánky obchodních sponzorů. 

Koutek výměny klubových vlaječek - přivezte s sebou aspoň 

jednu pro svého hostitele o přispějte také k vytvoření vůbec 

nejdelší stěny, pokryté klubovými vlaječkami. 

Seznamte se s vikingským člunem, který překonal Atlantický 

oceán už před 1000 lety o prohlédněte si vikingskou vesnici, 

kde se bude vyřezávat příď člunu o vyrábět lodní lano. 

Ho skandinávské vánoční výstavce si můžete od 11enů Rotorocl 

klubů koupil krásné vánoční ozdoby. 

Projděte si výstavu, no níž 50 společností představí světozná

mý design. Se zvláštní nabídkou přicházejí malíři porcelánu 

firmy . Royol Scondinovion· . Sami si budete moci vyzkoušel 

své schopnosti při dekorování klasického vzoru . Biue Fluteď. 

K navázání nových roloriánských přátelství během kongresu 

přispěje i speciální oběd. Účastníci sedící u jednoho stolu si 

přislíbí, že navážou vzájemný konto kl prostřednictvím e-mailu 

nejpozději do l.srpno 2006. 

Ho jevištích proběhne řado představení uvádějících švédskou o 

dánskou hudbu, vyprávěn í pohádek H.c.Anderseno, vikingské 

hry, módní přehlídky o mnoho jiného. 

večeři 

Jako hlavní řečníci se jí zúčastn í prof. Michael Ho bel o Peter Hobel, představitelé třetí 

generace rodiny Alfredo Ho bel o, zakladatele Hobelovy ceny. 

Nepromeškejte "Noc hostitelů" 

.. ' , ' . I !'. 

'..W ~-~~ '" y J < ~ \ 
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Toto stará tradice pořadatelů Světových kongresů nabízí účastníkům fantastickou 

příležitost povečeřel se svými hostiteli v jejich domovech, v místních restourocich 

nebo v klubech o těšit se z jejich pohostinnosti společně s mnoho dalšími účastníky 

ze zahraničí 

Jeden den ve slavném zábavním parku TIVOLI 

~ 
Kodaňský park !IVOU se těší, že vás přivítá i s vaší rodinou. Můžete se tou lot po 

všech jeho koutech o atrakcích, těšit se z jeho jedinečné atmosféry o nechat se bavil 

s lovnými skandinávskými umělci o velkým orchestrem. 

Švédská noc vám nabídne to nejtypičtější ze Švédska 

Přivítáme vás v Molmo, kde pro vás uspořádáme nezapomenutelný večer s před

stavením různorodých švédských tradic o hudby, ovšem i švédských jídel, která se 

připravují jen při slavnostních přnežitostech. 

Seznamte se během kongresu se svými předky 

~ . ; 
. . . ,, .. 

V Domě přátelství budete míl možnost prozkoumal své skandinávské předky . 

Hojdete tom slánky s počíloci propojenými no databáze celé skandinávské oblosti. 

Výlety před kongresem, během něho 
i po něm 

Připravili jsme pro vás nejrů znější výlety, při nichž se seznámíte s mnoho 

novinkami, připravenými pouze pro účastníky Světového kongresu Rl 2006 o jejich 

doprovod. 

Další informace o činnostech organizačního výboru kongresu (HOC), kde koupit vstupenky na jednotlivé akce apod. získáte 

na těchto adresách. 

http:/ / www.riconvention2006.org/ 

Tel. +45 3336 2001, Fax: +45 3336 2004, E-mail: hoc@riConvention2006.org 
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březen 
Milí rotariánští přátelé, 

při plánování svých cest ve funkci prezidenta 

Rl jsem se rozhodl, že nejefektivnější fo rmou 

setkávání s rotariány budou Inter-City Meetin
gy. Požádal jsem kluby ve městě nebo v regi

onu, aby spoj ily své týdenní schůzky do jedné 

s tím, že na ní vystoupím jako hlavní řečník 

a že před ní a po ní budu neformálně hovo

ři t s rotariány. Snažil jsem se rovněž navštívit 

oblasti, ve kterých prezident ještě nikdy nebo 

již d lo uhou dobu nebyl. Přestože jsem si od 

takovýchto setkání hodně sliboval, musím ř íci, 

že po absolvován í mnoha z nich př·edčila mé 

očekávání. Rotariáni i jejich manželky byli ne

obyčej né laskaví a vstřícn í. Zdravili m ne s ote

vřenou náručí, hovoř·i li a smáli se se mnou, ob

jímali mne, takže od prvního okamžiku jsem 

se cít il jako doma. 

Přijížděl jsem na tyto Inter-City Meetingy se 

snaho u povzbudit rotariány v jejich práci pro 
naše společenství a dát i méně aktivním člent"1m 

impuls pro větší aktivitu v budoucnu. Hovořil 

jsem o novinkách a mezinárodní perspektivě 

naší č i nnosti. A také jsem naslouchal. Dozvídal 

jsem se, co rotariáni očekávají od svého vedení. 

To je pro nás všechny velmi důležité, protože 

členové vedení mohou provádět dobrá rozhod

nutí jen tehdy, když vědí, co rotariáni potřebují 

a co c h tijí. Chtějí mnoho věcí, avšak na prvním 

místě vidí problém v informovanosti veřejnosti 

o Rotaq. 

• 

ROT ARY 

Rotariáni pociťují velké zklamání z toho, že 

Rotary je v mediích stále opomíjeno, například 

- ne vždy, ale velmi často- při zprávách o ini

ciativě, zaměřené na vym)rcení dětské obrny. 

Rotary však není jen PolioPlus, je toho přece 

mnohem více. Jsou to rotariáni, kdo poskytují 

každodenní stravu dětem, které by jinak hla

dověly. Jsou to rotariáni, kdo pomáhají nevido

mým vstoupit do digitálního světa. Jsou to ro

tariáni, kteří provozují sirotčince pro děti bez 

domova. )sou to rotariáni, kteří pomáhají při 

přírodních katastrofách. )sou to rotariáni, kteří 

vrtají studny na vodu. )sou to rotariáni, kteří 

vzdělávají děti, aby jim dali základ pro lepší ži

vot. A tento výčet mllže pokračovat. 

Chceme však svou činnost zlepšit, aby se 

svět dozvídal o naší práci víc. Proto jsem zří

dil p!·i Rl Výbor pro informování veřejnosti 

(Public Image Resource Group), který je ve

den rotariánkou Mary Margaret Flem ingovou 

(distrikt 5230, Kali fo rn ie, USA). Tuto komisi 

přijali kladně rotariáni na celém světě. Vidím 

již zlepšení informovanosti na místní úrovni. 

Zhodnoťme toto úsil í i v budoucích letech a 

napli1me heslo SERVI CE ABOVE SELF při in

formování veřejnost i o velkých cílech a výsled

cích práce Rotary International. 

duben 
Milí rotariánští přáte lé, 

duben je měsícem rotariánského tisku. Ofi

cialním orgánem Rotary International je mě

síčn ík T H E ROTARIAN, který vychází v an

gličti ně. Kromě toho existuje ještě 30 dalších 
časopistl , které vycházejí po celém rotarián

ském světě. Každ)r má své místní zaměření a 

jejich velká část vychází v jiných jazycích než 
v angličtině. Je povinností každého rotariána, 

aby si THE ROTARIAN nebo jiný rotariánský 

časopis předplatil. 

Každý rotariánský časopis musí získat cer

tifikát rady ředitelL! Rl. Tento proces je velm i 

důležitý, protože sjednocuje rotariánské posel

ství na celém světě a současně umožňuje míst

ním vydavatelům přizpůsobit časopis místn ím 
podmínkám. Vydavatelé se pravidelně scháze

jí, aby si vyměnil i informace a zkušenosti. Tyto 

schť1zky se donedávna konaly každé tři roky, 

nyní je to každým druhým rokem. 

DOPISY PREZIDENTA Rl 

Rotariánské časopisy hraj í důležitou roli při 

komunikaci mezi rotariány a vedením Rotary 

lnternational. Existují proto, aby šířily vědomí 

o cílech Rotary. 
THE ROTARIAN a další časopisy, souhrn

ně nazývané světový rotariánský tisk, jsou 

jedinečným zdrojem informací. Dočteme se 

v nich o rozhodnutích vedení Rl, o záležitos

tech Nadace Rotary, o chystaných akcích, jako 

např. o nadcházejícím Světovém kongresu Rl 

(ve dnech 11.-14. června v Malmo a Kodani, 

u rčitě se zúčastněte!), o návrzích k řešení na 

příští Legislativní radě Rl, o možných změnách 

v administrativě, jakož i o projektech na celém 

světě . 

Ještě nedávno byl mezinárodním sdělova

cím prostředkem telegram. Poté byl telegram 

nahrazen telexem, pak následoval fax. Nyní 

se každodenním komun ikačním prostl"edkem 

stal internet. Rychlé výměně informací přispěla 

i televize. Přesto však noviny, časopisy a knihy 

zůstávají základním a nenahraditel ným zdro

jem informací. Plněním hesla SERVICE ABO

VE SELF podporujme naše časopisy, jedinečný 

zdroj informací. 

Car/-Wilhelm Stenhammar, 
prezident Rotary International 
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ROZHOVOR S NOVÝM PREZIDENTEM Rl ROT ARY 

v 

Bill Boyd udává SMER 
Prezidentem Rotory lnternational pro rok 2006-07 byl zvolen 

William Boyd, rotarián od roku 1971, člen Rotory klubu Paku
ranga na Novém Zélandu. Působil v mnoha funkcích: jako gu
vernér distriktu, jako vedoucí vzdělavatel Rl, jako moderátor 
na mezinárodních shromážděních, předseda či člen různých 

výborů a komitétů Rl, ředitel a pokladník Rl atd. Bude druhým 
prezidentem Rl, pocházejícím z Nového Zélandu. O své názory 
a myšlenky se podělil v rozhovor s šéfredaktorem ústředního 
časopisu Rl THE ROTARIAN Vincem Aversanem. 
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Jak se cítíte jako již druhý prezident Rl, po
cházející z Nového Zélandu? 

Je to pro mne ctí - ale přijímám to i s po

korou. Mí1j předchůdce Harold 1l10mas byl 
skvělý člověk a jit v jeho stopách je pro mne 

závazkem. Plně vnímám, že reprezentuji svou 

zemi, a to je pro mne výzvou, abych dokázal 

to nejlepší. 

Kdy jste se zača l poprvé zajímat o Rotory? 
Vždycky jsem se zajímal o poskytování služ

by a pomoci, už jako -náctiletý jsem se zapojil 

do celé řady řídích funkcí mezi mladými. Když 

mi mí1j šéf vyprávěl o svém Rotary klubu, chtěl 

jsem se stát i já jeho č lenem. Když mě pak po

zvali, nebylo proč váhat. 
Jak sám vidíte svou roli jako prezidenta Rl? 

Stejně jako všichni ředite lé Rl a guvernéři 

distriktů, pomáhá i prezident Rl všem klubům, 

aby mohly lépe působit ve svých obcích. Prezi

dent je také velvyslancem Rotary. Hovoří-li ke 

klubíun, je představitelem širšího rotariánské

ho světa . Setkává-li se s prezidenty zemí, s pre

miéry či s redaktory médií, zastupuje Rotary 

jako celek. 

Co vás vedlo při volbě va šeho hesla na rok 
2006-07? 

Jeho v),běr je stále nesnadnější, protože ve 

všech těch dosavadních bylo vyjádřeno už to

lik hodnot Rotary! Chtěl jsem něco, co by bylo 

praktické a současně inspirovalo, a měl jsem 

na mysli myšlenku, kterou se Rotary stále víc 
a víc zabývá jak ve vztahu k mezinárodním or

ganizacím, tak i k místním správním orgání1m 

a která ovlivnila i mne. Za heslem .. LEAD THE 

WAY" ( .. Ukazuj cestu") se proto skrývá výzva 

ke společenství Rotary jako celku i ke všem 

jednotlivým klubíun, aby si vzaly za své dávat 

příklad v řízení všech záležitostí, s nimiž se se

tkávají komunity na celém světě. Chci vyzvat 
každého rotariána, aby byl příkladem v tako

vých hodnotách, jako je integrita, tolerance, 

čestnost a ochota sloužit a pomáhat. 

Jsou také takoví, kteří si myslí, že každoroč

ních témat už není zapotřeb í, a často zaměi'lují 

• 



pojmy, jako je motto a téma. Naším mottem 

je - a doufám, že i vždycky bude - SERVICE 

ABOVE SELF. Téma je ve svém využití spíše 

vnitřní záležitostí, po jeden rok ztistává stře

dem pozornosti, jak využíváme a respektujeme 

síly Rotary. Doufám, že rotariáni budou chtít 

"UKAZOVAT CESTU". 

Kdo na vás měl největší vliv? 

Muj RC Pakuranga slouží našemu městu vel

mi dobře. Tím mě nejen inspiroval, ale i ovliv

nil. Velmi obdivuji všechny bývalé prezidenty 

Rl, které jsem měl příležitost osobně poznat. 

Jsou to hrdinové. Pomohlo mi i mé náboženské 

pl·esvědčení, abych našel své hodnoty. Máme 

mnoho přátel, j imž naslouchám. Ovšem nej

větší vliv má na mne celá naše rodina. Mí ro

diče stanovili základní normy, a naše děti jsou 

vždy ochotné k diskusi o ideálech života služby 
a pomoci. Největší vliv na to, kým a čím jsem a 

že mé manželství je dlouhé a šťastné, měla a má 

moje žena Lorna. 
V čem spatřujete největší sílu a případně 

i slabost Rotory? 

Naše největší síla spočívá v tom, že k sobě 

spojujeme aktivity muží1 a žen, kteří jsou 

ochotni ke službě a pomoci, mají svou vlast

ní integritu a kteří mají radost ze spolupráce 

s druhými, protože nemyslí jen na sebe. 

Naše slabost je spíše rázu technického - měli 

bychom proto spíše hovořit o výzvě, než osla

bosti. Uvedu jeden příklad: jak se vyrovnáme 

se snahou významných organizací, které s ná

mi chtějí spolupracovat a předkládají nám roz

sáhlé náměty, zatímco naše síla spočívá v akti

vitách jednotlivých klubu? Takovéto problémy 

se budou objevovat stále, musíme proto hledat 

jejich řešen í. Jedním z problému je stárnutí 
naší členské základny v mnoha oblastech světa. 

Musíme se jím zabývat, chceme-li oslavit své 

druhé století. Jednoduchou odpovědí, kterou 

máme na dosah ruky, je posilovat kluby. Rust 

a udržení členské základny přestanou být pro

blémem, budou-li aktivity našich klubí1 atrak

tivní a efektivní. 

Vzdělání jste označil jako "základní před
poklad demokracie, stability a prosperity 

národa". Můžete nám povědět, jak mohou 

rotariáni přispět v této tak důležité oblasti? 

Mu síme mít na paměti, že vzdělanost není 

probl émem jen rozvojových zemí. Například 

většin a chovanct1 věznic zůstává bez funkčního 

vzdělání v mnoha zemích. Děti z rodin, kde ne

jsou žádné kni hy, usilují o to, aby dosáhly sku

tečného vzdělán í. Mnoho sociálních problémí1 

v našich městech zpusobují ti, kteří v dt"Isledku 

své ve lmi nízké úrovně základního vzdělání vy

padli ze školy. 
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ROT ARY 

Vzdělanost otevírá dveře 

k lepší zdravotní úrovni, vý

živě a schopnosti vydělávat 

si na svuj život. I když to zní 

možná nadneseně, pozved

neme ekonomiku země tím, 

že budeme její obyvatele učit 

číst a psát. Máme k tomu vý

borné nápady i osvědčenou 

metodiku. Úspěchy, jichž 

jsme už dosáhli, mě proto jen 

povzbuzují. 

Staráte se pečlivě i o rodinu 
Rotory. Čeho dosáhnou ro

tariáni podle vašeho názo

ru během vašeho funkčního 

období? 

Když můj předchůdce Jo
nathan B. Maj iyagbe začal 

o rotariánské rodině hovořit 

poprvé, bylo mnoho rotariá

nu, kteří nevěděli , co tím měl 

na mysli. Dnes však celou ro

tariánskou rodinu chápeme 

už správně: patří do ní Inte

ract, Rotaract, Innerwheel či 

Probus kluby, týmy místních 

aktivistu, bývalí stipendisté 

Nadace Rotary, pracovníci 
ústředí Rl, naší vlastní rodi

ny, vdovy a vdovci po rotari-

ánech, a dokonce i ti, kteří se s námi podílejí 

na našich aktivitách. Členy rotariánské rodiny 

jsme tedy my všichni, kteří uskutečl1ujeme 

naše cíle. 

Když jste byl v Pákistánu, poznal jste z prv

ní ruky rozsah devastace této země. Jak 

mohou hrát rotariáni větší roli při pomoci 

obětem zemětřesení či jiných přírodních ka

tastrof? 

Společně se svou manželkou Lornou jsme 

měli štěstí seznámit se v mnoha částech světa 

s vynikající prací rotariání1, kteří pomáhali při 

katastrofách. NemíiŽeme však vyslovit zvláštní 

uznání jen některé z těchto oblastí, protože ro

tariáni poskytují pomoc v nouzi, ať žijí kdeko

liv. Rotariáni v Pákistánu potřebují ovšem i na

ši podporu, protože k tragédii, která postihla 

jejich zemi, došlo v těžko přístupné oblasti. 

Informace o ní proto zmizely z novin i z ob

razovek velmi brzy, což se projevilo i v malém 

mezinárodním ohlasu. 

Máme jen malý počet obětavých rotariánů, 

pomáhajících při obnově vesnic a škol v ze

mích, které jsou ekonomicky slabé, ovšem kde 

úkoly jsou obrovské. Mí1žeme-li jim pomoci, 

měli bychom tak učinit. Nemohu ani odhad-

ROZHOVOR S NOVÝM PREZIDENTEM Rl 

nout, kolik životí1 bylo zachráněno díky sta

nům a "ShelterBoxům", které pohotově poslali 
do Pákistánu rotariáni z Velké Británie a Irská, 

či díky úsilí lékařských týmt'1 ze Srí Lanky, které 

se rychle přesunuly do postižené oblasti. Tyto 

i jiné ohlasy nám jen znovu připomínají, že 

Rotary nikdy nezůstane pozadu tam, kde je 

pomoci opravdu zapotřebí. 

Můžete nám povědět něco o sobě, co by 

bylo pro naše čtenáře překvapením? 
Nevím, jak na tuto otázku odpovědět: mohu 

vám říc i , že nemám rád hady, že dávám před

nost rugby před kopanou, ale - stejně jak říkají 

všichni Australané, ale to mysl ím nyní zcela 

vážně - nemám žádná velká tajemství. Jsem 

normálním člověkem, jemuž byla nabídnuta 

zcela mimořádná příležitost. 

přeložil ( dz) 

Bili Boyd, Rl President Elect, is o member 

of the Rotory Club of Pokurongo, New Zeo

lond .. Recently, he shored his thoughts on 

Rotory ond hi s gools for the 2006-07 Roto

ry yeor with Editor-in-chief Vince Aversono. 
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ROTARY PROTI HlADU ROT ARY 

Můžeš se zase vrátit 
Pro Ezru Teshome, který nyní žije v Seattlu, je poskyto
vání dobrovolné služby a pomoci hluboce osobní zále
žitostí, která vychází z jeho rodinných kořenů, ovšem 
i z hrdosti a odpovědnosti. 

Po dobu uplynulých devíti let využil příle

žitostí i zdrojů, které nabízí Rotary, aby vedl 

týmy dobrovolníků do své rodné Etiopie a po

máhal při očkování dětí proti nákaze mrzačí

cí dětskou obrnou. Jako rotarián také pC1sobil 

- nemluvě o jiných humanitárních projektech 

- ve prospěch své rodné země při zajišťování 

levných přístřešků pro ubytování chudých, při 

zřizování systémů poskytujících odlehlým ves

nicím pitnou vodu a při koncipování programů 
na mikrokredity, které pomáhají rodinám, aby 

mohly žít soběstačně. Jeho rodiče, kteří dosud 

žijí v Etiopii, mu velmi intenzivně pomáhají. 

Ezra Teshome je členem RC University Dis

trict ofSeattle a u příležitosti summitu Světové

ho zdraví, který se sešel v listopadu 2005 v New 

Yorku, byl jako jeden z deseti oceněn za svou 

práci v boji proti polio titulem "Global Health 
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Hero''. Tuto mezinárodní konferenci od

borníků a politiků zabývajících se zdra
votnictvím svolal časopis TIME, aby se 

věnovala nejnaléhavějším otázkám zdra

votnictví, které tíží současný svět. Ezra, 

který se narodil a vyrostl v Addis Abebě, 

přijel shodou okolností na tuto konferenci 

přímo z Etiopie, kde jako člen 35-členné

ho týmu pomáhal imunizovat 16 milionů 

dětí ve věku do pěti let. 

Ezra prohlásil se svou typickou skrom

ností, že "toto ocenění přijímá jménem 

etiopských dětí, jménem mnoha zdravot

ních pracovníků a jménem milionu rota

riánLI, kteří tak usilovně pomáhají dětem 

v Etiopii i v celém světě". Popisoval, jak 

členové jeho týmu, z nichž mnozí na

vštívili Afriku poprvé, se navracejí domů 

s novou perspektivou a se zvýšeným úsi

lím pokračovat v této dobrovolné službě. 

"Ve vesnicích chodíme od jedněch dveří 
ke druhým a vidíme z první ruky, v jaké 

chudobě tito lidé žijí," řekl účastníkům 

summitu, mezi nimiž byla i jeho žena 

Yobi, diplomovaná zdravotní sestra, a jeho 

dcera Sophia, studentka na Howardově univer

si tě ve Washingtonu, D.C., ovšem také bývalý 

prezident Rl a předseda Nadace Rotary Frank 

Devlyn. 
Jeho cesta na summit v New Yorku vlastně 

začala již v roce 1971, kdy Ezra Teshome přijel 

do Seattlu jako student právní přípravy na tam

ní univerzitě. Po jejím absolvování se chtěl vrá

tit do Etiopie, ale v té době se politické a ekono

mické podmínky v jeho vlasti natolik zhoršily, 

že na něj jeho rodiče naléhali, aby ve Spojených 

státech z(Istal. Začal pracovat pro jednu pojiš

ťovnu (dnes řídí svou vlastní agenturu), oženil 

se a založil rodinu. Na naléhání přátel se stal 

také členem Rotary klubu. 

V roce 1996 se vrátil do Addis Abeby, aby se 
tam zúčastnil rotariánské konference. Tato ces

ta znamenala pro něho probuzení. 
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DOMU 
"Když jsem se tam vrátil, skutečně se mi 

otevřely oči, když jsem zjistil, kolik dětí polio 

zmrzačilo a zničilo tak jejich životy," vzpomí

ná. "Viděl jsem tam tolik chudoby a tolik bídy! 

Vzácné setkání s prezidentem Etiopre 1ménem Girma 

Wo/de Giorgis 

Lidé spali na ulicích. Dět i se musely starat 

samy o sebe. Tolik lidí, které jsem znal, žilo 

v extrémní chudobě. A tak jsem si říkal: Jak jim 

mohu pomoci?" 

O odpověď se postaralo rozhodující postave

ní Rotary v celosvětové in iciativě za vymýcení 

polia. Od roku 1996 proto Ezra vedl každoroč

ně týmy dobrovolníků, kteří se zúčastnili ná

rodních imunizačních dnC1, aby poskytli orální 

vakcínu dětem, která je pak ochrání po celý je

jich život. Toto humanitární úsilí podporované 

rotariány obohatilo jeho zkušenosti. 

Dave Weaver, člen stejného RC jako Ezra, se 

zúčastnil osmi cest do Etiopie a společně s ním 

a s rotariánem Davidem Spicerem ř"ídí projekt 

v hodnotě 360 000 $, který umožní d louhodo-
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bý přístup k vodě 45 000 místn ích obyvatel v 17 

vesnicích, sužovaných suchem. První humani 

tární projekt, na němž spolupracovali, byl však 

určen pro Guatemalu. 

"Ezra má snah u pomáhat lidem nejen v Eti

opii, ale kdekoliv na světě," říká Weaver. "Má 

zvláštní schopnost působit na ty, kteří se s ním 

na tyto cesty vydávají, aby měli radost z toho, co 

dělají. Ezra je skutečně zajímavou osobností." 

Sám Ezra říká, že dobrovolné aktivity, jak je 

fo rmuluje a realizuje Rotary, jsou zkušeností, 

která změnila celý jeho život. Setkal se dokonce 

s etiopským prez identem, kráčel s ním sály Ná

rodního paláce a v New Yorku se dokonce ocitl 
v záři reflektorů: na tam ním summitu jej velmi 

vřele přivíta la herečka Glenn Close, nositelka 

Ceny Akademie; to skutečně není špatné pro 

syna farmáře, který v Etiopii pěstuje dobytek. 

ROT ARY 

Jeho pravou odměnou je však jeho vědomí, 

že pomáhá zlepšovat život lidí ve své vlasti 

zejména tím, že imunizuje děti proti obrně. 

"Setkáváme se tam s jednotlivými lidm i a je

jich dětmi, a to nás spojuje se životy těch, jimž 

pomáháme. Viděl jsem, jak výrazný vliv má 

snaha našeho týmu jak pro jednotlivé děti , tak 

pro celé jejich rodiny." 

Změnilo to i život jeho vlastní rodiny. Spo

lečně se svou manželkou se snažil, aby všechny 

jeho děti - dcery Selome (26) a Sophia (2 1) a 

synové Hexan (23) a Zach (18) se seznámili 

s potřebami Etiopie z první ruky během jedno
ročn ího studia na etiopské střední škole. 

"Je pro ně důležité, aby poznali kulturu a 

hodnoty našeho lidu a byli svědky nešťastných 

okolností, kterým musí Etiopané čel i t v d(•sled

ku chudoby," říká. "Doufám, že toto vědomí je 

bude inspirovat k tomu, aby jednou dělali něco 

podobného, jako já." 

Wanye Hearn,RJ HQ, 
přeložil (dz) 

(Poznámka: Autor tohoto příspěvku Wayne 

Hearn působi l dříve jako zástupce šéfredaktora 

časopisu THE ROTARIAN. Nyní působí jako 

odborník na vztahy k médiím ve stejnojmen

ném odboru Rl.) 

I , 

You con go home ogoin - Rotory service 

leods o SeoHie Rotorion bock to his birth

ploce in Alrico - ond eorns him internoti

onol kudos olong the woy - by Woyne He

orn, o lormer deputy editor ol The Rotorion 

ROTARY PROTI HLADU 

RYLA už posedmé 
Při uspořádání tradičního, již sedmého se

mináře RYLA v rámci našeho distriktu převzal 

letos štafetu od RC Ostrava ostravsk}' Rotaract 

klub. Pětidenní program pro mladé lidi ve věku 

od 17 do 30 let, vyslané jednotlivými Rotary 

kluby a Rotaract kluby, bude opět zaměřen na 

oblast leadershipu, na rozvoj vlastní osobnosti 

účastníků a na principy etického chování for

mou workshopů i doprovodných akcí zábavné

ho charakteru, a to v rámci tématu "Bojujme 
s negativními jevy ve společnosti". Uskuteční 

se ve sportovním areálu ROTASO nedaleko 

Rožnova pod Radhoštěm od 19. do 23. dub

na. Náklady spojené s účastí na semináři jsou 

rovným d ílem hrazeny z prostředktl distriktu 

a vysílajícími RC nebo RTC kluby. Odborným 

garantem projektu a hlavním lektorem zůstává 

zkušený organizátor předcházejících ročníků 

RYLA seminářů přítel Zdeněk Michálek z RC 

Ostrava. V současné době probíhá na úrovni 

d istriktu konečný výběr účastníkt'J z již zasla
ných přihlášek. Sestavení dvacetičlenné sku

piny je věnována velká pozornost proto, aby 

tréninkové programy mohly být účastníkt'Jm 

"ušité na míru". Na semináři RYLA jsou vítáni 

jako hosté i rotariáni, kteří se mohou zúčastnit 

besed k jednotlivým tématt'Jm. 

Tomáš Rejda, 
Rotaract klub Ostrava 

Zúcastněte se berlínského maratónu! 
Mezinárodní maratón, jehož se zúčastnilo v Paříži v roce 2005 224 rotariánů, bude mít své pokračování 

i v tomto roce v Berlíně, přesně dne 24. září 2006, a to pod názvem BERLIN-MARATHON 

Maratónu se mohou zúčastnit jak muži, tak i ženy, narozen í nejpozději v roce 1988 a kdykoliv dříve. 
Všichni rotariánští závodníci budou ovšem startovat jako jeden tým a svým registračním poplatkem ve výši 175 € (pokud se přih lásí 

do 28. dubna) podpoří jeden významný charitativní projekt. Přihláška do 30. 6. bude o 20 €, a do 4. srpna o 40 € dražší. 
Další podrobnosti najdete na internetové adrese www.rotary-berlin-marathon.de 

Budete-li se chtít přihlásit, najdete potl·ebné informace - včetně možností ubytování - na adrese http:/ /www.davengo.com/e.php/en/ 
ROTARY06. 

The purpose of the internotionol morothon held in Poris in 2005, with the porlicipotion ol 224 Roto rions lrom oll corners ol the world, wos to remind 

the brood public olthe importonl efforts by Rotorions to help eliminole poliomyelitis throughout the world. On 24 September 2006 o similor event 

will be held, entitled Berlín M orothon, in which some 40,000 runners are expected to toke port. M ore detoils lrom www.rolory-berlin-morothon.de , 

opplicolion lorms lrom h«p:/ / www.dovengo.com/e.php/ en/ ROTARY0 6. 
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ROTARY A OSN ROT ARY 

Rotory a OSN na společné cestě 
ke steiným cílům 
Srdce Rotory lnternational a Organizace spojených národů ne
tluče v New Yorku, v Ženevě či ve Vídni. Své místo má v hliněné 
chatrči při Národním imunizačním dnu, v odlehlé vesnici, jíž se 
poprvé umožnil přístup k pitné vodě, na poli se zeleninou, pěs
tovanou dospívajícími - a v úsilí rotariánů i pracovníků OSN, 
naplňujících svou prací heslo SERVICE ABOVE SELF. 

Velmi úzký vztah mezi Rotary a OSN se da
tuje od roku 1945, kdy více než 40 rotariánů 

působilo jako delegáti, poradci či konzultanti 

na konferenci, z níž vzešlo celosvětové spole

čenství vlád všech zemí. Rl dnes reprezentuje 

ve třech pobočkách OSN a v jejích 10 agen 

turách 23 rotarián(t. Pravidelně se zúčasti1ují 

zasedání OSN, i když přímo nezasahují do po

litických diskusí. 

Zatímco svlij vztah k OSN udržuje na 1 500 

nevládních organizací, Rl má jako jedna z nich 

nejvyšší poradní s tatus vliči Ekonomické a so
ciální radě OSN, jíž je podřízeno mnoho spe

cializovaných agentur. Rl má také v OSN vy

hrazen jeden "svůj" den, naplněný panelovými 
diskusemi, zdůrazi1ujícím i nové příležitosti, 

př i nichž mohou obě tato společenství úzce 

spolupracovat. 

"Je skutečně zajímavé, jak obě tyto organiza

ce kráčejí stejnou cestou," říká Frank Collins, 

starší reprezentant Rl při OSN v New Yorku, 

člen RC East Hartford, Conn., USA. "Rozsah 

jejich či nností je velmi obsáhlý, ovšem zásady, 

jimiž se chce řídit OSN, jsou totožné s našim i." 

Uveďme někol ik příkladtl: 

UNICEF 
Kdykoliv některé dítě spolkne kapku orální 

vakcíny pro ti dětské obrně, ozývá se partner

ství mezi Rl a Fondem OSN pro děti . Rotary 

spolupracuje s UNICEF na vymýcení viru dět

ské obrny již od roku 1988. UN ICEF je nejdů

ležitějš ím dodavatelem této vakcíny chud)rm 

zemím a říd í Národ ní imunizační dny (NID), 

na nichž se již pod ílely tisíce rotariántl. Loni 

v září dalo UNICEF svť1j souh las k další spolu

práci na eradikační kampani po dalších pět let. 

Během uplynulých let v ložili rotariáni do 

této kampaně na 600 mi!. dolar li, téměř kaž

dý rotarián do ní přispěl buď svými penězi, 
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nebo i prací. Před nákazou poliem byly ochrá

něny více než 2 miliardy dětí ve 122 zemích. 

Výsledkem tohoto úsil í je, že se počet 350 000 

připadli nového výskytu polia, zaznamenaných 

v roce 1988, snížil v roce 2005 na něco málo 

přes 1 500. 

WHO 
Vedle UNICEF je Světová zdravotnická or

ganizace (WHO) ve spolupráci s Rotary roz

hodujícím partnerem, který zbaví svět polia. 

W HO zaj istila technické řízení a plánování 

akcí zaměřených na jeho eradikaci a monito

ruje a vyhodnocuje jejich výsledky. Jde přitom 

o mobilizaci zdrojť1 , o koordinaci dárcli i o po
skytování kvalifi kovaných info rmací. 

Naopak Rotary se těší ze svých oficiálních 

vztahtl k W HO, spočívajících například v tom, 

že WHO mliže pověřit některého reprezentan

ta Rl k účasti (nikoliv však k hlasování) na za

sedáních WHO nebo jejích výbortt. Tito před

stavitelé Rl poskytují na oplátku pracovníktun 

W HO informační oběžn íky a jsou rozhoduj í
cím faktorem, umožl'íujícím kontakty mezi Rl 

a W HO. 

Nejde však pouze o poli o. "Některé děti byly 
příliš nemocné, než aby mohly jít do školy," 

vzpomíná Bodenner, člen RC Rockford, Mich., 

USA. "Téměř všechny jejich potíže byly způso
beny nemocemi, pocházej ícími z nečisté vody." 

Jeho klub proto zakoupil vodní fi ltr, založený 
na bázi bio-písktt. V betonovém pouzdru pro

chází voda několika vrstvami písku a na jejich 

povrchu se vytvoří organická vrstva. Bakterie 
v této vrstvě n ičí patogenn í elementy, čímž se 

efektivně získá pitná voda. Jeden filtr zpracuje 

asi 150 galontl vody za den a stojí pouhých 50 

dolarů . Tento projekt byl vyhlášen v roce 2001 a 

dosud se na něm podílelo 70 RC z USA, Kana

dy a Dominikánské republiky. Nadace Rotary 
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přispěla na pořízení filtrů částkou 300 000 do

l arů. Distr ikt 4060, pod který spadají všechny 

RC v Dominikánské republice, dokonce finan

coval několik filtrtl s bio-písky, na nichž si od

borníci WHO ověřují, zda takto získaná voda 

nemá jiné nežádoucí účinky na zdraví lid í. 

"WHO nemá své lidi přímo v terénu, ale ro

tariáni je mají a jsou schopni tato jednoduchá 
zařízení financovat," říká mikrobiolog Mark 

Sobsey, poradce WHO, který také tento vý

zkum vede. "Hrstka lid í s málo penězi , která 
sedí v Ženevě, to nezvládne. A k tomu je právě 

zapotřebí partnerství. Zdá se, že výsledky vý

zkumu budou příznivé, takže se tyto filtry bu

dou moci zavést po celém světě." 

Podle odhadli WHO trpí celosvětově nedo

statkem přístupu k pitné vodě jeden ze šesti lid í 

- ať dětí, či dospělých . " Pokud by se rotariáni 

ujali této úpravy vody pro domácnosti a jejího 

bezpečného skladování stej ně, jako se ujali po

li a, dosáhlo by se ohromn)rch výsledkli," říká 

Sobsey. 

UNESCO 
V roce 1943, kdy ještě zuřila ll. světová vál

ka, byla svolána do Londýna konference Rota

ry k podpoře mezinárodní výměny kulturních 

a výchovných hodnot. Jej í myšlenky tak silně 

ovlivnily založení organizace UNESCO v roce 

1946, jejímž hlavním posláním je propagovat 

porozumění a spolupráci ve vzdělávání, vědě, 

kultuře a komunikaci mezi zeměmi celého svě

ta. Rl má k organizaci UNESCO velmi opera

tivní vztahy- má nejvyšší poradenský status ze 

všech nevlád ních organizací. 
Při několi ka příležitostech organizovali rota

riáni cíle UNESCO, z nichž nejvýznamnější je 

zřízen í - v péči Nadace Rotary - sedmi Center 

Rotary pro mezinárodní stud ium míru a řešení 

konfliktů při osmi významných univerzitách 

po celém světě. Do tohoto dvouletého studia je 

každoročně zapojeno 70 st ipendistů. 

UNAIDS 
Dushan Angius šokoval v roce 1988 svůj 

klub, když oznámil, že jeho syn Steve umírá na 

AIDS. O několik měsíctl pozděj i se člen téhož 

klubu Walter Singer podrobil operaci srdce a 

při transfuzi byl nakažen virem HIV. Nikdo 

z jejich kalifo rnského RC Los Altos tomu tehdy 

• • 
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Rotoriám spoluprocovoli s OSN hned při jejím 

zakládání 

nechtěl věřit- ne moc, která přece postihuje "ty 

jiné lidi", se nyní stala součástí jejich vlastního 

života. Když Steve Angius v roce 1989 zemřel, 

vyhlásil klub svtlj "Rotary AIDS Project" a 

pořídil videofilm s názvem "Los Altos Story". 

Přiblížil v něm utrpení obětí AIDS po celém 

světě. Otec Steva Angiuse tento film promítl po 

celém světě 250krát. 

Projekt přispěl také k tomu, aby se problema

tice AIDS věnovalo i ústředí RL V roce 1996 se 

Luís Vicente Giay, bývalý prezident Rl, dohodl 
na vzájemné spolupráci s Peterem Piotem, vý

ko1111ým ředitelem společného programu OSN 

pro otázky HIV/AIDS - UNAIDS. To zname
ná, že přestože Rl nemá svého oficiálního před

stavitele při UNAIDS, mllže se kterýkoliv klub 

nebo rotarián, podílející se na projektu, jenž se 

týká AIDS, obrátit na kteroukoliv složku OSN. 

Své projekty, týkající se AIDS, si od té doby sta

novila již řada Ro tary klubů. 

FAO a WFP 
jedním z nejhorších příkladů nespravedl

nosti světa je hlad. Podle organizace "Chléb 

pro svět" trpí podvýživou 850 milionů lidí 

rozvojového světa. Přitom se denně vyhazuje 

množství potravin. To je distribuční problém 

katastrofálních rozměrtl. Dech beroucí statis

tiky a hrozné fo tografie hladovějících podní

tily Rotary ke spolupráci i s FAO (agenturou 

ROTARY· 

OSN pro potraviny a zemědělství) 

a s WFP (Světovým programem 

pro potraviny), které zajišťují asi 

jednu třetinu veškeré potravinářské 

pomoci na celém světě. RI vytváří 

propojení mezi oběma těmito orga

nizacemi a představitelé jmenovaní 

Rl se zúčast1'1ují jejich společného 

zasedání v Římě. 
Podíl Rotary na spolupráci s těmi

to dvěma agenturami OSN spočívá 
většinou př"i rozdělování potravin na 

místní úrovni, při pomoci v oblas

tech postižených hladomorem a při 

zavádění zemědělství. Např. rotari

áni v Zimbabwe shánějí peníze, aby 

pomohli dvěma miliont1m lidí ve 

své zemi, zachvácené hladomorem. 

Tito lidé seženou jen čtyři jídla za 

týden, někdy ani to ne. V roce 1998 

byli rotariáni v Dakaru v Senegalu 

hostiteli rozhlasového a TV vysílání, 

nazvaného "Dakar TeleFood". Tuto 

akci v boji proti hladu na celém svě

tě vyhlásilo FAO. jej ím cílem bylo uspořádání 

kulturních či sportovních akcí vyvolat u po

tenciálních dárců jejich porozumění a soucit. 

Vedle toho spolupracují RC na programu FAO 

pod názvem "The Growing Connection", který 

učí děti, jak pěstovat zeleninu. 

"Tento projekt má dvojí poslání: jednak fy
zicky naučit pěstovat vhodným způsobem po

traviny, jednak otevřít izolovaným vesnicím 

kanály, které jejich obyvatelům zpřístupní in

formace a poradu," říká Patterson a dodává, že 

se projekt zaměřuje především na děti, neboť 

v mnoha zemích jen ony uměj í číst a psát. 

"To, co rotariáni nabízej í, je celosvětová síť 

lidí, ochotných nadšeně spolupracovat," říká 

Patterson. "To, co pomáhá OSN uskutečl'lovat 

jej í záměry, jsou lidé, kteří nabízej í trvalá řeše

ní - nemusí to být jen vlády." 

Vanessa N. Glavinskas, 
redaktorka časopisu 7he Rotarian, 

přeložil a upravil ( dz) 

Porollel poths - Rotory and the United Na

lions journey toward common goals - by 

Vanessa N. Glavinskas 

ROTARY AOSN 
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NOVÁ GENERACE ROTARY ROT ARY 

Po stopách prvního Rotaract klubu 
Jeho zakladatelé si vzpomínaií na události před 38 lety 

V roce 1968 byly Spojené státy plné snahy po změnách . Ženy 
pálily své podprsenky ve snaze po svém osvobození, protestují
cí se bouřili proti válce ve Vietnamu, a vražda Martina Luthera 

Kinga Jr. nastartovala demonstrace po celé zemi. 

V této revoluční atmosféře chtěla skupina 

studentLI založit nový klub na Univerzitě Se

verní Karoliny v městě Charlotte (UNCC) - a 

jejich snahy daly základ pro vytvoření klubu, 

který dostal jako první název ROTARACT. 

Rotaract kluby (RTC), které nabízejí mladým 

lidem ve věku od 18 do 30 let rotariánský pro

gram služby a pomoci, se mezitím rozrostly na 

počet přesahující 8 000 ve 139 zemích, s více 

než 184 000 člení1. 

I když všichni z nich navazují na tradici to
hoto prvního RTC při UNCC s 21 členy, ví se 

o nich jen málo. Několika z nich jsme se pro

to zeptali, jak žijí dnes a jak si vzpomínají na 
SvLij první klub. Rotariáni již dlouho věděl i, že 

RTC vychovávají vedoucí osobnosti. Stejně tak 

i ti z pionýrů, s nimiž jsme mluvili, mají dnes 

úspěch díky svému podnikatelskému duchu a 

tvůrčí schopnosti, které tvoří hlavn í rysy, jimiž 

se členové RTC vyznač ují i nyní. 

141 

• 

Bill Baumgardner 
Téhdy: prezident RTC při UNCC v roce 

1967-68 

Dnes: úspěšný podnikatel a majitel závodní

ho automobilu 

Bill byl na UNCC nováčkem, když společně 

se svým kolegou Dickem Helmsem navrhli Ro

tary klubu Charlotte-North vytvoření rotari

ánského programu na úrovni jejich univerzity. 

"Chtěli jsme tehdy pomoci rozvoji naší fakulty 

a navázat na rotariánskou tradici," říká Bill, 

který byl již na střední škole členem Interact 

klubu. "A tak jsme si mysleli, že bychom moh

li získat místní RC, aby sponzoroval Interact 

klub při UNCC." 

To byla správná doba pro nové nápady, pro

tože se celý univerzitní kampus právě stavěl 

a denně do něj dojíždělo na 1.800 studentů. 

Myšlenka se zalíbila Charlie Grierovi, členovi 

RC Charlotte-North. Navštívil proto vedení 

univerzity a získal jeho souhlas 

k založení klubu, řídícího se 

zásadami pro činnosti Interact 

klubu - a pak už to běželo jako 

sněhová koule. Charta RI byla 

klubu předána v roce, kdy Bill 

byl prezidentem klubu. Dodnes 

si doma ve skleněné vitríně 

uchovává - společně s celou řa

dou dalších memorabilií z růz

ných koutLI světa - děkovnou 

plaketu, kterou dostal od Rl za 

služby prokázané ve funkci pre

zidenta klubu. 
Bill Baumgardner pak založil 

malou účetnickou firmu, poz

ději pak společnost StaffAmerica, která se bě

hem doby rozrostla na firmu s ročním obratem 

1 miliardy dolarů. Jeho druhá, stále vzkvétající 

firma se jmenuje BACE Motorsports. Svými 

vozy se každoročně zúčasúuje závodů NA

SCAR Busch Grand National, které již po 

třikrát vyhrály. 
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John Lafferty 
Tehdy: pokladník klubu 1967-68 

Dnes: právník a rotarián 

Na Univerzitě Severní Karoliny v Cha pel Hill 

vystudoval práva a pak si otevřel svou právní 

praxi v Lincolntonu, N.C., kde se také narodil 

a vyrtlstal. Z jeho dnes již 36letého manželství 

s Peggy se narodily dvě dcery. Kráčel ve sto

pách svého otce a stal se v tomto městě s 10 000 

obyvateli rotariánem. "Rotary klub sem přímo 

patří - jeho členy jsou všichni podnikaví lidé 

("movers and shakers") z okresu Lincoln," říká 

John. 
Jako soukromý advokát se zabývá nejrůzněj

šími kauzami - od dopravních přestupků až 

po vraždy, ovšem většina případ(• se týká pro

blematiky kolem nemovitostí. Svými právními 

zkušenostmi pomáhal přímo svému RC Lin

colnton, který si ve spolupráci s neziskovou or

ganizací Habitat stanovil na počest 100. výročí 

• • 
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Rotary náročný projekt - výstavbu domova pro 

rodiny v nouzi pro Humanity international. 

John Lafťerty si také vzpomíná, jak členové 

RTC zasadili poblíž sídla studentského spolku 

UNCC dub jako připomenutí založení jejich 

RTC jako prvního, jemuž byla předána Charta 

Rl. 

Dick Helms 
Tehdy: prezident klubu 1966-67 (ještě před 

získáním Char ty) 

Dnes: obchodní zástupce a otec čtyř dětí 

.,Za získání u niverzitního diplomu se mi 

.,Strýček Sam" odvděči l tím, že mi poslal před 

běžnou obsílku k účasti na válce ve Vietnamu," 

říká Dick . .. Naštěstí jsem se dostal do jednotky 

záložn iktl. Aktivní šestiměsíční výcvik jsem ab

solvoval ve Port Jackson a ve Por t Dix. Pak jsem 

se vrátil ke své základní jednotce a působil v ní 

jako seržant při výcviku nováčktl po dobu 6let. 

Přitom jsem byl zaměstnán u firmy, vyrábějící 

syntetická vlákna. Pak jsem se stal obchodním 

zástupcem firmy Deublin." Dick, který si vzal 

za manželku svou první lásku z doby studi í, žije 

v městě Charlotte. Mají spolu tři dcery a syna, 

kteří j im žijí poblíž, s výjimkou jedné dcery, 

která vyučuje angličtinu v Ekvádoru. 

Vzpomíná na dobu, kdy byl prezidentem 

nového klubu ještě předtím, než získal Char

tu Rl. Brzy nato se setkal se studenty z blízké 

Gaston College a pomáhal jim založit jejich 

vlastn í klub. I když ztratil kontakt se svými přá

teli z prvního klubu, přece jen se občas setkává 

s Billem Baumgardnerem. Bill Kemp a Charlie 

Grier - rotariáni, kteří jim tehdy pomáhali při 
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zakládání klubu, těmto mladým lidem pl ně d\•

věřovali . .,Byli skutečně odpovědní a upřímní 

ve své snaze pomáhat druhým," říká Kemp, 

tehdejší člen RC Charlotte-North, dnešní člen 

RC Augusta v Georgii. 

Dean Colvard, který v roce 1968 pt"1sobil jako 

kancléř univerzity, je h rdý na to, že UNCC byla 

domovem prvního RTC, který získal Chartu 

RT. .,Vždycky jsme hledali cesty, jak umožnit 

studentům z této mladičké fakulty uplatnit po

zitivně jejich vt"1dčí schopnosti, a právě Rotary 

to umoil'íuje," říká Dean Colvard, který by to 

skutečně měl vědět: je mu již přes 90 a je čle

nem RC Charlotte. 

~·~ ll..~' .......... .. , . , .. ,, ... ,, 
~YW"'" 

Vanessa N. Glavinskas, 

redaktorka časopisu TR 

přeložil (dz) 

Ještě několik z původ

ních jedenadvaceti: 

Pat Queen, 
člen RTC při UNCC v roce 1967-68 

žije v Grenville, jižní Karolina, USA 

spoluvydavatel společnosti Panache Part -

ners; dříve pt•sobil jako profesionáln í golfista 

Rodina: manželka a 14letá dcera 

Nejhorší okamžik jeho života: .,Když má 

dcerka přišla ve věku pěti let o levou ledvinu 

pro podezření na rakovinu ... " 

Co dokázal: napsal a vydal knihu básní pod 

názvem Postiženi, ale nezlomeni ... Vítězství ro

diny nad rakovinou ... díky Boží milosti. Po 

tragickém ll. září vydal také několik básní; 

jedna z nich je dosud na prodej přímo v Pen

tagonu. 

Robert Wood 
vice-prezident R'ťC při UNCC v roce 1967-68 

žije v Charlestonu v Jižní Karolině 

zaměstnání: profesor mezinárodního obcho-

du na dvou univerzitách online 

Rodina: 32letá manželka, bezdětní 

Koníčky: běh, cestování, zahradničen í 

Událost, na kterou je nejvíce hrdý: .,Pracoval 

jsem pro firmu Bell System v Chm·lotte. Po slou

čení s firmou AT&T bylo mnoho zaměstnancl'1 

propuštěno, ale já jsem byl pověřen odbornou 

přípravou státních ť1četní v New Yorku." 

NOVÁ GENERACE ROTARY 

Marshall Rouse 
člen RTC při UNCC v roce 1967-68 

žije v Rock Hills, Severní Karolina, USA 

zaměstnání: ředitel technických služeb spo-

lečnosti Siemens 

Rodina: manželka a dva synové 

Zájmy: vyučuje na devátém stupni obchod

ní školy a mladé lidi vychovává v oblasti trhu 

s akciemi 

Událost, na kterou je nejvíce hrdý: .,Když 

můj starší syn získal doktorát na Duke Unive

sity poté, co jen s obtížemi absolvoval střední 

školu s nediagnostikovanou chorobou ADD 

(porucha spočívající v nedostatečném soustře

dění)". 

Haskell Kinard 
Prezident RTC při UNCC v roce 1968-69 

Žije ve Phoenixu v Arizoně, USA 

Zaměstnání: obchodní řed itel energetické 

společnosti RDC 

Rodina: manželka (manželství 38 let), dvě 

děti, jedna vnučka 

Koníčky: golf 

Událost, na kterou je nejvíce hrdý: .,Když 

jsme pomáhali církvi v Arizoně při jejích začát

cích ... a samozřejmě když vidím, že syn a dcera 

vyrC1stají v řádné občany." 

Poznačte si do kalendáře: 
Přestože se RTC při UNCC oficiálně uzná

vá jako prvn í, sponzorovali rotariáni podobné 

organice pro dospívající mládež již o několik 

desítek let dříve. Týž den, kdy byl certifikován 

RTC při UNCC, převzal Chartu Rl také RTC 

při Univerzitě La Salle v mexickém městě Ta

cubaya. Řada dalších RTC získala Chartu Rl 

v následujících týdnech. 

V březnu 1992 vyhlásilo Ústředí Rl Světo

vý týden Rotaractu, který se každoročně slaví 

v týdnu kolem 13. března, aby se tak připo

mínalo zřízen í tohoto úspěšného programu. 

Abyste si toto výročí připomněli i vy, zj istěte, 

zda mll že váš Rotary klub sponzorovat založení 

RTC nebo poskytněte radu klubu sousednímu. 

Více informací získáte na internetu na adrese 

www.rotary.org/programs/rotaract. 

Trocing the roots of Rotoroct - the fnders of 

the first Rotoroct dub recoll their experien

ces 38 yeors ogo ... ond discuss their lives 

todoy - by Vonesso N. Glovinskos 
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TENTOKRÁT NA TÉMA ETIKA • • • 

V současném pragmatickém světě, podřizuiícím se nemilosrd
ným zákonitostem trhu, se stále více nedostává vhodného etic
kého korektivu. Při vstupu do nového kalendářního roku 2006 
a současně i do Vll/ . ročníku našeho časopisu bychom proto 
rádi připomněli všem svým čtenářům, že vedle mnohostranných 
humanitárních aktivit či tolik prospěšných vzdělávacích pro
iektů ve prospěch mladých patří do záimové sféry rotariánů 
také soustavná podpora etických norem v neiširším smyslu toho 
slova. Jeiich kritéria isou ostatně neilépe vyiádřena ve známé 
"Zkoušce pomocí čtyř otázek". 

Rozhodli isme se proto otisknout satirický článek Karla 
Poláčka, iehož řádky isou - přestože vznikly iiž v roce 1937 
- natolik aktuální, že z toho až mrazí. Na tuto satiru pak nava
zuie několik současných příspěvků významných osobností, iimž 
leží problematika etiky v podnikání a společenské morálky vů
bec na srdci neien iako rotariánům, ale u nichž přímo vyplývá 
z ieiich profese. Snad tak alespoň trochu přispěieme k tolik po
třebnému zlepšování etické úrovně celé naší společnosti. 

Etika a jak ji dnes vnímám 
Když mne přítel Dobra Zeman oslovil s žá

dostí podělit se v našem časopise o své zkuše

nosti s etikou, neodmítl jsem. Jednak proto, že 

bych rád podpořil Dobrovo úsilí o lepší svět 
prostředn ictvím jeho aktivit ve prospěch Rc

tary, ale zejména proto, že se ve svém životě 

a podnikání stále častěji k etice vracím. Dříve 

jsem ji bral spíše jako něco mimo mne. Něco, 

s čím se umím ztotožnit a co jsem ochoten při 

jmout a prosazovat, protože to odpovídá mému 

pohledu na život. 

Nyní se však v rámci úvah o etice dostávám 

stále více k tomu podstatnému, co je skryto ně

kde uvn itř mne samotného. A jak to již kdysi 

řekl Immanuel Kant: "Stále více se obdivuji 
hvězdné obloze nade mnou a m ravnímu záko

nu ve mně." 

V době, kdy se na nás valí záplava nejrůz

nějších informací, potýkáme se s množstvím 

změn a musíme se v okamžiku rozhodovat, 

co udělat a co ne. Není čas na d louhé úvahy či 

studium "Etických kodex!'!". Jak se tedy "eticky 

správně" rozhodovat? 
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Nejlépe podle svého vlastního svědomí, které 

nám sice tiše, ale srozumitelně říká, co je O.K. 

a co ne. Problém však m nohdy spočívá v tom, 
že svědom í ř íká jedno, ale náš rozum, naše 

lidská zkušenost z 21. století z ČR, nás nabádá 

k něčemu jinému. Politikové, média, televizní 

reality show nám ukazují své současné "vzory 

k následování". Prostředí, kde se na poctivost a 

etiku lidé dívají jako na berličky pro prosťáčky, 

nás utváří k obrazu svému. Ale jsou to skutečně 

vzory hodné následování? 

My rotariáni máme štěstí. Máme svou rotari

ánskou komunitu, v níž jsme vedeni čtyřmi zá

kladními otázkami a těšíme se z přízně podob

ně uvažujících přátel. O to větší však může být 

naše d ilema, zj ist íme-li, že ne každý rotarián 

má tyto otázky zapsány ve svém srdci natolik, 

aby se staly u rčujícími pro jeho jednání. 

Jak se tedy zachovat, čím se nechat vést? 

Jsme svobodni lidé, každý máme možnost 

vlastní volby. 

Možná se zeptáte, co mně osobně pomáhá 

zvolit to nejlepší, čeho jsem v daném okamžiku 

schopen. Jak jsem již uvedl, zkouším kultivovat 

práci se svým svědomím. Ne vždy se mi však 

• 

ln today's pragmatic wor/d, subject to the 

ruthless laws of the market, there is on in
creasing lack of appropriate ethical corre
ctives. At the start of the new year 2006, 
and at the same firne the eighth year we 
have been publishing our magazine, we 
would therefore like to remind oll our 
readers that, in addition to many forms 
of humanitarian activity and educational 

projects for the benefit of young people, 
the sphere of interest of Rotarians should 

olso inc/ude systemotic supporl for ethical 

norms in the broadest sense of the word. 

Dobroslav Zeman, 
šéfredaktor RGN 

hlas mého svědomí zdá dostatečně přesvědči

vý. 

Co ty na to, milý čtenáři? Máš i ty nějaký svůj 

vzor, nebo ses rozhodl být vzorem pro jiné? 

Ať je to tak či onak, jsem přesvědčen, že 
každý náš názor, myšlenka a čin ovlivní naše 

okolí. 

Chovejme se proto dnes podle toho, jaké 

okolí chceme mít v budoucnu. 

S přáním odvahy a osobní statečnosti 

Zdeněk Michálek, 

RC Ostrava 

Refleclions by Zdeněk Michálek from the 

Ostrova RC on the theme of ethics - how 

our view of it develops ond chonges: "The 

besl thing is to fo llow our own conscience 

which tells us quietly bul unmistokobly whot 

is OK ond whot isn' t. However, in many 

coses the problem is thet our conscience 

tells us one thing, bul our reoson, our hu

ma n experience in the Czech Republic in 

the twenty-~rsl cenlury, tells us to do some

thing else." 

• 
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,,Ethos ie osnovou života 
proč se zabývat etikou? 

Několik výňatků z obsáhlé a velmi hodnotné přednášky ThDr Josefa Hromádky, proslavené dne 
26. dubna 2005 na Konferenci k etice podnikání pořádané Rotory kluby Ostrava, Zlín a Brno City 

Stojíme před otázkou, zda v modern ím svě

tě plném objevů, vynález(t a složitosti trhu, při 

lidském podniká ní má vůbec nějaké místo eti
ka? Ta předpokládá, že se opírá o určité norma

tivy, základy. Leží vůbec nějaké etické základy 

života v prostl'edí moderního světa? Všude se 

hovol'í o potřebnosti etiky, v poslední době ze

jména v politice (spíše se hovoří o kultuře v po

litice) i v ekonomice a ukazuje se, že absence 

etiky vede k nebezpečným důsledkům. 

Na druhé straně si mnozí myslí, že etika 

je jen nějaká nadstavba pro ty méně šikovné, 

kteří se neumějí dostatečně vyznat, nebo je jen 

pozůstatkem po náboženství a dávných zašlých 

časech. Etymologicky je slovo etika odvozeno 

od řeckého ETHOS, zvyk, obyčej, charakter. 

Téměř stejný význam má latinský termín MOS, 

MORIS - od něhož je naše české slovo morál

ka. Běžně se však pojem etika užívá pro vědní 

disciplínu, část praktické filozofie, která se za

bývá morálními jevy. Morálka pak jako obsah 

etiky obsahuje vše, o čem člověk pl'emýšlí a co 

činí vzhledem k nejhlubší rovi ně svého lidství 

- k tomu, "co má b)rt k uskutečťíování dobra." 

Etika se také rozděluje na individuální a soci

ální. Etika praktická a profesní. Proto se také 

mluví o etice podnikání, o novinářské etice, 

o lékařské etice a tak podobně. 

Proč v(tbec hovořit o etice? Proč být morální? 

Proč konat dobro a nekonat zlo? Proč nekrást, 

když se naskytne možnost, když je to výhodné 

a když se na to nepřijde? Proč je špatná korup

ce, když rád přijímá uplacený a rád dává uplá

cející? Proč nelikvidovat odpůrce ať politické 

nebo ekonomické? A naopak - proč si mají 

lidé vycházet vstříc? Proč neužít násilí, proč být 

korektní v ekonomice, když to m(tže zmenšit 

zisk? Proč tolik výdajů na neproduktivní staré 
lidi a postižené? A tak dále ... Až v tomto roz

pětí začínáme tušit, že pro život jako takový a 

přežití lidstva a smysluplné fungování vztahů 

je nutné nalézat a respektovat základní m rav

ní vědomí a hodnoty, tj. etickou osu života a 

jeho vývoje. Etická moudrost jako kostra, která 

drží a nese č lověka, se vytvářela v myšlení lid

stva, ve filozofiích a náboženstvích v průběhu 

celých dějin lidstva. Znát tyto kořeny, z nichž 

dodnes čerpáme, ověřovat je zkušeností, klást 

nové otázky v nov),ch souvislostech, to je úkol 

současné etiky, ovšem také etiky v oblasti pod

nikání. V současné celosvětové etické diskusi 

se vede rozhovor spojující myšlenková úsilí 
náboženská i nenáboženská, ústící do projektu 

"světového ethosu". 

Ekonomika a podnikání je jen jeden dílčí 

projekt na cestě k napli1ování lidského údělu, je 

jen částí konceptu po vyvážené a participující 

lidské společnosti. Za těchto předpokladú smí

me mít naděj i, že i v tomto 21. s toletí budeme 

žít ne sice ve světě dokonalém (to se lidstvu ne

podaří nikdy), ale snad ve světě o něco bohat

ším na atributy lidství, více než na ty finanční a 

hmotné. Každé nové generaci z(tstane mnoho, 

co bude muset za pochodu modifikovat a mě

nit, když se nepřestane opírat o etické základy 

života, které jej od počátku světa formují a ne

sou. 

Etický vývoj lidstva poznamenalo pět Žid(t: 

MOJŽÍŠ - položil d(traz na zákon, řád. JEžfš 

- zákonem nepohrdá, a přece sdělí, že láska je 

nad zákon. MARX - podtrhuje lidskou tvůr
čí aktivitu, práci, drlo. FREUD připomene, že 

centrum člověka je v jeho niterných prožitcích 

a projevech. EINSTEIN prý k tomu dodal, že 

nakonec v etickém jednání člověka je vše rela

tivní. Ve skutečnosti však není vše jen "relativ

ní". Je potřebné vše zmíněné uvést do "relace 

- vztahu", potom se teprve naplr1uje skutečný 

etický pro fil člověka, o který je tl'eba stále zápa

sit s vědomím potl'ebnosti zákona, lásky, prá

ce, prožitku i relativity našeho počínání. Bez 

tohoto závěru z(tstávají důrazy těchto velkých 

osobností jen zajímavým výrokem bez nároku 

na nás. 

Redakčně zpracoval (dz) 

Everywhere we hear laik obout the need 

far ethics, especiolly in recenl times in the 

politicol ond economic spheres (ohhough in 

polilics the term commonly used is politicol 

culture), ond it con be seen thot the obsen· 

ce of ethics has dongerous consequences. 

NAŠE TÉMA: ETIKA 

Na světě nám 
nepatří nic, ani čas 

Filosof Seneca řekl už před naším letopoč

tem: "Nic na světě nám nepatří, jen čas. " 

Tento pohled na čas se vytvářel v době, kdy 

fi losofové rozj ímali celé dny o světě a živo

tě. V této době se svět měnil velmi pomalu a 

změna nebyla téměř pozorovatelná ani po více 

generací. Od 20. století se však mění svět tak 

rychle, že za poslední sto letí bylo vyvinuto 

tolik nových technologií, jako v celém minu

lém tisíciletí. Svět se podstatně mění dokonce 

v průběhu jedné generace. Kdyby se probudil 

do dnešní doby člověk z minulých století, moc 

by se tu divil. 

Svět je dnes také obklopen sítí neviditelných 

elektromagnetických vln, které umožt'íují ne

jen globální informovanost, ale i přemisťování 

kapitálu a vlastnictví podnikú rychlostí šíření 

světla. Prostor na zeměkouli tedy lidé zvládli, 
ale jak je to s vnímáním času? 

Lidstvo je trestáno za pokrok v informač

ních a komunikačních technologiích. Jaký je 
to trest? Uvedené technologie slibovaly lidem 

snadnější a rychlejší komunikaci, úsporu času . 

Avšak exploze informací, sledování televize, 

nepřetržitá spojení prostl'ednictvím mobi

lLt a internetu doslova okrádají člověka o čas. 

A tak trestem za tyto nové technologie, které 

měly šetřit čas, je paradoxně právě nedostatek 

času. Nedostatek času na rodinu, na pí·átele, na 

sebe, na hlubší skutečné prožitky. To múže vést 

k oslabení přirozených, tolik potl'ebných mezi

lidských vazeb. A bohužel i k citové prázdnotě, 

což může být další formou trestu. 

Koupit se dá nyní mnohé, dnes i zdravotní 
péče. Čas však plyne stejně všem, bohat)rm 

i chudým. Také stále častěji slyšíme: "Bohužel, 

nemám čas." 

To věděl také m(tj dědeček, který mi řekl: 

"Nevím, jak pl'esně to myslel Seneca, ale 

dnes se dívám na čas jinak, než před dvěma 

tisíci lety. Dokonce se mi zdá, že na světě nám 

může patřit téměř vše, jenom čas nám nepatří. 

Pamatuj si, hochu, že až budeš starý a ohlédneš 

se, poznáš, že jsi byl na světě jen na návštěvě a 

že si nic na onen svět nevezmeš. Tak čas nepro
marni a snaž se ho hezky prožít." 

Zdeněk Vostracký, 

emer. rektor ZČU Plzeň 
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List starého draka Grahama 
o stavu bankovních podvodníků 
Kare l Po láček: Metempsychóza čili stěhování duší, 
uveřejněno v Přítomnosti, 27. ledna 1937 Praha, 
znovu přetištěno v Československém spisovateli 197 5 

Milý synu, 

oznámil jsi mně, že by ses rád stal národním 

hospodářem. Schvaluji z plna srdce tvůj úmysl. 

Jenom poslechni radu zkušeného praktika a ne

dávej se do cechu oněch podivínských scholas

ti ků, kteří si libují v mystické hře a nedovedou 

se sjednotit na tom, co jsou to vlastně peníze. 

Rozuměj dobře, nechci, aby ses stal teoretikem 

a setrval pevně na zděděném názoru, že peníze 

jsou prachy a že je lépe je m ít než nemít. Chu

doba. hochu, je velká svízel a dopuštění; nu zák 

nikdy nepožíval vážnosti na této zemi. 

Vyrozumívám z tvých řádkí1, že bys chtěl 

býti takzvaným kapitánem pn'1myslu či finanč

ním magnátem nebo, jak se to jinde nazývá. fi
nančním žralokem nebo také pirátem čili mo

lochem kapitalismu. Pojal jsi vřelou náklonnost 

k tomuto povolání; je to skutečně stav blažený 

a údělem je mu vážnost vrstevníků. Finanční 

magnát žije si celkem poklidně a zabývá se tím, 

že vybírá med z úlí1. Stříhá kupóny a přijímá 

známky za sedění četných správních rad, j ichž 

je členem. Jednou za rok vyzvou ho denní lis

ty, aby napsal článek o prognóze národního 

hospodářství pro příští rok. A tehdy nařídí 

finanční magnát svému tajemníku, aby sepsal 

takový článek do novoročního čísla; tajem

ník uposlechne a noviny uveřej ní pojednání, 

v němž pisatel zachmuřeně obzírá uplynulý 

rok, ale projeví naději, že příští rok přinese ký

žené zlepšení a oživení domácího, jakož i za
hran ičního trhu. 

Avšak, můj hochu, nenosíš nos příliš vysoko? 

Nehýčkáš ve svých prsou přemrštěné naděje? 

Ne každý se stane finančním magnátem. Tako

vý úděl padne do klína jen několika vyvolen cíL 

Možno říci, že finanční magnát se rodí, ale že se 

jím člověk nemůže stát. Už nad kolébkou určí 

sudičky, že kojenec bude finančním magnátem, 

neboť vzešel z rodu: finančních magnátí1. Naši

nec však musí mít cíle skromnější a tobě, můj 

synu, stačí, staneš-li se pouhým bankovním 

podvodníkem. 

IV I 
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Neušklíbej se nad tím; moje rada je dob

rá. Bankovní podvodník nemá ovšem klidný 

život. Musí se čile zmítati, chce-li, aby to ve 

svém oboru někam dopracoval. Pletichy vy

žadují značné intenzity, velkého napětí ducha. 

Naslouchej pozorně mému poučování; chci ti 

nyní věnovati výsledky svého bádání. 

Pamatuj si především, že bankovní podvody 

nesmí páchati člověk sám, nýbrž ve společnosti 

několika stejně smýšlejících druhí1. Je nasnadě 

proč. Podvodník stále musí myslit na to. že to 

jednou praskne. A je naděje, že jeden ze spo

lečnosti předčasně zemře, takže ostatní mohou 
pak všechnu vinu svádět na nebožtíka. 

Bankovní podvodník má být ženat. Později 

vysvětlím proč. Bankovní podvodník musí být 

světák. Náleží mu, aby užíval života plnými 

doušky. aby hýřil. reprezentoval se. zkrátka aby. 
jak se říká, vypil číši rozkoše až na dno. Také 

vysvětlím později, proč je to nutno. Ze stano
viska zdravého národohospodářského myšlení 

je také záhodno, aby peníze přišly mezi lidi. 

Je záhodno do podvodných machinací za

světit někoho ze správní rady. Jaké vlastnosti 

má mít tento člen správní rady? Jsou to celkem 

tři žádoucí vlastnosti: 

l. Tento správní rada nemá pon ětí o bankovní 

technice. 

2. Musí nadužívat úvěru. 

3. Musí to být stařec náchylný k mrtvici. Za 

těchto okolností má společnost bankovních 

podvodníkí1 volnou ruku a hospodaří si, 

jak chce. 

Technika bankovních podvodníků je celkem 

jednoduchá. I břídil si ji v krátkém čase osvojí. 

Záleží především v tom, že se spekuluje na účet 

závodu. Prohraje-li se, vznikne bankovní de

betní saldo. Za druhé se musí účet11í knihy vést 

tak. aby se v tom nikdo nevyznal. K záznamťun 

musí scházet doklady a k dokladům záznamy. 

Bankovní podvodník se musí snažit, aby způ-
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sobil pokud možno největší škodu. Proč, to 

také vysvětlím později . 

O ústavu, ve kterém se svými d ruhy hos

podaříš, vzniknou nejprve klepy. pak neurčité 

pověsti, pak určité zprávy, které se v novinách 

konfiskují. Načež následuje náhlá revize a ústav 

jde do vyrovnání. 

Následuje trestní řízení. Nyní se ukáže, jaké 

praktické rady jsem ti dal. Podle mého návodu 

vedl jsi knihy tak. aby se v nich nikdo nevy

znal. Proto případné trestní řízení trvá mnoh

dy dlouhá léta. Můžeš doufati, že účetní znalci, 

kteří mají dát o tvém podvodném hospodář

ství dobré zdání. se zhroutí pod tíhou obrov

ské práce. Jsou ustanoveni noví znalci a čas 

utíká. I smíš chovat naděj i, že prúběhem doby 
skandálu tichne a mnohé stopy se ztratí; musíš 

získat čas, toť vše. Zatím zpravidla zemřel sta

řec správní rada, jenž byl náchylný k mrtvici. 

Skandál, spojený s nepořádky, předčasně sklátil 

v chladný hrob tohoto dobrého muže. 

Je pl·irozeno, že na tebe uvalí vyšetřovací a 

zajišťovací vazbu. Avšak proto se nemusíš pří

liš trudit, múj synu. O ni tě zase propustí, ale 

jenom na kauci. Avšak kde vezmeš kauci? Vi

d íš, hochu. proto jsem ti radil, aby ses oženil. 

To ovšem nesmíš m ít ani krejcar, protože by ti 

všechno vzali. Avšak tvoje choť mí1že mít - a 

zpravidla má - jmění. Kde je vzala, to se ne

zkoumá. Hlavní věc, že za tebe složí kauci a ty 

můžeš opět dýchat vzduch svobody. 

Svoboda vyšetřovaného bankovn ího pod

vodníka je věc nadmíru dídežitá. Na svobodě 

mí1žeš se lépe a vol něji poradit se svým práv

ním zástupcem a zejména mí1žeš si pokonfero

vati s těmi. kteří budou v procesu vypovídat. 

Radil jsem ti, abys hýřil a užíval života pl

nými doušky. tak říkajíc abys vypil číši rozkoše 

až na dno. 

A víš proč ? Proto: 

Je nemyslitelné, aby bankovní podvodník žil 

životem bohumilým. šosáckým ; aby tedy si nic 

nedopřá l , aby škudlil a myslil na zadní kola. 

Za prvé bankovní podvodník je světák, musí 
se reprezentovat. Za druhé, co by z toho měl , 
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kdyby škrtil? Policie by mu všechno sebrala. 

Za třetí - a to je nejdůležitější - bude zkoumán 

tvůj dušení stav. Není vyloučeno, že psychiatři 

v tvém hýřen í s patří znak nepříčetnosti nebo 

při nejmenším mdlého rozumu, což je závažná 

polehčující okolnost. 

Věz také, že svědci, kteří vypovídají při pro

cesu s bankovním i podvodníky, se dělí na dvě 

kategorie. Za prvé na ty, kteří zemřeli. za druhé 

na ty, kteří se na nic nepamatují. Já ti to při 

pomínám jenom proto, abys neměl před svou 

trestní pří takový strach. 

Radil jsem ti, aby ses snažil způsobit po

kud možno největší škodu, a já dobře vím, co 

mluvím. Výměra trestu je v opačném poměru 

s výší zpi:1sobené škody. Čili čím vyšší škoda, 
tím menší trest. Dnešní soudní praxe totiž po

chází z doby patrimoniální, kdy se pokládal za 

největšího nepříte le lidské společnosti člověk 

potulný, otrhánek, dlouhoprsťáček, kter )r bere, 

co není přivázáno nebo přibito. Od doby Jean 

Veljeana se mnoho nezměn ilo. Dnes jako dříve 

čeká toho, kdo ukradl bochník chleba, přísný 

trest. Avšak vykradení bankovního závodu, 

zpronevěření peněz svěřených se posuzuje da

leko shovívavěj i, ačkoli tento zločin otřásá da

leko více lidskou společností a drobným střá

dali:lm béře víru v právní řád. Trestní praxe má 

jakousi mně zcela nepochopitelnou trému před 

zločinem, jehož či ny jsou provedeny bankovní 

techn ikou spojenou s m nožstvím knih, cifer, 

zápisi:1 a učenou bankovní hantýrkou. Proč, to 

se mi nepodařilo vyzkoum ati. 

Avšak já doufám, že moje myšlenky tě pře
svědči ly a že budeš kráčet životem podle mých 

rad. A já z tebe budu m ít radost, vida, jak kve

teš a prospíváš. 

Karel Poláček: . Metempsychosis or the mi

grotion of souls", first published in the mo

gozine Přítomnost in Progue on 27 Jonuory 

1937, reprinted in Československý spisova

tel in 1975.The exoggeroted odvice given 

by the well-known Czech humorist Karel 

Poláček os Iang ogo os 1937 has evident

ly been opplied by many embezzlers ond 

froudsters in our country - ond elsewhere 

- in recenl yeo rs. 
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ROT ARY NAŠE TÉMA: ETI KA 

Rotary a etika 
Vyprávěl jeden rotarián, jak mu byla kdysi učiněna nabídka, aby vstoupil do Rot ary. Do té doby 

o tomto společenství nic nevěděl ... "A kdo tam u vás v klubu je?" zeptal se. Začali mu jmenovat, kdo 

patří mezi členy klubu. A hned, jakmile vyslovili první jméno, onen člověk se usmál. "Když je tam 

on, ptijdu k vám také," řekl. 

Myslím, že tohle j e krásný přlklad archetypu, podle kterého se lidé k něčemu připojují nebo k něče

mu se nepl'ipojují. Chtějí vědět m1i ne tak všechny podrobnosti, chtěj( vědět, kdo se už připojil. jsou 

autority, jsou etické autority, které jsou zárukou toho, že to, k čemu se člověk chce přidat, je správné, 

je rozum né. Ze nebude svého spojení s tím, k čemu je váben, litovat. 

Můžeme psát dlouho o vztahu Rotary a těch nebo oněch etických hodnot. jenomže v tomhle příkla

du je obsaženo, myslím, to nejpodstatnější ... Pokud se rotariánům podaří do svých klubů soustředit 

ty, kteří ma jl schopnost vyzařovat etické paprsky, bude tím jejich společenství "provět'eno'~ 

jsou duše, které jsou reprezentanty j istých hodnot a pokud tyto duše se k něčemu pt'ipojí, spojí svůj 

čas a své úsilí s nějakým cílem, pak onen cíl svítí. jsou magnetické duše. Přitahují ostatní a vábí je 

k sobě. Jejich cesty jsou magnetické cesty, dokáží k sobě vábit cesty ostatních ... 

Pokud se etika nějakého společenství stane magnetickou, pak se magnetickým stává celé společen

ství. 

Není třeba hovořit o akademickém vz tahu etiky a Rotary. 

Když jsem přednášel na filozofické fakultě Karlovy univerzity, viděl jsem, že si studenti volí před

nášky ani ne tak podle témat, volí si je podle autority přednášejících. 

l duše, k teré studují svůj běžný osobní život, si volí podobně. "A kdo tam u vás v Rotary je?" 

zeptají se ... 

je to etická otázka. Základní ... Vlastně se ti lidé ptajf na něco úplně j iného. 

"Stojí za to k vám vstoupit?" 

"jste takoví, jak si myslím ?" 

Toto je ona praktická, pragmatická etika, etika z vlasti zakladatele Rotary Paula 1:-/arrise. 

Hrubost je nakažlivá. Ale etika je také nakaž livá ... Nejenom tma, i světlo může být nakažlivé ... 

I schopnost a touha svítit ... Toto je velká možnost, jaká se nabízí rolariánským klubům ... 

Zaplňovat se paprsky, k teré magneticky přivábí jiné paprsky, a tím pomohou měnit šero do svítá

ní ... Toto je prostá, přirozená etika. Rotariánská etika . .. 

Martin Petiška, 

RC Brandýs-Boleslav 

ReAections by the writer M artin Petiška from Brandýs-Boleslav RC: .11 Rotarians are suc· 

cessful in concentrating into their clubs people who are capable ol radiating rays ol ethicollight, then their 

community will have been ,vetteď and given ,positive cleorance' 

Karel Poláček mě oslovil 
Článkem Karla Poláčka se cítím být oslo

vena. Jedním z důvodů je fakt, že syn studuje 

národní hospodářství a já učím podnikatel

skou etiku. Náš syn nevzešel z rodu finančních 

magnátů, a tak - zdá se- mu nezbude, než m ít 

cíle skromnějš í a stát se pouhým bankovním 

podvodníkem. 

Soudím, že m á talent, neboť užívá živo ta pl

nými doušky a neřeší povahu peněz. Ctí je to
liko jako oběživo, které by mělo být nepřetržitě 

doplňováno coby kapesné. Považuje za ostudné 

pro rodiče, aby se dítku nedostávalo cash tlow. 

Myslím, že kdyby Mistr Poláček žil s nám i 

dnes, doplnil by pár rad také našim synům . 

Připomněl by jim např. důleži tost seychelského 

občanství. Jeho pronikavému postřehu by ne
unikly podezřelé obchodní transakce, třebaže 

jsou někdy zahaleny neproniknutelným závo

jem imunity. 

Poláčkova stať mě potěšila také proto, že 

doba první republiky bývá často glorifikova

ná a lakovaná r i:1žově. Jak by to bylo zajímavé, 

kdyby nám právě předváleční rotariáni a Poláč

kovi současníc i mohli tuto dobu přiblížit svými 

vlastními vzpomínkami na tehdejší m ravy .. 

.Kdyby se mezi přáteli z Rotary našli pamětníci , 

kteř í by nám tuto dobu přiblížil i vzpomínkami 

na tehdejší m ravy, velmi bych to přivítala. 

Anna Putnová, 

RC Brno City 

r...",~""orr:-. 11remores ad optima lr11e11" 1 , , 
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VYSOKE ETICKE NORMY Rl 
Protože se otázky dodržování etických principů dotýkají vlastně 

celého současného světa, velmi rádi plníme přání Paula Santense, 

člena Rotory klubu v belgickém Gentu, bývalého ředitele Rl v letech 

1995-97 a našeho dobrého známého, příznivce a přítele. Jako kdy

by tušil, že se právě v tomto čísle našeho časopisu chceme věnovat 

otázkám etiky, obrátil se svým e-mailem ze 7. 2. t. r. nejen na nás, 

ale na šéfredaktory všech rotariánských časopisů se žádostí znovu 

připomenout plné znění jednoho z významných závěrů Col 2004. 
Tento nejvyšší legislativní orgán Rl (Council on Legislation) přijal 

v roce 2004 významnou většinou 461 : 26 návrh, který mu předloži

la Správní rada ředitelů Rl. 

Přijatá rezoluce č. 04-290 zní: 

Ke zdůraznění toho, jak důležitá je kultivace našeho života, kterou vy
jadřuje i závazek rotariánského společenství k dodržování etických zásad 

v celém podnikatelském světě i při vyhledávání těch nových členů, kteří 

se takovými normami již řídí, 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE jedním ze základních principů Rotary 

International byla jeho snaha o prosazování etiky v podnikatelských 

i v profesních vztazích, a 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE tento etický princip se stal jedním ze čtyř 

úhelných kamenů "Cílů Rotary", který konstatuje, že hlavním cílem všech 

rotariání1 je podporovat a pěstovat ideál služby a pomoci jako základny 

úspěšného podnikání, zejména pak podporovat a pěstovat vysoké etické 

zásady ve všech obchodních a odborných činnostech, uznávat význam 

všech účelných povolání a ct ít kterékoliv zaměstnání každého rotariána 

jako příležitost ke službě společnosti, a 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE již v roce 1910 byl vyhlášen závazek Rl 

rozvíjet členskou základnu, založenou na pěstování etiky ve všech pod

nikatelských a profesních činnostech, což našlo svůj výraz i ve vytvoření 

"Komitétu pro obchodní metody", a 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE úkolem tohoto komitétu bylo zvažovat 

cesty a prostředky k propagaci pokrokových a čestných obchodních me

tod, a 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE závazek RI k dodržování etických principů 

v podnikatelské a profesní sféře našel svůj výraz v přijetí "Zkoušky po
mocí čtyi· otázek", jíž se rotariáni plně řídí po více než pí•lstoletí, a 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE tato zkouška klade tyto otázky: 

l. Je to pravda? 

2. Je to čestné vůči všem, jichž se to týká? 

3. Podpoří to přátelství a vzájemnou dí1věru? 

4. Přinese to prospěch všem zúčastněn)rm? a 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Legislativní rada Rl přija la v roce 1989 

rezoluci č. 89-148, podle níž se ode všech rotariání1 očekává, že budou 

věrni textu i duchu etických zásad své profese, zákoní1 své země i mo

ráln ím principům své obce, aby tak vzdávali čest svému povolání, aby 
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prosazovali nejvyšší etické normy své profese a byli vždy čestní ke všem 

svým obchodním a profesním partnerům, a 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE v návaznosti na současné podnikatelské 

prostředí je obzvláště důležité, aby právě rotariáni jako vedoucí osobnos

ti kdekoliv na světě znovu potvrd ili svůj závazek dodržování etických 

norem v podnikatelském i profesním životě a aby sloužili jako příklad 

ostatním, 

ROTARY INTERNATIONAL SE USNESLO, že se rotariáni budou 

i nadále plně věnovat kultivaci života, založeného na dodržování etických 

norem Rotary v podnikatelském i profesním životě; 

ROTARY INTERNATIONAL SE ZÁROVEN USNESLO, že všechny 

Rotary kluby budou svými činnostmi příkladem, který přiláká ostatní a 

napomůže při vyhledávání nových č lenů, kteří se takovýmito vysokými 

etickými normami již ř ídí, a to právě v době, kdy vstupujeme do 21. sto

letí a do druhého století rotariánských služeb a pomocí. 

SMYSL A POSLÁNÍ REZOLUCE 
Tato rezoluce zavazuje každého rotariána, aby pokračoval ve svém 

úsilí kultivovat život kolem sebe, v němž se promítá závazek Rl k dodr

žování etiky v podnikatelském a profesním životě. Tato rezoluce také 

vyzývá všechny kluby, aby byly ostatním příkladem a aby vyhledávaly 

nové osobnosti, které tyto vysoké etické normy Rl dodržují. 
přeložil (dz) 

DŮLEŽITÁ PŘIPOMÍNKA: 

Každý klub má právo předložit návrh na změnu všech legisla tivních usta

novení Rl. Konečný termín pro předložení těchto návrhů, schválených o 

doporučených vedením distriktu, je stanoven no 30. června 2006. K návr

hům, které přijdou no ústředí Rl po tomto datu, již nebude legislativní rado 

přihlížet. Předložte proto své návrhy co nejdříve. 

legislativní rado - Council on legislotion se schází jako rotoriánský por

lament každé tři roky, aby posoudilo o rozhodlo o všech námětech o 

rezolucích, předložených kluby, distriktními konferencemi, ústřední radou, 

Konferencí RIBI o Správní radou ředite lů Rl. Své návrhy muže předkládat 

i samo legislativní rado, kterou tvoří více než 500 představitelů ze všech 

koutů rotoriánského světa. Její příští zasedání se uskuteční ve dnech 22. 
až 28. dubna 2007 v Chicagu. 
V této souvislosti připomínáme všem klubům, že podrobnou výzvu, jak, 

kdy a komu je třeba případné návrhy klubu na legislativní změny před

ložit, dostali je jich prezidenti jako Přnohu č. 2 k pravidelnému Dopisu 

DG č. 5 na listopad 2005. 
Případné dotazy řiďte no Dobroslava Zemana, delegáta distriktu č. 2240 
pro Col 2007, e-mailová adreso dr.zemon@quick.cz. 
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Etické principy platí i ve sportu 
Složitost našeho života spočívá v tom, že mnohé lze skrývat. Zvířata mají 
své mimikry, které jim umožňují skrývat se v přírodě. Také lidé mají své 
mimikry. Mezi ně patří i to, že člověk umí leccos zahalit do neprůhledného 
množství slov a vysvětlit z jiného úhlu pohledu. V životě jsou však okamži
ky, které náhle o člověku odhalí, co pracně skrýval. 

Při sportu se často projeví povaha člověka 

mnohem výrazněj i než při běžném životě, kdy 

má dost času promýšlet své chování. Při sportu 

reaguje bezprostředně ve vypjatých situacích, 

ve kterých se rozhoduje o vítězství nebo pro

hře, kdy nemá čas na vysvětlování ani na pře

tvářku. Ukáže se smysl pro čestnost, spolehli

vost, houževnatost, obětavost, osobní odvaha, 

schopnost prohrávat, anebo opačné negativní 

vlastnosti dané touhou vítězit za každou cenu, 

dokonce i nečestným zplisobem. Chování při 

sportu ukáže povahu člověka možná více, než 

složitá psychologická analýza. 

Sport poskytuje informace nejen o člověku, 

ale mliže být také obrazem stavu lidské společ

nosti. Hovoří se o korupci ve společnosti. Vše 

je kdesi pod pokličkou, nikde se nic neproká

že. Avšak náh le se vše vyjeví v obchodování se 

sportovn ími výsledky, zejména ve fotbale. Je to 

jako velká zrada na fanoušcích, porušení jejich 

ditvěry. Diváci silně emočně prožívají utkání, 

zatěžuj í své srdce a prožívají radost i zklamání. 

A pak někdy později se dozvědí, že utkání byl 

chladný obchod, spojený s podvodem zejména 

na nich, kteří se citově i finančně na něm nevě

domky podíleli. Je pak možné d ivit se tomu, že 

ztrácej í víru nejen ve sport, ale i obecnou víru 

v čestnost? Není také zde zdroj náhle se proje

vující vid itelné agresivity? Není tu také příčina 

ztráty morálky, která je stále více považována 

za idealistický přežitek? 

V roce 1896 založil Pierre de Coubertin no

vodobé olympijské hry pod heslem "Není dit

ležité zvítězit, ale zúčastnit se". Tato myšlenka 

však byla později zneužita. V roce 1936 to byly 

" ideály čisté rasy" jako předzvěst rasové geno

cidy ve 2. světové válce. Po n í to byly "ideály 

komunistické společnosti", představované pro

střednictvím úspěch ll zneužívaných sportovcit. 

Pozděj i pak začaly vystupovat do popředí pod

nikatelské cíle. Nyní je prokládání sportovního 

dění reklamami ke spor tu nemilosrdné, jako by 

sport byl jen druhořadou kulisou. Sport se stá

vá tvrdším a bezohlednějším, vzritstá h rubost, 

jak vidíme například i v hokej i a fotbale. Spor

tovní přenosy v televizi tak mohou konkurovat 

i pořadlim plným násilností. 

Obchodování se sportovci i vlastní sport při

pomínají gladiátorské hry. Bohaté a silné kluby 

kupují nejlepší hráče a stávají se tím téměř ne

porazitelnými. Ukazuje to na tendenci k mo

nopolizaci a globalizaci. O globalizaci a mo-

nopolizaci mohou vést politici a ekonomové 

dlouhé a složité vědecké diskuse, ale spo rt vše 

zřetelně ukazuje a prozrazuje i to, co se možná 

před společností skrývá. 

Člověk je pro vítězství schopen použít všech 

prostředkit, dokonce užíváním dopingu r isko

vat zdraví i život. Doufejme, že nešťastné osu

dy sportovcit, kteří pro slávu a peníze obětovali 

zdraví i čest, dostatečně člověka varují. Dění ve 

spo rtu mitže být varováním i pro vývoj lidské 

společnosti . Optimisticky doufejme, že čis

té ideály sportu opět budou mít své místo ve 

sportu i v životě společnosti. 

prof ing. Zdeněk Vostracký, Dr.Sc., 
emer. rektor Západočeské univerzity Plzeií 

ln sport, the chorocter ol o person is olten 

disployed more obviously thon in normo! 

life, when people hove more time to think 

obout whot they do. ln sport they hove to re

oct immediotely in tense situations thot moy 

ma ke oll the difference between victory ond 

deleot, ond where there is no time for ex

plonations or pretence. Such situotions moy 

reveol o sense ol lo irness, reliability, tenoci

ty, selflessness, persono! cauroge, the obili

ty to occept deleot, or, on the other hond, 

negotive quolities orising lrom the desire to 

win ol oll costs, even in dishonest woys. The 

woy people behove when ploying sport 

perhops reveols more obout their chorocter 

thon o complicoted psychologicol onolysis. 

Rotariánství a etika v dnesní době 
V minulém kalendářním roce jsme si připomněli již 100 let existence hnutí 

Rotary. nejstarší klubové organizace na světě s posláním sloužit druhému a 

rozvíjet přátelství. Je to tedy již poměrně dlouhá tradice rotariánství ve svě

tě i u nás, na kterou navazujeme. Avšak s tímto konstatováním jsme si také 

kladli otázku: mil že být něco sto let starého ještě stále dostatečně nosné, živo

taschopné a prospěšné pro dnešní svět? 

Začnu trochu upraveným mottem: "Vše žije myšlenkami a z myšlenek, kte

ré stály u zrodu ... !" Jsem přesvědčen, že právě uvědomění si našich kořenit 

mi'lže b}•t významným momentem pro naši rotariánskou reflexi - tedy KDO 

jsme, CO chceme a KAM máme dále směřovat ... 

KDO jsme? V prvé řadě je nutné si uvědomit, že Rotary vzniklo jako 

KLUB, že jsme klubové hnutí, že nejsme žádná dobročinná nadace, fond, 

občanské sdružení - jsme prostě klub - a právě odtud musíme začít . Tedy 

od toho, jaký je právě ten náš klub, jak vlastně žijeme v našem klubu - ať 

je zřejmé, že právě tento pohled je klíčový pro vše další. Často totiž máme 

pocit, že to nejdi'lležitějš í v Rotary jsou naše projekty, aktivity, charita atd. atd. 

LL( 
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Jistěže ano, ale zapomínáme na to, že pokud nebude kvalitně fungovat klub 

jako KLU B, pak nebude v pořádku ani to vše další... Tedy jinak řečeno: jaká 

je atmosféra v klubu, jak kultivujeme naše klubové prostředí, není to schi'lze 

namísto přátelského klubového setkání? Přišli jsme do klubu "konečně dnes 

něco teplého sníst", anebo prožíváme toto naše společné zasednutí k jednomu 

stolu jako opravdové agapé, tedy přátelskou hostinu a hostinu přátel .. .. ? Jsou 

přednášky příležitostí lépe se navzájem poznat, rozšířit si svi'lj obzor, nebo je 

to jen vynucený a formální "bod" v programu schitze ? 

Z tohoto pohledu je podle mne pro atmosféru a celý ráz daného klubu zcela 

klíčové právě to, podle jakých kritérií přijímáme mezi sebe své nové členy 

-je to skutečně ona deklarovaná elita - profesní, společenská, mravní elita, 

hodna tohoto pojmu, opravdu skutečně ti nejlepší?, nebo je to jen dočasnou 

konstelací na špičce konjunkturální vlny "úspěchu" vynesená V.l.P. smetánka, 

obvykle s jepičí životností (smetánka, dnes často nazývaná jako tzv. "celebri

ty"), a zcela účelově přijímaná do klubu? 

Pokud se takovýto pohled stane jedním z hlavních kritérií pro hledání a 

• • 
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přijímáni nových č lenů, může to nadlouho, často nezměnitel ně poznamenat 

klub jako celek. Tento vnitřni charakter klubu se pak typicky přenáši i na

venek, do jeho akcí: nedávno jeden klub pořádal charitativni ples, který dle 

jednoho z jeho účast níkt't "jako ples byl skvělý, ale byla to akce, ničím nepři

pom inajicí rotariánství ... ". Byla to akce spíše o iluzích "o velkém světě tam 

venku" a o ambicích oněch rota riánských "celebrit". 

Dámy a pánové, těšíme se na setkání v klubu? Co vše dostane pi·ednost 

v našem d iáři před účastí na klubu? (Samozřejmě, ty d t'tvody naší neúčasti 

jsou přece vždycky "objektivní" .. . ). 

Otázka tedy zni: co nás přivádí k Rotary, co nás oslovuje- a hlavně, co nás 

pak následně udržuje v Rotary, čím nás to naplňuje a rozviji, jaká je tedy pro 

každého z nás a pro všechny společně ona "přidaná hodnota" našeho členství 

v Rotary, a čim je Rotary také cenné a významné pro současný svět? 

Myslim, že jsou to dvě oblasti. Obě dvě nás- právě v dnešni době, která je 

taková, jaká je - tolik oslovují či mohou oslovit. Mějme je proto na paměti : 

Je to jednak ona rotariánská klubová pospolitost - tedy přátelství , pozná

vání osobně zprostředkované a účast a spolupráce na humanitárních a kul

turn ích projektech . A je nutné si uvědomit, že s touto klubovou atmosférou je 

to úplně stejné, jako s mezilidskými vztahy obecně- v rodině, na p racovišti. 

Musej í se tedy neustá le a trvale kultivovat. Není to něco, co je již jednou na

trvalo a definitivně hotovo! 

Dále je to nepochybně etický přesah a ukotvení rotariánství - především 

pak jeho poslání sloužit. My rotariáni máme své ústřední heslo SERVICE 

ABOVE SELF (tedy zejména služba a pomoc klubu, obci, profesi, mládeži, 

mezinárodní služba ... ). V současné době si bohužel pleteme službu a poslu

hování - avšak sloužit není totéž co posluhovat! Ano, služba - avšak chápej

me službu jako výsadu. Výsadu těch, kteří více znají, mohou, umějí, ale co 

hlavně - kteří chtěj í. Jako výsadu sloužit, nikoliv nepodobnou étosu ryt ířské 

služby evro pského středověku, službu jako výsadu jakési "aristokracie ducha 

a mravů", která tak má i větší a vym závazky a povinnosti. Velmi zdařile si 

toto heslo (dle nápisu na pražské staroměstské radnici) zvolili do svého štítu 

čeští rotariáni: Dignitatis memores ad optim a intenti! 

Chápat povinnost a závazek sloužit jakožto výsadu je jistě ušlechtilé, je 

však nutno položit základní otázku c ile: tedy sloužit ano, ale kom u nebo čemu 

z hlediska etického? Tady nás může i ta sebeušlechtilejší snaha a vůle sloužit 

nechat na holičkách, nebude-li správně eticky ukotvena. 

Ke správné mravní orientaci mají pomoci známé čtyř i otázky, které jsou 

odvozeny zej ména z anglosaského pojetí etiky., Ta je zaměřena na "všední 

den", na praktické chováni, konkrétní užitek a účel ; je bez "zbytečné meta

fyziky": 

"Je to čestné?" - zde je před námi odkaz na opravdu krásnou maximu ang

losaské etiky, a to na fairness, smysl pro fair play, což není výraz, jak si bčžnč 

myslime, týkající se pouze či hlavně sportu - duch fa ir play má prostupovat 

kterékoliv naše ch ování a smýšlení, ať je to již na hřišt i , ve společnosti , v ro

d i ně č i v profesi ... 

Další dvě rotariánské otázky vycházejí z kontextu pragmatické a pozitivis

ticky orientované fi losofie, velmi inspirativně se rozvíjející v době vzniku 

rotariánství (C. S. Pierce, W. James a další): " Je to pravda?" - "pravdivé" je 

totiž dle pragmatické filosofie to, co vede k cíli, to, co je uži tečné, co se osvěd

čilo ... Pragmatismus redukuje pravdu na její praktické výsledky, na jejich 

úspěšnost, užitečnost. Jde o jakési noetické ztotožněn í pravd y s užitečnost í. 

Dt'tležité je to, co je bezprost řední, praktické, přítomné. Tento aspekt pak dále 

jdtě zesiluje další otázka "Přinese to prospěch?". Zakladatelé rotariánstv í 

měli velice na zřeteli , aby činnost rotariánů nesklouzla do klubového a salon

ního rozumování a sebestřednosti . Právě naopak - aby fi lantropické zaměření 

činnosti tehdy nově vznikajících Rotary klu bú mělo trvale na zřeteli praktické 

a užitečné výstupy. Pragmatická filosofie tak vnáší do uvažování rotariánů 
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potřebný dynamismus, pluralistické vnimání reality a také tolik potřebnou 

nepředpojatost. 

Poslední otázka- "Podpoří to rozvoj a důvěru a upevní přátelství?" od

kazuje opět k podobnému kontextu - znamená vstřícný krok k d ruhému, na

bízející pomoc, spolupráci, krok provázený snahou o porozumění druhému, 

respektem k jeho jinakosti, krok nesený dobrou vt'tli i dobrým srdcem. Je to 

současně také vědomí toho, že filosofické i náboženské přesvědčení a postoje 

druhého/druhých jsou jejich soukromou věcí, a že toho druhého vnímáme 

jako ČLOVĚKA, kdy našim h lavním praktický m a etickým přístupem je lid

skost, humanitas ... . 

Toto malé zamyšlení samozřejmě nevyčerpává celou ší ři a hloubku dis

kutované problematiky, chtě lo by být spiše jakýmsi impulsem pro naše další 

rota riánská přemýšlení nad světem i nad sebou samými. 

Jaroslav Slaný, PP, 
RC Ostrava, jaroslav.slany@jnspo.cz 

Reflections by Ja ro slav Slaný. M.D., from O strava RC on the signifi

conce of the Euro-Atlantic civilisalion, which was established by the 

world of a ntiquity together with Chrislianity o n the ancienl pagan 

foundatio ns of Europe, a civilisalion that has become (whether for

lunately o r unfortunately is a n ope n queslio n)the model for oll other 

cultures o n Earth. 

UINERVTISY VLŠYO NJAVEO, ŽE NZEÁELÍ( 

NA POŘDAÍ PSÍEMN VE SOLVĚ. JEDNINÁ 

DLEUITŽÁ VĚC JE, ABY BLYY PNVRÍ A PSOELND( 

P(MESNA NA SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK IYI.&.,IIIii '•il 

..:a.unraa;;U PEŘČETŠ. JE TO PROTO, ŽE 

KDAÍÉ PENS(MO, 

Dignitatis mernores ad optima intenti 123 
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NÁŠ DOBRÝ PŘÍTEL V KANADĚ ROTARYí. 

Pár vzpomínek z daleké 
a přece blízké Kanady 
Tibora Gregora, Kanaďana narozeného pod Tatrami, si někteř í 

"služebně starší" rotariáni pamatují z první konference našeho 
distriktu, která se uskutečnila v roce 2000 v Olomouci. Zastupo
val na ní světového prezidenta Rl. 

Na přelomu roku 2005-06 obdržel publika

ci "Fenomén Rotary" o historii rotariánského 

společenství v bývalém Československu. Reak

cí na její přečtení byla e-mailová koresponden

ce s guvernérem našeho distriktu Otakarem 

Veselým, z níž vyjímáme několik zajímavostí: 

OV: Vzpomínáte na Československo často? 
TG: Udělalo mi ohromnou radost blíže si 

publikaci prohlédnout a byl jsem potěšen, 

když jsem viděl radnici svého rodného města 
Levoče, které jsem opustil před téměř 70 lety. 

Navštívil jsem je v roce 1947 a po roce 1990 

ještě několikrát. 

OV: Jak jste se stal rotariánem? 

TG: Do Rotary jsem vstoupil v roce 1949. Za 

pozvání jsem vděčný anglickému Rotary klu

bu Watford, který mi po Mnichovu, kdy jsem 

musel opustit univerzitu a stal se uprchlíkem, 

pomohl najít práci a staral se o mne do doby, 

než jsem v roce 1939 vstoupil do armády. 

OV: Je tedy možné říci, že jste se po znač

nou část života věnoval Rotory? 

TG: Bylo mým potěšením a bylo mi ctí slou

žit Rotary jako prezident Rotary klubu Toron

to Eglinton, později jako distriktní guvernér, 
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ředitel a pokladník RI, před

seda Sboru zmocněnci~ Na

dace Rotary, člen a předseda 

mnoha komisí, i pro Světový 

kongres RI v r. 1983 v To

rontu. Zastupoval jsem pre

zidenta a předsedu Nadace 

Rotary po celém světě téměř 

40 let. Avšak nejvýznamněj

ší pro mne bylo jmenování 

představitelem prezidenta 

na první konferenci vašeho 

obnoveného distriktu v Olo

mouci v roce 2000 s mož

ností oslovit konferenci ve 

svém rodném jazyku. 

OV: A měl jste i jiné zájmy než Rotory? 

TG: V jednom čísle časopisu Rotary Good 
News jsem četl, že je vaším koníčkem tenis. Pro 

zasmání přikládám článek o mém tenise, který 

nedávno napsal náš přítel Allan Fotheringham. 

Tenis je při mém věku téměř 87 let nyní Oine

zen jen na dvouhry čtyřikrát do týdne. 

N áš zkušený te nista 

Tenis, jak víme, je velice seriózní záležitostí. 

The Toronto Lawn Tennis Club - Torontský te

nisový klub (který - stejně jako Vancouver Lawn 

Tennis & Badminton Club - žádný trávník 

nemá) byl založen r. 1876, tedy ve stejném roce, 

kdy se Kanada stala Kanadou. 

Takové jsou tradice. Dosud se každé pondělní 

ráno koná "Gentlemen's Round Robin Winter 

Session': Ve skutečnosti j e to setkání "starých pa

priků': Jako jeden z nich mohu potvrdit, že kaž

dý z nás šestnácti nosí spíše podvazky k ponož

kám než suspensory. Máme problém jen s tím, 

že do našf skupiny infiltrovali dva "podvodníci': 

kterým říkám "teenageři": Kenovi, který umí 

běhat rychle jako vítr, je jen 61. Ještě horší je to 

s Tomem, kterému j e sotva 50, takže skáče jako 

gazela. 
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Kpt. Tibor Gregor a jeho věrný přítel Achiles v Ev

ropě v červnu 1945. 

A tak s velikým potěšením oznamujeme ve

doucímu výboru výsledky našeho posledního 

zimního finále. Ken je třetí se 70 body, Tom 

druhý s 71. První, se 73 body je Tibor Gregat; 

kterému příští rok bude 86 a možná je nejza

jímavějším chlapíkem mezi ostatními členy 

klubu. Důkaz: narodil se r. 1919 na svahu hor 

(Tater) v Ceskoslovensku - a na jejich druhé, 

polské straně se narodil papež Jan Pavel II. V 18 

letech odešel do Anglie, aby se zapsal na slavnou 

London School oj Economics (Škola ekonomiky 

v Londýně). Vyrušen malou událostí, které se 

říká válka, vstoupil do české ozbrojené brigády 

se 4000 muži a jako poručík byl nasazen do vy

lodění v Normandii. 

V Torontu se v r. 1951 stal ve svých 35/etech 

generálním ředitelem jedné státní firmy. V roce 

1975 se v Kanadě umístil mezi pětapadesátníky 

a staršími jako devátý. Do našeho klubu s roč

ním poplatkem 50 $ vstoupil roku 1958. A jak 

p1'emohl teenagerské "podvodníky"? Běhat sa

mozřejmě nemtiže, zvládne jen ty klasické údery 

ze staré Evropy - podseknutí, zpětná rotace, lob, 

oblouček. Kterýkoli míč, na který dosáhne, může 

zničit stejně, jak to dnes vědí i ti naši "podvod

níct~ 

připravil (skj) 

Tibor Gregor, PRID, a Canodian who was 

born in the shadow of the lotra mountains, 

has exchanged e-mails with the Governor 

of our District, Otakar Veselý, in reaction 

to the publication of .,The Rotory Phenome

non", which he considers to be a very inte

resting and much-needed publication. 

• • 
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Cena Tomáse J. Bati 
Na stránkách našeho časopisu jsme se několikrát zmínili o vzni
ku nového vyznamenání Rotory distriktu 2240, Ceny Tomáše J. 
Bati. Již brzy, na květnové distriktní konferenci, udělí guvernér 
Otakar Veselý první ocenění tohoto druhu. Položili jsme mu pro
to několik otázek. 

Jak tento distriktní projekt vznikl? 

Rotary distrikt 2240 pro Českou republiku a 

Slovenskou republiku existuje již sedmým ro

kem. Za tu dobu nejen rotarián i, ale i všichn i 

ti, kteří rotarián ské společenství podporují, vy

konali velký kus užitečné práce. Společně s gu

vernérskou radou, tedy mými předchitdci na 

pozici guvernéra, jsme dtili potřebu nějakým 

vhodným způsobem vyjádřit poděkování těm 

nejobětavějším, těm, kteří nejvíce přispívají 

k rozvoji našeho distriktu, veřejně deklarovat 

vděčnost těch, kterým v konečné podobě rota

riánské společenství slouží. Začátkem minulé

ho kalendářního roku, v době oslav 100. výročí 

vzniku Rotary a 80. výročí jeho příchodu do 

bývalého Československa, se zrodila myšlenka 
na vytvoření nového rotariánského ocenění, 

které by na úrovni našeho distriktu bylo co 

do významu obdobou čestného odznaku Paul 
Harris Fellow, udělovaného v celosvětovém 

měřítku Nadací Rotary. 

Proč je cena spojena se jménem Tomáše J. 

Bati? 

Nechtěli jsme, aby cena byla udělována jen 

tzv. "za zásluhy", jak je uvedeno na jejím rever

zu, ale aby odrážela i určitou tradici a byla ne

jen symbolem et ických hodnot, ale třeba i se

riózních podnikatelských úspěchit, vědeckých 

objevů, pokroku, a to jak v Čechách, na Mora

vě a ve Slezsku, tak na Slovensku. Hledali jsme 

v tomto směru nějaký vhodný symbol, dedika

ci nebo záštitu nějaké výrazné osobnosti. Jak je 

zvykem, padala různá jména spojená s našimi 

dějinami. Nakonec jsme se přestali tolik ohlížet 

do minulosti a přiklon il i jsme se k návrhu oslo

vit v tomto směru našeho současn íka Tomáše 

J. Baťu. V jeho osobě se soustřeďují všechny 

atributy, které má cena odrážet - od rotarián

ské rodinné tradice, přes etický styl podnikání 

a podporu mladých talentovaných lidí až po 

humanitární aktivity. V širším slova smyslu 

zosobr1uje i celou takzvanou "baťovskou gene

raci", kterou vychoval jeho otec. Sám Tomáš J. 

Baťa byl za podporu ro tariánského společen

ství vyznamenán čestným odznakem PHF. Byli 

jsme rádi, když pan Baťa souhlasil, navíc s do

větkem, že pro něho bude ctí, ponese-li cena 

právě jeho jméno. 

Komu je cena určena? 

Cena Tomáše J. Bati byla schválena ústředím 

RI jako oficiální rotariánské ocenění. Není spo

jena se žádným finančním nebo jiným věcným 

ohodnocením, má výsostně morální charakter. 

Cenu uděluj e guvernér distriktu na základě 

vlastního uvážení, doporučení činovníků di

striktu nebo prezidentů jednotlivých Rotary 

M~ie pr~ce má ieden účel: 
TOMAS JAN BATA, narozen 17. září 1914, Praha 

Kanadský podnikatel českého pitvodu To

máš Jan Baťa (často jmenovaný jako Tomáš 

Baťa junior) se narodil těsně před vypuknutím 

první světové války, v době, kdy jeho otec To

máš Baťa starší vytvářel ve Zlíně základy bu

doudho obuvnického koncernu Baťa. Tomáš 

Jan se v mládí vyučil obuvnickému řemeslu, 

poté studoval obchodní akademii v Uherském 

Hradišti, další vzdělání získal ve Švýcarsku a 

Velké Británii. 

Tomáš Baťa starší do roku 1932, kdy tragicky 
zahynul při letecké havárii, proměnil obuvnic

kou dílnu, kterou zakládal v roce 1894 se svými 

dvěma sourozenci a kapitálem osmi set zlatých 

zděděných po matce, v prosperuj ící průmys

lový podnik s obchodními a výrobními akti

vitami v sedmi zemích Evropy, v Indii a USA. 

Současně se pod jeho vlivem i malé moravské 

městečko Zlín (byl jeho starostou od roku 

1923) proměnilo v nejmodernější město teh-

TOMÁŠ J. BAŤA PŘÍKLADEM 

kl ubit. Cenou mohou být odměněni jednotlivci 
i právnické osoby, rotariáni i nerotariáni, a to 

za zásluhy o rozvoj rotariánského společenství, 

realizaci rotariánských projektů a naplr1ování 

ro tariánských cílů. Limitovaná série dvou set 

kusů bude využívána postupně v několika příš

tích letech. 
připravil (skj) 

has been approved by Rl Headquarters os 

on official Rotory Dislricl award. ll is not 

accompanied by ony ~nandal or other 

male rial reward, bul has a supremely mo

rol character. The Prize is awarded by the 

Dislricl Governor on the basis of his or her 

own consideralions or the recommendali

ons of Dislrict officers or the presidenls of 

individua! Rotory Clubs. The Prize can be 

awarded to individuals or legal enlilies, 

Rotarians or non-Rotarians, in recognilion 

of their conlribution to the developmenl of 

the Rotory fe llowship, carrying oul Rotory 

projecls, a nd fulfi lling Rotory goals. 

dejšího Československa, stalo se příkladem pro 

symbiózu pri:tmyslových a obytných zón s vy

sokou kvalitou životního prostřed í (koncepce 

českého architekta Gahury a francouzského 

Corbusiera). Zkušenosti čerpal v zah raničí, 

především v USA, kam podnikl tř i delší studij

ní cesty (1904, 1911,1919). Zásady "fordismu" 

pak úspěšně aplikoval v domácím prostředí a 

ve svém oboru podnikání. Dbal přitom na do
držování etických zásad a rozvíjel principy tzv. 

sociálního podnikání. Vytvářel tedy nejen pod-

...,,~r,datJ::. lllt:murt:::. ad optima tnrenn 

• • • • 
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mínky pro zvyšování výroby a její efektivitu, 

ale i pro rozvoj odborného růstu zaměstnanců 

a jejich sociálního zázemí (samospráva dílen, 

spoluúčast zaměstnancú na zisku i ztrátě dílny, 

pětidenní pracovní týden se 40 hodinami, zalo

žení podpůrného fondu apod.). Například jen 
v posledním roce života Tomáše Bati staršího 

bylo postaveno 9 nových továrních budov, 2 

skladiště, plynáma, obchodní diun, 6 internátů 

pro mladé muže a mladé ženy, 500 rodinných 

domů. "Baťovák", tedy zaměstnanec Baťových 

závodů, byl pojem, který měl vysokou odbor

nou i morální hodnotu, a to i v pozdější době, 

kdy byla firma zestátněna a jméno Baťa upadlo 
v nemilost. V druhé polovině dvacátého století 

starší generace Čechť1 a Slováků dávala potaj 

mu právě "baťováky" za vzor svým dětem. Ro
dina Baťů je spojena i se založením zlínského 

Rotary klubu v roce 1935. 

Po smrti Tomáše Bati staršího převzal 

vedení firmy a osvědčený tým klíčových 
vedoucích pracovníkť1 jeho mladší ne; 

vlastní bratr Jan Antonín. Do roku 1939 

firma opět posílila, rozšířila sortiment 

výroby, rozrostla se do více míst Česko

slovenska a expandovala na světových tr

zích. Důraz byl také kladen na propojení 

fi remní propagace, osvěty a kultumích ak

tivit (např. založen í fi lmových ateliérů ve 

Zlíně). Ve zmatené době vzniklé po Mni

chovské dohodě se pětadvacetiletý Tomáš 

Jan Baťa vrací narychlo ze studií ve Velké 
Britanii domů. Zatímco šéf firmy Jan An

tonín Baťa směřuje do USA a později do 

Brazílie, odkud řídí zahraniční pobočky 

Baťových závodú, Tomáš Jan míří do Kanady. 

Závody v Československu přecházejí v roce 

1939 se vznikem Protektorátu Čechy a Mora

va a Slovenského štátu fakt icky pod okupační 

správu Hitlerovy Třetí říše. Tomáš Jan Baťa se 
s dvěma sty firemními odborníky, kteří z Čes

koslovenska emigrovali společně s ním, usadil 

v Torontu, kde založil obuvnickou společnost 

Bata Shoe Company. Nedlouho poté založil 

město Batawa, které se stalo kanadským Zlí

nem. Baťova kanadská firma významně pomá

hala během válečných let rozvíjet průmysl a 

pozitivně ovlivi'lovala celé hospodářství země. 

Tomáš Jan Baťa se stává dústojníkem kanad

ské armády, jeho firma se podílí na dodávkách 

válečného materiálu. V roce 1945 se vrací do 

Československa, bývalé Baťovy závody jsou 

však poválečným prezidentským dekretem ze

státněny. Tomáš Jan Baťa tak natrvalo přesídlil 

do Kanady. 

Po soudních sporech s nevlastním strýcem 

.LUJ 

• 

ROT ARY 

Janem Antonínem získává Tomáš Jan Baťa vliv 
nad zahraničními fi liálkami a rozšiřuje výrobu 

a obchodní aktivity z Kanady do Asie a Afriky. 

Postupem času se mu podařilo světové obuv

nické impérium obnovit a rozšířit. 

V roce 2000 púsobila BSO (Bata Shoe Or

ganization) v 68 zemích světa, měla 50 vý

robních závodil, 9 koželužen, 4 743 prodejen, 

49 324 spolupracovníkú a prodala 221 milionú 

párú obuvi. Osobní přínosy Tomáše Jana Bati 

v oblasti technologie se soustřeďují hlavně na 

obuvnický prťunysl a s ním související výro

bu. Zavedl do prí1myslu nové zpúsoby výroby 

a technologie. Podílel se na zavádění systému 

CAD. Během své 18leté činnosti ve správn í 

radě IBM přispěl k rozvoji počítačové techno

logie a jejího praktického využití. Je význam

nou osobností řady světových obchodních a 

ekonomických organizací. V roce 1979 získal 

Tomáš Jan Baťa za své zásluhy o rozvoj kanad-

ského hospodářství nejvyšší kanadské státní 

vyznamenání - Řád Kanady. Tomáš Baťa je 

ženatý, s manželkou Sonjou, která pochází ze 

Švýcarska, má tř i dcery a syna Thomase Geor

ge, který převzal řízení baťovského obuvnické
ho impéria. 

Rodný Zlín a Československo začal Tomáš 
Jan Baťa intenzivně navštěvovat bezprostředně 

po změně politického a ekonomického režimu 

v roce 1989. Připomeiíme, že v té době mu bylo 

již pětasedmdesát let. V restitučním řízení mu 

byly navráceny lesy, které zdědil po matce, a 

činžovní dú m v Praze. Další aktivity bylo třeba 

di1kladně zvážit. Změněné podmínky v pril

myslové výrobě obuvi dovolily, aby z dřívějších 

Baťových provozť1 světový koncern Bata Shoe 

Organisation vykoupil od československého 

státu za zhruba 800 miliónú korun pouze síť 

prodejen a malý závod v Dolním Němčí jako 

vývojové pracoviště s malosériovou výrobou. 

• 

Pozděj i vznikly z prodejen dvě dceřiné akciové 

společnosti - Baťa ČR a Baťa SR. Osobní ak

tivity Tomáše Jana Bati se v České republice a 
Slovenské republice soustředily na obecně pro

spěšnou činnost. Pro podporu regionu i celé 

společnosti v ČR byla v roce 1998 založena ve 

Zlíně Nadace Tomáše Bati (NTB). Předsedkyní 

její správní rady je Monica Pignal, dcera pana 
Bati. Nadace je současně také informačním 

centrem EU ve Zlínském kraji. Mimoto je Ba

ťova rodinná vila od roku 1992 centrem světo

vé vzdělávací organizace Junior Achievement 

International pro Střední a Východní Evropu. 

Tato organizace, kterou založil v USA v roce 

1919 Horac Moses, poskytuje praktické eko

nomické vzdělání studentúm všech věkových 

skupin na celém světě. Od roku 1994 má tato 

organizace pod názvem Baťa Junior Achieve

ment své sídlo také v Bratislavě pro Slovenskou 

republiku. Tímto projektem tak Tomáš Jan Baťa 

navazuje na rodinnou tradici v podpoře 

nadaných m ladých lidí. Jako pokračo

vatel rodinné tradice je čestným členem 

Rotary klubu Zlín, za podporu Nadace 

Rotary byl oceněn čestným titulem Paul 

Harris Fellow. Je předsedou obchodní

ho a prúmyslového poradního výboru 
OECD pro transformaci zemí Střední a 

Východní Evropy, členem Mezinárodní 

obchodní komory. Je čestným doktorem 
věd Vysoké školy ekonomické v Praze a 

VUT Bm o, technologické fakulty ve Zlí

ně. V roce 1991 byl Tomáši Janu Baťovi 

propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy, 

později byl vyznamenán slovenským Bí

lým dvojkřížem. 

(skj) 

Tomos Jan Boto, born on Sept., 17, 1914 

in Progue, is one of the most importont 

Czech enterpreneurs. His fother Tomos 

Boto estoblished in the Czech town of Zlín 

his world.known shoe production imperium. 

After his deoth his younger stepbrother Jan 

Antonín continued in his work - during his 

leodership the Boto·Compony exponded to 

foreign countries. After WW2, Tomos Jan 

Boto, colled Boto Junior, become heod of 

the Boto compony ond enlorged it subston· 

tiolly. ln 2000, BSO (Boto Shoe Orgonizo

tion) existed in 68 countries with 50 shoe 

foctories, 9 tonneries, 4 743 shops, 49 

324 employees ond sold 221 million poirs 

of shoes. 

• • 



Ski víkend 
Česká část distriktního výboru pro službu 

mládeži uspořádala ve spolupráci s RC Klato

vy o prvním lednovém víkendu setkání zahra

n ičních studenttt, kteří jsou v našem distriktu 

na ročním výměnném pobytu. Mezi účastníky 

byli zkušení lyžaři i ti, kteří se běžkařskou vý

bavu tep rve učili ovládat. Základnou p ro vý

pravy se stal penzión Jezerka na šumavském 

Spičáku. Zdařilý víkend "měl na svědomí" pře

devším přítel Vladimír Rttžička, past prezident 

klatovského Rotary klubu. Na Slovensku se ly

žařské setkán í zahraničnlch studenttt uskuteční 

v březnu a to tradičně v Liptovském M ikuláši 

za podpory m ístního Rotaract klubu. 

-skj-

Zábava i poučení 

První únorový pátek pozval Ing. Pavel 

Dvořák, generáln í ředitel a.s. Rudolf Jelínek, 

své přátele nejen z RC Kroměříž, ale i dalších 

klubtt našeho distriktu, do Vizovic na tradiční 

moravskou zabíjačku spojenou s prohlídkou 

areálu společnosti a ochutnávkou jak pochou

tek tekutých, tak masitých. Kromě žertovné 

polohy, v níž se nesla například "přednáška" 

o významu moravské zabíjačky pro rozvoj ro

tariánského společenství, hostitelé pamatovali 

i na skutečné problémy tohoto světa. Pavel 

Mráček, past-prezident klubu, představil pro

střednictvím svých fotografií p rojekt organiza

ce UNICEF "Voda p ro Rwandu" (výstava jeho 

fotografi í v té době probíhala i v pražském cen-
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tru UNICEF). Výtěžek z účastn ického poplatku 

čtyřiceti rotariánú byl předán právě na konto 

tohoto projektu - kromě domácího, kromě

řížského klubu byly zastoupeny Rotary kluby 

Zlín, Tábor, Ostrava, Ostrava-International a 

O lomouc. Jeden z účastníkú, Roman Gronský, 

DGE, reagoval na skutečnost, že Pavel Mráček 

věnoval dobrovolně pětinásobek stanovené

ho poplatku, slovy: "Takových rotarián tt, kteří 

mohou a chtějí, je u nás opravdu velmi málo 

-škoda". 

Uvítáme GSE 
tým z USA 

Koncem dubna zavítá do našeho d istriktu na 

měsíční reciproční pobyt šestičlenný GSE tým 

ze Severní Karoliny, přesněji z Rotary d istriktu 

7670. Jedná se převážně o dámský tým , vede

ný zkušenou rotariánko u Gale Jackson, CEO, 

která se věnuje organizování uměleckého a 

kulturního života. Také jedna z dalších členek 

týmu se věnuje oblasti kultury jako d ivadeln í 

produkční. Tři členky týmu jsou profesně za

měřeny na un iverzitní školství, a to ať už jako 

vyučující nebo administrativn í pracovnice. Je

di ný muž v tým u, Jo nathan Cru mper, pracuje 

v oblasti sociáln ích služeb veřejné správy. Z na

šl strany budou hostiteli GSE týmu členové Ro

tary klubú, které v přibližně stejném termínu 

naopak vysílají své zástupce v našem GSE týmu 

do USA. Přátelé ze Severní Karolíny tak navští

ví postupně Brno, Zlín, Žilinu a Bratislavu. Jistě 

se s nimi setkáme i na květnové distriktní kon

ferenci v Českém Krumlově. 

(skj) 
v v 

PRIJEDTE 
DO KODANĚ 
VE SVÉM VETERÁNU! 
RCR 2006 ve dnech 7. až 10. června 2006 

Záj mové rotariánské sdružení majitelú h is

torických automobilú - Antique, Classic & 

Historie Automobile world Fellowship of Ro

tarians (ve zkratce ACHAFR) se po výborných 

zkušenostech, získaných u příležitosti Světové

ho kongresu RI ke 100. výročí Rotary v Chica

gu 2005 stejně tak jako při Rallye Paris-Rou

en, uspořádané v roce 2004, pouští do n ového 

dobrodružství: letošní rallye, jejímž cílem je 

Z NAŠICH KLUBŮ 

tentokrát Kodaťl jako místo konání Světového 

kongresu RI 2006, se uskutečn í ve d nech 7. až 

I O. června 2006. 

Snahou organizátorÍI je získat co nejširší 

mezinárodní park automobilú-veteránÍ!, kte

ré vyjedou 7. června z Esbjergu na Jutlandu 

s cílem v Kodan i d ne 10. června. Asi 380 km 

dlouhá pohodlná cesta povede po malebných 

dánských silnicích s krásnými výhledy, samo

zřejmě s připomenutím nejen Hanse Christi

ana Andersena, ale i Vikingů. Tato rallye pod 

označením RCR 06 se pojede ve dvou katego

riích: RETRO (pro vozidla stará 25 let a více) 

a OPEN (pro všechny ostatní automobily). Lze 

získat řadu cen: za nejlepší navigaci, za nejkrás

nější automobil a za nejvýjimečnějš í vozidlo. 

Výnosy z této rallye budou určeny jako ob

vykle pro charitativní účely, v tomto případě 

pro Dětský domov v d istr iktu Lhoong (Aceh), 

kde zústaly nesčetné děti bez rodičů či příbuz

ných po katastrofě, způsobené na konci roku 

2004 vlnou cunam i. 

Více in formací stejně tak jako formulář při 

hlášky si můžete stáhnout z internetové ad resy 

www.acha(r.org/events/tab 

přeložil (dz). 

The Antique, Clossic & Historie Automobile 

world Fellowship of Rotarions orgonizes o 

rolly held from the 7th to the 10th of June 

2006 finishing ol the Rotory Convention in 

Copenhogen I Molmo. 

1. DUBNA 2006 
19:00 

Dtgnlfatis memores ad optima intenti 127 
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DUBEN - MĚSÍC ČASOPISŮ ROTARY ROT ARY 

Chcete se se svým článkem setkat 

v našem časopis u ?.tři, "i'"''"' h"'dj<ho pi" mné 'P"'""'"'· 
Tady ·le návod, ·lak na to kněmužje třeba získatpotřebnépodklady.Zá-

Měsíc duben je měsícem časopisů Rotary. Připomeňme si, že jich 
vychází na celém světě - vedle našeho dvouměsíčníku ROT ARY 
GOOD NEWS - ještě dalších třicet. Víte však, jak se rodí? 

Aby byl jejich obsah zajímavý, záleží ovšem 

nejen na redakční radě časopisu, na výkonných 

redaktorech či na jeho vydavateli, ale přede

vším na všech jeho čtenářích, v našem případě 

tedy na všech členech téměř 60 Rotary klubů 

distriktu 2240, pro něž je náš časopis určen 

především. Chceme ovšem př-inášet zajímavé 

informace o aktivitách a úspěších rotariánů jak 

u nás, tak i kdekoliv na světě. Je toho přece 

tolik, čím se mohou rotariáni před nejšir

ší veřejností pochlubit! 

Přemýšleli jste však ně
kdy nad tím, jak takový 

časopis vzniká? Jak se 

události, o nichž si 

rádi v našem časopi

su počtete, dostaly 

na jeho stránky? 

Připomeňme si, 

co všechno bylo 

třeba p!·edem 

vykonat. 

První krok: 
vyhledejme 
zajímavé téma 

Kde získat nápady na zají

mavé téma? Projděte si články 

v místním tisku, v němž vás 

možná některá myšlenka inspiruje, po
hovořte s představiteli partnerských organizací 

i s vedoucími pracovníky distriktu, kteří jsou 

v častém kontaktu s jednotlivými členy klubů. 

Dohodněte se s vedením svého klubu, které 

téma z jeho aktivit si zaslouží širší publicitu. 

Jsme nejraději, když svou pozornost můžeme 

zaměřit na témata, která nám jsou ústředím 

Rl také doporučena a uveřejněna na adrese 
www.rotarv.orglrotarian!. 

.LV I 
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Druhý krok: zvolme 
vhodný úhel pohledu 

Zaujme-li nás nějaké téma, 

prozkoumáme jeho podrob

nosti. Nabídne nějaký neob

vyklý úhel pohledu? Bude 

zajímat čtenáře? 

A pokud už událost proběhla, budou k dis

pozici reprodukovatelné fotografie, které pří

spěvek ozřejmí? To je někdy skutečně rozhodu

jící. 

Třetí krok: pusťme se 
hned do psaní 

Jestliže jsme se rozhodli, že 

námět skutečně do časopisu 

• 

leží na tom, jak dlouho vybraná událost trvala 

a kde se udála. 

Čtvrtý krok: Než se 
pustíte do dalšího 
článku, ověřte si vy
dání prvního 

Když je příspěvek sepsán, 

musí projít redakcí. Redaktor 

bude potřebovat vyjasn it si s autorem 

některé body, někdy musí být část příspěvku 

přepsána. Vždy je třeba ověřit faktografické 

údaje a provést drobné redakční zásahy. 

Pátý krok: 
Opatřete fotografie 

K některým příspěvkům 

plánujeme fotografie či 

jiný výtvarný do-

provod pře-

dem, ještě před napsá

ním textu, takže je máme 

už v ruce. Můžeme je po-

řídit sami nebo požádat 

nějakého odborníka, 

někdy můžeme sáh

nout i do archivu. 

Rádi uveřejiíu

jeme kvalitní 

amatérské fo

tografie, po-

řízené přímo 

v terénu. 

Šestý krok: Vyhodno
cení obsahu celého 
čísla Redakční radou 
RGN 

Zatímco některé rotarián

ské časopisy vycházejí mě

síčně, takže mohou daleko 

aktuálněji reagovat na různá 

témata, musí se náš časopis vyrovnat se 

svou dvouměsíční periodicitou. Současně musí 

zařadit- stejně jako všech ostatních 30 časopi

SLI Rotary- příspěvky k celosvětově důležitým 

ústředním tématům, jak je stanoví ústředí RL 

Podklady k nim dostane do ruky předem - sa

mozl"ejmě v angličtině - šéfredaktor. Jejich ob-

• • 



jem představuje vždy více než V4 

každého čísla. 

Mezitím musí vydavatel ča

sopisu obstarat inzeráty, z je

jichž ceny lze přispět k pokrytí 

všech nákladů, spojených s vy

dáváním. Tady by měly všechny 

kluby a jejich členové-podni ka

telé přispívat k realizaci časopisu 

nejvíce, skutečnost je však bohu

žel daleko smutnější ... 

]e pak úkolem Redakční rady, 

aby ze všech těchto textových a 

obrazových příspěvkLt stanovila 

zajímavý a tématicky vyvážený 
obsah každého čísla a navlc kaž

dý důležitý článek opatřila struč

ným abstraktem v angličtině. 

Poté se veškeré textové a obrazové 

podklady předají vydavateli, který 

zaj išťuje typografickou podobu 

každého čísla, jeho tisk a expedici. 

Sedmý krok: 
Začínáme 
se zalamováním 

Při zalamování časo

pisu na počítačovém tzv. 

DTP-pracovišti (Desk-

-Top Publishing) je třeba zvolit ta

kové grafické uspořádání celého čísla, které 

zaujme čtenářovu pozornost. Tuto zaj ímavou 

práci má na starosti grafik společně se šéf

redaktorem. Oba si často říkají: ještě že jsou 

k dispozici ty zázračné počítače, bez nichž by 

se tato náročná práce nedala vLtbec operativně 

vykonávat! 

ROT ARY 

• • . . -

S 
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Každému příspěvku je třeba 

věnovat plnou pozornost také 
při korekturách, při kontro-

le vzhledu a úpravy popisek 

fotografií, při volbě typografie titulků 

a podtitulků i při veškeré tzv. post-scriptové 

úpravě ještě předtím, než se konečná podoba 

každého čísla předá v elektronické podobě tis

kárně. Ta může mít samozřejmě své sídlo kde

koliv jinde. 

DUBEN - MĚSÍC ČASOPISŮ ROTARY 

A pak už přijde na řadu expedice do všech 

Rotary a Rotaract klubLt. Jejich úkolem je ro

zesílat pravidelně náš časopis dle vlastního 

rozdělovníku všem významným partnerům 

v sídle klubu: městským a krajským úřadům 

a organizacím, vysokým a středním školám, 

knihovnám, významným podn ikům v jejich 

okolí apod., aby si kdokoliv mohl přečíst, co 

slovo Rotary znamená, co všechno rotariáni 

vykonávají pro zlepšení našeho života nejen 

u nás, ale kdekoliv na světě. 

A CO PŘÍŠTĚ? 
Chcete-li, aby se i váš příspěvek objevil 

v příštím vydání našeho časopisu , pošlete tako

vý, který se týká předem stanoveného hlavního 

tématu (najdete je vždy na předposlední straně 

pod názvem: CO PŘÍŠTĚ?). Samozřejmě mů
žete přispět jakoukoliv jinou, zajímavě zpraco

vanou aktualitou ze života vašeho klubu, kte

rou Redakční rada vždy ráda přivítá - a nikdy 

nezapomei1te na kvalitní ilustrační fotografie! 

Vaše redakční rada RGN. 
(dz) 

( [ 

Breoking News - Wont to see your story in 

The Rotorion? Here's the game pian. (This 

orticle published in the centra! Monthly TR 

has been odopted for the needs of the Bi

-Monthly ROT ARY GOOD NEWS.) 

Ever wonder how the stories you reod in 

ROTARY GOOD NEWS moke their woy 

into on issue? Toke o look ol whot hoppens 

behind the scenes. 

Na tomto počítači DTP-pracoviště se v péči grafika Mariina Růžička rodí všechna čísla 

ROTARY GOOD NEWS. 

129 

• • • • 



Z NAŠICH KLUBŮ OTARY 

Jak se zrodil ieden proiekt 

Bylo to někdy v dubnu 2005, kdy paní 

PhDr. Irena Bukačová, ředitelka O kresního 

objekt, nej lépe opuštěnou kapli 

č i kostelík (dobře věděl, že je jich 

v tomto k raji celá smutná řada) , 

pozvat své německé studenty 

k nám a jako praktický úkol v rám

ci magisterského studia je pověřit 

potřebné vstupní 

Muzea severního Plzeňska v Mariánské Týn i- zařad í do svého plánu na rok 2006, aby se- pa-

ci*), představila plzel"tským rotariánt'un svého trně z havarijního fondu Ministerstva kultury 

dlouholetého kolegu a spolupracovníka prof. - daly získat alespoň nějaké finanční prostřed-

dr. )ohanese Geisenhofa, který se ,..,,.,,"- ""''"' by se přispělo k záchraně toho to pů-

- od I. července 2005 - ujal funkce pfJ€~!d[.eU;t'! kostelíka. 

Ro tary klubu v německém Wei j istě pozitivně přispěje především 

profesor architektury a ~r~~:~:~~~~~~~~~;5~~~~~~~~~~~~!E~~~~r.~::~::i~G~1~eisen hof, který se mezitím stal verzi tě v Bambergu je zaměřen na ího výboru pro spoluprá-

chitektonických památek. Jeho 14 německými Rotary 

vyhledat v blízkosti česko-ně 

• • 

Německa a Česka. Tak je to také vyjádřeno na 

prospektu, který naši němečtí přátelé k tomuto 

projektu vydali. 

Přínos plzeiísk)rch rotariánů bude spočívat 

především v odborné pomoci a spolupráci: 

arch. Soukup již p rojednal se stavebním oddě

lením Plzeňského biskupství, že ten to záměr 

• 

(dz) 

roce bylo v její péči velmi úspěšně 
anKml'lc~rnn restaurování celého areálu Marián

barokního poutního místa západních 
je kostel Zvěstování Panny Marie s 

a proboštství, jejichž autorem byl vyni
architekt Jan Blažej San ti ni. 

A prolessor ol orchitecture and restorotion 

o l the University ol Bamberg, Germany, 

who is also the president ol the WeiBen

burg RC, has prepa red a project together 

with his students aimed o l restoring the 

small baroque church ol St. John in the Fo

rest in the village ol Ostrovec. The members 

ol the Pilsen RC will contribute to the project 

in the lorm ol expert help and other lorms 

o l coope ration. 

• 



ROT ARY Z NAŠÍCH KLUBOV 

Kultúrna spolupráce Rotory klubov 
BRATISLAVA- BRUSEL- PARIZ 

,.., 

Vo februári som mal možnosť zúčastniť sa 

vel'mi príjemnej spoločenskej akcie v Paríži, 

ktorá je výsledkem spolupráce troch Rotary 

klubov v troch hlavných mestách členských 

krajin EÚ. Bratislavskí výtvarníci Milan Lukáč 

a Viktor Hulík vystavovali svoje diela v sláv

nostných sálach radnice šiesteho parížskeho 

obvodu na námestí St. Sulpice, opradenom 

mnohými legendami. 

Spoluprácu Rotary klubov inicioval náš 

člen František Šimek, ktorý dlhodobo pósobí 

v Paríži. Keď ma František pred rokom oslovil 

ako vtedajšieho prezidenta RC Bratislava, hned' 

som sa nadchol možnosťou spolupráce s RC 

Paris-Académie a s RC Bruxelles-Nord. Fran

cúzski a belgickí rotarián i nás navštívili v Brati

slave v apríl i minulého roku. Tu sme sa dohodli 

na trilaterálnej l<ultLm1ej výmene, s parížskym 

klubom na výmene výstav výtvarného umenia, 

s bruselským na koncertech vážnej hudby. Nad 

výstavami recipročne prevzali záštitu príslušní 

vel'vyslanci. Popisovaná vernisáž v Paríži bola 

prvým realizovaným krokom, druhým bude 

vernisáž francúzskych výtvarníkov 25. mája 

tohto roka v Zichyho paláci v Bratislave. 

9. februára 2006 bolo na vernisáži v histo

rickej budove malej parížskej radnice nezvyklo 

vel'a návštevníkov, odhady sa pohybovali od 

300 do 400 osób. Slávnostné príhovory mali aj 

oficiální predstavitelia, naša vel'vyslankyiía SR 

vo Francúzsku, pani Krásnohorská a pán sta

rosta šiesteho obvodu, kterému sa výstava tak 

páčila, že nečakane ponúkol Slovensku ďalšie 

možnosti prezen tácie našej kultúry. 

Vel'ká spokojnosť s kvalitou vystavovaných 

diel M. Lukáča a V. Hulíka, radosť zo stretnutí 

a společenských diskusií sa potom preniesla aj 

do priestorov najstaršej parížskej reštaurácie, 

kde sme sa zúčastnili spoločnej rotariánskej 

večere. Musím podotknúť, že historická patina 

nebola tým jediným plusom uvedenej reštau
rácie. Vďaka vel'mi chutným jed-

lám a francúzskemu vínu máme 

na čo spomínať. 

Priložená fotografia pripomína 

atmosféru a úspech celého podu

jatia. Mal som skutočne príjemný 

pocit z toho, že sme náš zámer 

zrealizovali a prispeli tak k šíre

niu priatel'stva a porozumenia aj 

prostredníctvom umenia. 

Záverom si neodpustím spo

menúť ešte jeden fakt: na spo

lečné podujatie klubov prišlo do 

Paríža z Bruselu asi 30 členov. Nie som si istý, 

či taká to vysoká percentuálna účasť býva vždy 

pravidlem aj na akciách v našom dištrikte. 

Peter Beňuška, 
past-prezident RC Bratislava 2004-05 

zrovo: Peter Beňuško, post-prezident RC Bratislavo; 

Hélene PERRIN, prezidentko RC Poris·Acodémie; 

Mi/on Lukáč, sochór; Viktor Hulik, výtvarník, člen RC 

..,, 
Rotariáni v Poděbradech na pomoc PRISTAVU 
Členové Rotary klubu Poděbradyse připojili 

k humanitá rní s bírce, vyhlášené Občanským 

sdružením Přístav při Speciální škole v Podě

bradech. Sdružení Přístav zorganizovalo 

na konci roku 2005 finančn í sbírku, jejíž 

výtěžek bude věnován na zakoupení re

habilitačního zařízení Terapi Master, ur

čeného ke zkvali tnění aktivit dětí s pohy

bovým a mentál n ím handicapem. 

RC Poděbrady podpoři l finanční sbír

ku zorganizováním benefičního diva

delního představení "Dobytí severního 
pólu", které v zám eckém divadle Na Ko

várně bez nároku na honorář uvedl 5.led

na 2006 Járť1v poděbradský ochotnický 
soubor. Členťun Rotary klubu se podaři 

lo naplnit divadeln í sál, a tak získat pro 
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Občanské sdružení Pi'ístav celkem 37 250 Kč. 

Sbírku podpořili svou účastí také členové Ro

tary klubť1 Jičín a Praha-City. Diváci i herci se 

• 

během představení, ale také o pi·estávce, kdy se 

podávala vodka Amundsen a zmrzlina Sibirka, 

příjemně bavi li. Po představení pak nepochyb-

ně odcházeli z d ivadla s pocitem, že pro

ži li příjemný večer a zárovei1 podpořili 

dobrou věc. 

Připomeňme jen, že již v listopadu 2004 

podpořil RC Poděbrady (ve spolupráci 

s RC Jičín a Brandýs/ Boleslav) Občanské 

sdružení Přístav částkou ll 200 Kč. Byla 

určena jako příspěvek na zakoupení po

čítače s obrazovkou "touchscreen': urče
ného pro děti s narušenými motorickými 

schopnostmi. 

• 

Jiří Haškovec, 
sekretář RC Poděbrady 



Z NAŠICH KLUBŮ ROT ARYso;:? 

, 
AREION - náš neirozsáhleiší 

proiekt služby a pomoci 
V dobách dávno minulých znamenal AREIÓN "posla rychlých zpráv" 
a ieho symbolem byl okřídlený kůň (neplést s Pegasem). 

"Tato malá věc mně již dvakrát zachránila život," říká paní Věra 
S. a ukazuje nám malý přívěsek na svém krku, který nosí jako 
náhrdelník. Této osmdesátileté vdově, která bydlí sama v pěk
ném malém bytě na předměstí Hradce Králové, by její věk nikdo 
nehádal, už pro její krásné šedivé vlasy. 

Paní S. je klientkou služby AREIÓN, kterou 

provozuje v našem městě Hradec Králové ob

čanské sdružení ŽIVOT 90. Jednou se jejího 

dispečera dovolala, když ji stihla malá mozko

vá příhoda a sama se nemohla dostat z postele. 

Podruhé ji služba osvobodila, když se náhodou 

zamkla na WC a nemohla pak otevřít. 

S touto společností spolupracuje náš Rotary 

klub již několik let. Krátce po našem založení 

jsme hledali projekt, jehož realizací bychom 

účinně pomohli hendikepovaným lidem a se

niori:un z našeho města. Už v roce 1995 nám 

nabídl svou spolupráci při realizaci vhodného 

humanitárního projektu RC ze švýcarského 

Weinfeldenu s tím, že by projekt financoval, 

zatímco náš klub jej organizačně zajistí. Tehdy 

přišel jeden z našich členi:1 s myšlenkou podpo
řit začínající službu královéhradecké pobočky 

AREIÓN. Služba spočívá v instalaci souboru 

zařízen í v bytě klienta, např. osaměle žijícího 

staršího nebo hendikepovaného člověka, kte

rý je odkázán sám na sebe, takže při jakékoliv 
příhodě, která mu znemožní navázat normální 

kontakt s okolím, bývá ztracen. Toto zařízení je 

přes obyčejnou telefonní pevnou linku napoje

no na dispečerskou centrálu, resp. její počítač, 

a 24hodinová a 365denní služba je schopna po 

kontaktu ze strany klienta zařídit pro něho po

moc. 

Zařízení má hlasitý odposlech, takže obě stra

ny se mohou dorozumívat bez nutnosti zvedat 

sluchátko a volit číslo. Další součástí souboru je 

tlačítko, které mllže klient nosit např. na šňllrce 

kolem krku a jeho prostřednictvím se aktivně 

dovolat dispečera . K souboru patří i elektro

nický senzor pohybu, který je umístěn např. 

proti dveřím do koupelny, na záchod nebo do 

kuchyně. Je nastaven tak, že pokud během ur-

-.JL I 
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čité doby nenastane v jeho dosahu pohyb, vyšle 

signál do centrály. Dispečerka se pak podle in

formace od klienta rozhodne, jakým zpllsobem 

bude jednat. V současné době má dispečerské 

zařízení v královéhradecké pobočce k dispozici 

celkem 200 položek v klientské databázi. Z nich 

je sto již napojeno a na dalších sto přístroj ll se 

hledají sponzoři. Jedno takové zařízení včetně 

instalace stojí 17 tisíc Kč. Klientovi ho mohou 

koupit např. jeho příbuzní , pokud sami nejsou 

schopni zabezpečit nad ním dohled. 

Při zajišťování těchto zařízení našel náš Ro

tary klub jeden ze svých cílll. Prvních 10 kusi:1 

jsme ve spolupráci s uvedeným RC Weinfelden 

(distrikt 2000) zakoupili za pomoci účelové 

dotace, získané od Nadace Rotary (Matching 

Grant - MG). Na tomto projektu jsme se také 

naučili, jak takovýto MG-projekt vypracovat, 

jak vyplnit formulář žádosti, jak opatřit všech

ny potřebné podpisy, jak dohlížet na čerpání 

peněz a nakonec jak vypracovat závěrečnou 

zprávu. V tu dobu jsme ještě patřili pod rakous

ký distrikt 1920 a jeho tehdejší guvernér Peter 

Kron nám vyšel vstříc tím, že z prostředkll di

striktu na jeden tento přístroj přispěl. V násle

dujícím roce jsme sami zakoupili jeden přístroj 

z výtěžku předvánoční dobročinné aukce. 

V letech 1996 a 1997 jsme pro RC v ho

landském Ede (distrikt 1560) realizoval i jimi 
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financovaný projekt chráněných dílen v ÚSP 

ve Slatiiíanech v celkové hodnotě 2,7 mil. Kč. 

Jako odměnu za naše starosti věnoval tento 
klub prostředky na zakoupení dalších deseti 

souprav v celkové hodnotě 177,3 tisíc Kč. 

V roce 2001 jsme vypracovali ve spoluprá

ci s kalifornským RC Vacaville (distrikt 5160) 

další MG-projekt na rozšíření této služby. Díky 

další účelové dotaci jsme mohli opatřit dalších 

33 souprav. Zástupce našeho zahraničního 

partnera, který k nám přij el v roce 2001 na 

oslavy 75. výročí prvn ího založení našeho klu

bu, se zúčastnil také slavnostního uvedení po

slední soupravy do provozu. K VánocC1m téhož 

roku zaslal našemu klubu svllj osobní dar 500 

USD, jehož jsme po doplnění na potřebnou 

částku využili k zakoupení další soupravy. Ta je 

prozatím poslední, avšak doufáme, že nikoliv 

nadlouho. Sponzoři přece jenom existují - jen 

je najít. 

Považujeme za potřebné dodat, že každá 

souprava pořízená z rotariánských peněz je 
označena nálepkou s rotariánským kolem a 

uvedením sponzorského Rotary klubu. 

Téměř jeden mi lion korun, který se nám bě

hem dvanácti let obnovené existence našeho 

klubu podařilo na tento projekt zaj istit, umož
nil zakoupení 55 souprav. Stejně tolik osaměle 

žijících lidí v našem městě (ve skutečnosti je 

jich dokonce víc, protože někde je připojena 

domácnost manželského páru) mllže mít po

cit, že se o nich ví a že se v případě potřeby o ně 

někdo postará. 

Augustin Čermák, 
RC Hradec Králové 

During lasl 12 years, the Hradec Králové 

RC have bought for almost 1 mil. Czech 

Crowns 55 sets of equipment, serving Ione· 

ly living and impuissant old people. Thanks 

to this instrument, they can call for help the 

a»endants center at ony time. This humani

tarian pro ject has been conceived in close 

co-operation with the Weinfelden RC, Swit

zerland. 

• • 



ROT ARY Z NAŠICH KLUBOV 

Vráťme sa k vianočným akciám 
v Liptovskom Mikuláši 
V decembri sa členovia Rotory klubu Liptovský Mikuláš pripravovali na 
svoje už tradičné akcie. Tento december sa obe konali v jeden deň. 

Prvou akciou bol už tradičný "Vianočný 

punč". Akcia sa poriada už siedmy rok. Jej úče

lom je ponúknuť nielen okoloidúcich občanov 

mesta Liptovský Mikuláš, ale aj ostatných ná

vštevníkov mes ta "punčom" a zároveň pred

staviť humanitárnu akciu, na ktorú sa pri tejto 

príležitosti koná verejná zbierka. "Vianočný 

punč" preto má svoju charakteristickú chuť a 

okoloidúci si ho nielen s radosťou vychutnaj ú, 

ale sú aj dostatočne štedrí. 

Pútač oslovoval občanov a priatel'ov: "Pri 
príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov si 

pripomeňme, že je medzi nami 

mnoho tých, ktorí sú odkázaní 

na pomoc iných. ROTARY IN

TERNATIONAL, ktorého hlav

ným ciel'om je pomáhať tým, 

ktorí pomoc potrebujú, trvale 

prispieva k naplneniu tejto myš
henky a preto aj v tomto roku 

usporiadal Rotary klub Liptov

ský Mikuláš túto vianočnú fi
nančnú zbierku. Tento "Vianoč

ný punč" a výťažok z verejnej 

zbierky je určený pre Združenie 

rodičov so zdravotne postihnu

tými deťmi "KOLIESKO" v Lip
tovskom Mikuláši, ktorí boli pri 

akcii prítomní a okoloidúci si mohli vybrať zo 

suvenírov, ktoré tieto deti pripravili. 

Pri tejto príležitosti sa na verejnom priestran

stve stretávali v priebehu celého dopoludn ia aj 

jednotliví členovia Rotary klubu, oslovovali 

svojich známych, predebatovali svoje a ich pro

blémy a zárovei1 pri ochutnávke "Vianočného 
punču" splnili si úlohu, kto rá hola mottom ve

rejnej zbierky. 

Druhou akciou bolo tiež už trad ičné stret

nutie miestnych ro tariánov a ich manželiek a 

manželov na "Slávnostnej vianočnej večeri". 

Některé zkratky ve světě e-mailů 
(v elektronické poště, nikoliv v technice povrchových úprav- emailů). 

Stalo sa už tradíciou, že pred vianočným i sviat-

kam i sa stretnú č lenovia klubu so svoj imi man

želkami na akoby pracovnom stretnutí, aby 
im ukázali, s kým sa stretávajú a čo je náplňou 

ich stretnutí každý pondelok. Toto stretnutie 

malo však iný ráz. Bolo slávnostné, doplnené 

prípitkom a slávnostnou večerou. Slúžilo však 

k vzájemnému spoznávaniu členov a ich ro

dinných príslušníkov. Na pr íjemnom stretnutí 

majú velkú zásluhu aj žiaci Združenej hotelovej 

školy v Liptovskom Mikuláši, ktorej pan i riad i

telka je členom Rotary klubu. Preto pripravili 

slávnostnú večeru vo svojom zariadení "Mia

dosť". Všetci účastníci si pri odchode vzájomne 

popriali príjemné prežitie vianočných sviatkov 

a pokoja vo svojich rodinách a odchádzali spo

kojní, že v priebehu d!la urobili dobrý skutok a 

naplnili heslo ROT ARY INTERNATIONAL. 

Milan Brtái1, 

RC Liptovský Mikuláš 

The first event was lhe traditional "Christmas 

punch", which members ol the Liptovský 

Mikuláš RC sold to passe rs-by. The proce

eds went to lhe Association of Parents of 

Handicapped Children. The second event 

- also by now a tradition - was a "Gala 

Christmas evening" for local Rotarians and 

their parlners. 

V našem současném elektronickém světě existuje spousta zkratek, 

odvozených z angličtiny, které jsou však většinou známy pouze zasvě

ceným. Přesto by některé z nich měl znát každý, kdo se v něm - i když 

třeba jako amatér- pohybuje. Za chvíli bude platit, že jej ich neznalost 
neomlouvá (jako u zákonC1). Nenechte se proto zahanbit svými dětmi 

nebo vnoučaty a seznamte se s nimi . Kromě toho velmi urychlí a zjed

noduší písemný styk, i když především v angličtině. Ale i to by m ohlo 

být pro rotariány užitečné. A pak- čas jsou přece peníze- a těch je vždy 

třeba. 

2 18 Too Late (two (I) e ight) Příliš pozdě 

Některými zkratkami také dodáte své korespondenci osobní (nebo 

osobitý) styl, což také není k zahození. Tak tedy do práce: 

(ač) 

• • 

afaik As Far As I Know Pokud vím 

a iui As I Unde rstand lt Jak tomu roz umím 

oka Also Known As Známý rovněž jako 

o sop As So on As Possib le Co nejdříve 

b4 Before Předtím 

bbl Be Back Late r Vrátím se později 

bcnu Be Seeing You Uvidíme se 

bion Be lieve lt O r Not Věřte nevěřte 

brb Be Right Back Jsem právě zpátky 

btw By The Way Ostatně 

cul Se e You Late r Nashledanou 

f2f Face To Face Z očí do očí 

utgntfull:::. lllemores ad opllrllu 111tt::11ti 133 
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PRO POUČENÍ I ZÁBAVU ROT ARY 

dwisnwid Do What I Say Not Dělej co říkám, jam Just A Minule Jen chvilku 

What I do ne co dělám lol Laughing Out Loud Směji se nahlas 

faq Frequently Asked Questions Časté otázky mompl Moment Please Moment prosím 

fy i For Your lnformation Pro vaši informaci nrn No Reply Necessary Odpověď není nutná 

ga GoAhead Pokračuj o mg Oh MyGod Ach můj bože 

ic I See Rozumím ptmm Please, Tell Me More Řekněte mi prosím více 

imho ln My Humble Opinion Podle mého skromného rfc Request For Comments Žádost o komentář 
mínění rofl Rolling on floor laughing Válím se smíchy 

imo ln My Opinion Podle mne rsn Real Soon Now Opravdu b rzy 

iow ln Others Words Jinak řečeno ruok Are You OK? Jste v pořádku ? 

istm lt Seems To Me Zdá se mi ti a Thanks ln Advance Děkuj i předem 

itro ln The Region Of V oblasti tnx Thanks Děkuji 

iwbni lt Would Be Nice if Bylo by pěkné tvm Thanks Very Much Velmi děkuji 

iyswim lf You See What I Mean Pokud mi rozumíte wysiwyg What You See I s What You Get Co vidíte, to dostanete 

Podle vědců prodlužuie přátelství S tváří hráče 
pokeru 

• o ..... 

sen1orum z1vot 
je nesporné, že členstvo Rotary klubů (ales

poň v našem distriktu) je - eufemisticky řečeno 

- vyššího než stl'edního věku. Podle posledních 

statistických výpočtti ze seznamu členů v roce 

2003/4 je průměrný věk v celém distriktu 51,2 

roků. V těch letech už si většina lidí začíná vážit 

každého roku, kterého se může ve zdraví dož ít, 

a obvykle proto hledá všechny možné receptury, 

zázračné léky, vitaminové doplňky a nevím co 

ještě. Přitom - jak jsme se mohli dočíst v MFD 

dne 25. 6. tr. -je vlastně samo členství v Rotary 

tím nejlepším prostředkem, alespoň podle uve

deného článku. Dovolte, abychom ho reproduko

vali v původním znění, označeném šifrou ČTK, 
Wall. 

Starší lidé, kteří pěstují přátelské vztahy, 

mají naději, že budou žít výrazně déle než je

jich vrstevníci bez přátel. Vyplývá to ze studie 

aus tralských vědců, kterou uveřejn i l odborný 

časopis }ournal of Epidemiology and Commu

nity Health . 

.. Přátelství je více než rodina dúležitým fak

torem emocionálního a psychického zdraví. 

Rozhovory a kontakty s lidmi, o které se člo

věk zajímá, se kladným zpt'1sobem odrážej í ve 

zdraví," uvedla vedoucí vědeckého týmu Lynne 

Gi lesová. Prospěšný účinek přátelství považují 

aus tralští badatelé za dúsledek skutečnosti , že 

pi·átele si člověk na rozdíl od rodiny aktivně 

vyhledává. 

Přátelé mají větší vliv než děti 

Badatelé analyzovali údaje z dlouhodobého 

australského výzkumu o stárnutí. Zaměřili se 

především na zdraví, životní podmínky a délku 

života 1500 osob s tarších 70 let. Sledovaných 

lidí se v pravidelných intervalech dotazovali 

• • 

osobně i telefonicky na jejich kontakty s přátel i , 

rodinou, příbuznými a známými. 

Při rozboru výsledkC1 zjistili, že úzký kontakt 

s dětmi a příbuznými měl na délku života sle

dovaných lidí jen nepatrný vliv. U osob, které 

pěstovaly silné přátelské kontakty, však zjistili, 

že jejich úmrtnost byla v období deseti let té

měř o čtvrtinu nižší než u ostatních . .,Přátelské 

vztahy, které jsou výrazem dobrovolnosti, měly 

v porovnání s danými vztahy s dětmi a příbuz

nými zřetelně kladný účinek na délku života," 

uvedla Gilesová. 

To, že udržování přátelských vztahL! a spo

lečenského života skutečně senio i"Lnn prospívá, 

po tv rdila nedávno i pražská gerontoložka Iva 

Holmerová. Podobné zážitky totiž de facto tré

nují a posilují mozek. 

Augustin Čermák, 

RC Hradec Králové 

Members of Rotory Clubs a re - to pul it 

euphemisticolly - o bove the overoge oge 

of the populotion. According to the lote sl 

stotisticol onolysis of the list of members of 

o ur districl for 2003-04, the overoge oge 

is 5 1.2 yeors. O lder people who cultivote 

friendships a re likely to live considerobly 

longer thon their contemporories who hove 

no friends. This is the conclusion coming 

from o study by Austro lion reseorchers thot 

wos recently published in the Journol of Epi· 

demiology ond Community Heolth. 

• 

Vážený chirurg odpočívá jednoho večera 

na pohovce poté, co se vrátil z práce. Když si 

zapnul televizi s večerními zprávami, zazvonil 

telefon. Dokto r se kl idným h lasem ohlásí a na 

d ruhém konci linky slyší známý hlas svého ko

legy: 

.. Potřebujeme tu čtvrtého hráče do partičky 

pokeru," říká jeho přítel. 

.,Hned tam budu," odpoví doktor naléhavě. 

Manželka mu rychle připravuje kabát, klo

bouk a aktovku a ptá se s účastí: .,je to vážné?'' 

"Jistěže, velmi vážné," odpoví jí důstojně, 

.,už jsou tam dokonce tři doktoři." 

Robert]. Muelle1; The Rotarian 

I. Votava - O. Průša 

• • 



Mladí se 
setkali v Plzni 
Začátkem prosince se sešli zástupci českých 

i slovenských Rotaract klubů na mimořádné 

schl!zi v Plzni, kde byla hlavním bodem jed

nání příprava distr iktního projektu. Rotaract 

klub Brno navrhl jako d istriktní projekt svou 

úspěšnou akci Koncert ve tmě. Po diskusi byl 

tento projekt schválen a v současnosti jej kluby 

již připravují. Po projednání dalších organizač

ních záležitostí, které se týkaly také volby no

vých představitell! RTC na úrovni d istriktu, se 

zástupci klubů odebrali shlédnout představení 

v plzel"tském divadle, které se konalo v rámci 

projektu plzei1ského Rotaract klubu HaDR. 

furaj Píš, 
RTC Praha 

At the beginning of December representa

tives of the Czech and Slovak Rotaract 

Clubs met for a special meeting in Pilsen, 

where the main item on the agenda was 

preparations for the District project Concert 

in the dark. 

ROT ARY 

Radost dětem 
iiž podruhé 

K úspěchu aukce napomáhali i známí herci Bohu· 

mil Klepl a Tomá Ma/onoho 

V polovině listopadu se konalo divadelní 

představen í a aukce v Divadle Rokoko, jež bylo 

vyvrcholením projektu pražského Rotaract 

klubu, nazvaného Radost Dětem II. Už dru

hého ročníku toho to úspěšného projektu se 

na rozdíl od toho předchozího zúčastnily dva 

Dětské domovy v Sazené a v Klánovicích a ob-

Zahraniční studenti rozšiřuií 
své doimy 

Ve dnech od pátku 2. prosince do neděle 

4. prosince se za podpory pražského RC a za 

pomoci několika členl'1 klubu Rotex-CZ konalo 

pražské setkání zahraničních výměnných stu

dentl!, kteří tento školní rok tráví u nás. V pá

tek dorazilo do Prahy všech 23 výměnných 

studentl'1, večer se potěšili českým hokejem - a 

sobota byla ve znamení "bojovky" po Starém 

Městě pražském. Studenti byli rozděleni do 
skupin po čtyřech, každou z nich doprovázeli 

dva naši členové Rotexu, a měli za úkol projít 

nejznámější místa Prahy a odpovědět na otáz

ky, které jim Rotex-CZ připravil. Ty se týkaly 

převážně Prahy, ale i činnosti Rotary. Je potě

šitelné, že studenti předvedli excelentní výkon 

při zj išťování informaci, přestože na některé 

otázky bylo nutno zeptat se místních obyvatel. 
Navíc bylo studentúm dovoleno pokládat otáz

ky jen v češtině! Po obědě studenti navštívili 

Pražský hrad a nákupn í centrum Nový Smí

chov, kde měli rozchod na nákupy .. Poté byla 

na programu večeře v čínské restauraci kousek 

od centra. Prohlídku večerní Prahy zpestřilo 

'19111/l ll) 

MlADÍ SBÍRAJÍ ZK UŠENOSTI 

rázky a jiné d robné předměty, které jejich děti 

vytvořily, se v rámci představení dražily v auk

ci. Rotaract klubu se tak podařilo získat v aukci 

částku přesahující třicet tisíc 
korun, za které byly posléze 

nakoupeny vysavače, stolní 

fotbal - a pro děti samozřejmě 
i nějaké sladkosti. Jeden z dět

ských domovú získal také po

čítač, který daroval RC Prague 

International, spoustu psacích 

a školních pot!·eb, jež darovala 

firma Herlitz a mnoho hraček 

a dalších užitečných předmětú 

pro děti od Nadace ČEZ. Za 
finanční dary bychom chtěl i 

jmenovitě poděkovat RC Pra

ha, RC Praha City a RC Prague 

International. A samozřejmě 

i všem dražitelům, kteří také 

přispěli nemalou částkou . 

Jura} Píš, 

RTC Praha 

ln mid-November a theatre performance 

together with on auction took plece in the 

Rococo Theatre in Progue. The event was 

the highlight of the project organised by the 

Prague Rotaract Club entitled Joy for Chil

dren ll. 

bruslení na venkovním kluzišti na Senováž

ném náměstí. 
Studentl'un se líbila nejen předvánoční Pra

ha, ale i setkání s ostatními přáteli . Mohli si ko

nečně společně popovídat o "slastech i stras
tech" života v hostitelských rodinách, často 

daleko od domova, o jiném životním stylu a 

o nutnosti přizpůsobit se mu. 

František fu zl, 
ROTEXCZ 

ln the firsts of December 2005, oll long

term exchange students spending this 

school yeor in the Czech Republic met in 

Prague and visited not only Prague Castle 

and the O ld Town, bul also a hockey match 

and a new shopping centre, thet oll in the 

care of the ROTEX-CZ members. 
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PRAKTICKÁ POMŮCKA ROT ARY 

Pokud neznáte jeho odesilatele a pokud vaše protivirová a protispamová ochrana ho nezlikviduje 
ještě před jeho přečtením, můžete se už podle adresy jeho odesílatele orientovat, ze kterého kon
ce světa, případně ze kte ré organiza ce vám přišel. Prozradí to dvou- až tří písmenková přípona 
za tečkou za názvem serveru ( např. volny.cz). V tomto případě je odesílatel z České republiky, 
což bude asi větš inou. Ovše m svět - a zejména ten rota riánský - je velký a tak se v něm pod le 
následujícího seznamu přípon můžete jednoduše orientova t. 

Zkratko domény Název domény Česky nz New Zealand Nový Zéland 
org Non-Profit Making Organisations 

ar Argentina Argentina nevýdělečné organizace 
at Austrie Rakousko pl Poland Polsko 
au Australia Austrálie pt Portu gal Portugalsko 
be Belgium Belgie ro Romania Rumunsko 
bg Bulgaria Bulharsko ru Russian Federation Ruská 
bo Bolivia Bolívie federace 
br Brazil Brazílie se Sweden Švédsko 
ca Canada Kanada sg Singapore Singapur 
ch Switzerland Švýcarsko si Slovenia Slovinsko 
cn Chi na Čína s k Slovakia Slovensko 
co Colombia Kolumbie s u Former USSR dřívější SSSR 
com Commercial, mainly USA obchodní, th Thailand Thajsko 

hlavně v USA tr Turkey Turecko 
CZ Czech Republic Česká rep. u a U kra i ne Ukrajina 
de Germany Německo u k United Kingdom Spojené 
dk Denmark Dánsko království 
edu USA Educational školy, US United States USA 

hlavně USA uy Uruguay Uruguay 
es Spain Španělsko vn Vietnam Vietnam 
fi Finland Finsko yu Yugosla via Jugoslávie 
fr France Francie za So uth Africe Jižní Afrika 
ge Georgia Gruzie 
gov USA Government vládní o rgány 

USA 
gr Greece Řecko 
hk Hong Kong HongKong 
hu Hungary Maďarsko 
id lndonesia Indonésie 
ie lreland Irsko 
il lsrael Izrael 
in India Indie 
i s lceland Island 
it Italy Itálie 
jp Japan Japonsko 
ke Kenya Keňa 

ky Cayman lslands Kajma nské 
ostrovy 

mx Mexico Mexiko 
my Malaysia Malajsie 
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Zaiímavosti 
ze světa Rotory 

Polio vymýceno ! 
Iniciativo pro celosvětové vymýcení dětské obrny oznámilo, že k 1. úno

ru 2006 se Egy pt o Niger stoly zeměmi, kde již byl vymýcen endemický 

výskyt dětské obrny (polio), protože se v nich její virus nikde po dobu 12 

měsíců nepřihlásil. Je to tedy v posledních třech letech poprvé, kdy se počet 

polio-endemických zemí snížil, takže mezi nimi zůstovojí již jen čtyři - Afga

nistan, Indie, N igérie o Pákistán. 

Rozhodující pa rtneři této Iniciativy - Rotory lnternotionol, WHO, Americ

ké centrum pro kontrolu chorob o jejich předcházení o UNICEF - rovněž 

oznámili, že v roce 2006 bude možné používat monovolentní formy orální 

vakcíny proti poliu ve všech zemích, které ji ještě potřebují. Toto vakcíno je 

určeno v této nové imunizační fázi pro vymýcení polioviru typu 1 o 3. 

Ministr zdravotnictví Egypta Dr. Hotem Mostofo El-Goboly prohlásil: "Polio 

postihovalo naši zemi od nepoměti. Tohoto nepřítele, který s námi žil od 

dob faraónů, se konečně podařilo porazit moderními prostředky." V Egyptě 

bylo použito monovolentní vakcíny cílené no poliovirus typu 1, který tuto 

zemi ohrožoval především, během očkovací kampaně v roce 2005. 

No rozdíl od Egypta, kde se problém eradikace týkal především velkých 

měst, se Niger potýká s nebezpečím nákazy u obyvatelstvo, které je nao

pak značně rozptýlené o no velmi rozsáhlém území žije dokonce jako no

mádi. Jeho hran ice s Nigérií je velmi frekventovaná, přičemž právě Nigérie 

je největším rezervoárem polioviru. Zdravotní pracovníci podnikli proto 

v Nigeru už celou řadu imunizačních kampaní, aby mohly být očkovány 

děti i v těch nejvzdálenějších oblostech. Všech devět nových případů, které 

byly v Nigeru hlášeny za rok 2005, sem bylo zavlečeno z Nigérie. 

Úspěch v Egyptě o Nigeru je výsledkem intenzivního úsilí v letech 

2004-05 zastavit epidemii polio v Africe o aplikace monovolentní vakcíny 

no vybraných územích. Rovněž v Indii o Pákistánu poklesl výskyt nových pří

padů v roce 2005 no více než polovinu ve srovnání s rokem předchozím, o 

to díky účinné imunizační strategii o také použití monovolentní vakcíny. 

• • 

"Aby se těchto nových nástrojů plně využilo, musí vládo Nigérie no všech 

úrovních účinně prosazovat očkování skutečně všech dětí," prohlásil bývalý 

prezident Rl Konothon B. Mojiyogbe z hlavního město Nigérie - Kono. 

90 % všech případ ů polio je soustředěno do jen 8 z celkem 37 provincií 

tohoto státu. 

Vedle hromadné imunizace dětí ve čtyřech dosud endemických zemí polio 

bude nutné zorganizovat také rozsáhlé kampaně za použití monovolentní 

vakcíny v osmi zbývajících zemích, kom bylo dětská obrno znovu zavleče

no. 

Na boj proti polio přispívá Saudská Arabie 
No ponislómské konferenci v Mekce, Saudská Arábie, nejsvětějším městě 

islámského světa, oznámilo soudskó vládo svů j příspěvek no vymýcení dět

ské obrny ve výši 2,66 mil. $. Toto země již dříve přispělo k tomuto pro

gramu jak tím, že napomohlo k ukončení bojkotu no aplikaci orální vakcíny 

v severní Nigérii, tok i rozhodnutím své vlády, že všichni návštěvníci země 

musí prokázat, že byli očkováni proti poliu. 

No mimořádném zasedání summitu Organizace islámské konference (OIC) 

bylo s lítostí konstatováno, že pět ze šesti dosud endemických zemí polio 

je členy OIC (Afganistan, Egypt, Niger, Nigérie o Pákistán). V tomto pro

hlášení je zdůrazněn význam mezinárodního úsilí v boji proti této mrzačící 

chorobě. Přestože Indie není členem OIC, čítá její muslimská populace 100 

milionů lidí, z nichž velká část žije ve státech, kde je dosud vi rus polio vi

rulentní. 

Saudská Arobie dalo svým příspěvkem příklad i dalším zemím - členům 

OIC. Tok v listopadu ohlásilo Turecko svůj přídavek ve výši 500 000 $. 

Dosavadní moratorium 
na individuální dotace odvoláno 
Sbor zmocněnců Nodoce Rotory rozhodl no svém zasedání v říjnu 2005, 

že odvolává moratorium vyhlášené no udělování individuálních dotací, 

které tvoří důležitou složku programu TRF no humanitární granty, nebol' 

napomáhají přímé pomoci o plánování misí dobrovolníků do míst, která to 

nezvrotně potřebují. Od 1. července 2006 pozbývá tedy toto moratorium 

svou platnost, takže bude možné žádat o individuální dotace no cesty dob

rovolníků, které se uskuteční po 1. říjnu t.r. Sbor zmocněnců vyhodnotí pro

gram dotací TRF no svém dubnovém zasedání o posoudí úpravy, směřující 

ke zlepšení při udě lování dotací o k efektivnímu přidě lování vyžádaných 

finančních prostředků. 

Nodoce tedy nebude zatím vyřizovat dodatečné požadavky no individu

ální dotace v roto riánském roce 2005-06. Sledu jte však webové stránky 

www.rotory.org po 15. květnu- bude no nich uveřejněn způsob, jak podá

vat žádosti o individuá lní dotace v roce 2006-07. 

Považujete se za nejlepší ? 
Podle zprávy Interno! Revenue Service existuje v USA více než 1,5 milionu 

neziskových organizací, orientovaných no služby o pomoci . Při jejich tok 

vysokém počtu lze snadno pochopit, že jsou aktivity rotoriánů někde přehlí

ženy. Ovšem růst rotoriánského uvědomování není tok intenzivní, jak byste 

si mysleli. Při spolupráci s jinou organizací mohou kluby 

• dbát o zvýšení rotoriánského uvědomění o činnostech vlastního klubu 

• znásobit dopad daného projektu, o to v měřítku národním 

i mezinárodním 

• inspirovat vedoucí osobnosti obce, aby se stoly členy klubu 

• zojišt'ovot přístup k technickým i finančním zdrojům. 

K ocenění výborných klubových projektů uskutečněných ve spolupráci s ji

nými organizacemi zavedl odbor Rl pro vnější vztahy v roce 2004 zvláštní 

J,t1ntrur1::. mernuré::J uJ oplltdu lllrt::llll I.Jt 
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ocenění nazvané Best Cooperative Projects Award., jež je určeno klubům, 

které přispěly ke zvýšení povědomí o Rotory tím, že spolupracovaly s jinými 

organizacemi. Uveďme alespoň některé z loňských vítězů: 

Jižní Afrika: 

Členové lnteract klubu a Rotory klubu Umhlanga společně s výměnnými 
studenty spojili své úsilí s organizací "Feedback Food Redistribution" při 

zajišt'ování potravin, nákupu vozidel a organizování dobročinných akcí. 

Kanada: 

Rotory klub Port McN eill, B.C. a N adace Ricka Hansena "Man in Motion" 

vybudovaly společně s městem Port McNeill výtah u bazénu, který umožní 

přístup do bazénu i místním tělesně postiženým lidem. 

Indie: 

Rotory Club Baroda Jawaharnagar, společnost Indian Petrochemicals Ltd., 

místní sdružení Vadodara, trust Shri Jalaram Sevashram a jeden člen místní

ho zastupitelstva spolupracovali při přestavbě městského krematoria. 

Filipíny: 

Rotory klub Navotas spojil své úsilí s organizací Soroptimist lnternational, 

správou města N avotas a s Okresním výborem pro výchovu v místních ško

lách při výchově ke správnému nakládání s odpadky a k jejich recyklaci. 

USA: 

Členové Rotory klubu Goochland County, Va., zajišt'ovali společně s nezis

kovou organizací "Senior Connections" opravy domů pro seniory s nízkým 

příjmem. 

Potřebné informace k přihláškám do této soutěže pro příští rok najdete na 

internetové adrese www.rotary.org/aboutrotarylaward.htm/; své případné 

dotazy řiďte na e-mailovou adresu ers@rotary.org. Všechny přihlášky na 

projekty, uskutečněné v roce 2006, musí být schváleny guvernérem vašeho 

distriktu nejpozděj i do 15. března 2007. 

Rotory v číslech 

Počet členů Rotory 

Počet klubů 

Počet distriktů 

Počet zemí 

Počet členů Rotaract klubů 

zemích 

1 209 790 

32 462 

529 

168 

184 437, působících 8 019 klubech ve 139 

Počet členů lnteract klubů 242 926 působících v 1 O 562 klubech ve 109 

zem. 

Počet zájmových sdružení rotariánů 

Počet místních aktivistů 

95 

139 035, 

působících v 6 045 týmech v 60 zemích 

(údaje k 31. 12. 2005) 

Fakta o Nadaci Rotory 

hlavní dárci (Major Donors) 

počet č lenů "Bequest society" 

381 

• • 

6 992 

4 639 

mecenáši (Foundation Benefactors) 

nositelé odznaku Paul Harris Fellow 

Nejbližší Světový kongres Rl: 
2006, 1l.-14.června 

69 489 

980 471 

(úda je k 31. 12. 2005) 

Malmo, Švédsko a Kodaň, Dánsko 

Předpokládaná místa a termíny Světových kongresů Rl 

v příštích letech: 

2007, 17.-20. června 

2008 

2009 

2010 

2011 

Salt Lake City, Utah, USA 

Los Angeles, Kal ifornie, USA 

Seoul, Korea 

Montreal, Kanada 

New Orleans, Louisiana, USA 

Rl Board of Directors Highlights, TRF Highlights, Rl News, Member 

N otes for March, Apríl 2006 

.., , .., v 

CO PRISTE: 

• představujeme nového světového prezidenta Rotory lnterna

tional W illiama Boyda 

• zkušenosti a dojmy Romana Gronského, DGE, z mezinárod

ního shromáždění Rl v San Diegu, USA 

• výsledky a závěry ze semináře nových či novn íků {PETS) 
v rámci distriktu 2240 v Ostravě 

• zajímavosti ze semináře mladých vůdčích osobností RYLA 
v Prostřední Bečvě 

• nový řídící tým distriktu 2240 pro rok 2006-07 se předsta

vuje 

• a mnoho dalších zajímavostí a zkušenosti ze života Rotory 

• • 



KALENDÁRIUM 
24.03.2006 

26.0 3.-02.04.2006 

10.04. - 07.05.2006 
19.-23.04.2006 
22.04.2006 
29.04.2006 
24.04 . - 21.05.2006 
06.05.2006 
12.- 14.05.2006 
20.05.2006 
24.05.2006 
26.05.2006 
09.06.2006 

Dobročinný koncert Dětského sboru Přerováček 

a LAUREUS GUITAR DUO - RC Přerov 

5. SKl CAMP v chatě Bjornson, Jasná v Demi:inovské dolině -

RC Liptovský Mikuláš 

pobyt našeho GSE týmu v D. 7670, USA 

seminář RYLA 2006: - Prostř. Bečva, RTC Ostrava 

předání Charty Rl RC Rožňavo 

předání Charty Rl RC M artin 

GSE s D 7670 (tým USA do ČR a SR) 

předání Charty Rl RC Telč 

di striktn í konference Český Kr umlov 

předání Charty Rl RC Nové Zámky 

benefiční koncert "Děti dětem"-RC Třebíč 

oslava 1 O.výročí založení RC Žilina 

výroční zasedání RC Košice 

11. - 14.06.2006 
24.06.2006 

Světový kongres Rl v Malm o a v Kod ani 

lnter-Country Tennis Cup, Tenis-centrum Český Krumlov 

pořádá ICC A-CZ-SK 

Rotory kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na základě českých nebo slove~ 

ských právních norem v souladu s jednotnými zásadami Rotory lnternalional, a to většinou ve 

formě občanských sdružení. Působí v rámci územního celku zvaného distrikt (distrikt 2240 Česká 
republika a Slovenská republika). V jeho čele stojí guvernér, který p lní úlohu koordinátora činnosti 

jednotlivých klubů o zprostředkovatele kontaktu s vyššími organizačními složkami a společenstvlm 

Rotory lnternational. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu mó roční cyklus • rotariánský 

rok začíná I. července a končí 30. června. 

ČESKÁ REPUBUKA 
RC Brandýs-Boleslav 

RC Brno 

RC Brno City 

RC České Budějovice 
RC Český Krumlov 

RC Frýdek- Místek 

RC Hluboká n. VIt.- GOLF 

RC Hradec Králové 

RC Cheb 

RC Chomutov 

RC Jičín 

RC Jihlava 

RC Jindřichův Hradec 

RC Karlovy Vory 

RC Klatovy 

RC Kroměříž 

RC Liberec-Jablonec n. N. 

RC Most 

RC O lomouc 

RC O strava 

RC Ostrova lnternotional 

RC Pardubice 

RC Písek 

RC Plzeň 

RC Plzeň-Besedo 

RC Poděbrady 

• 

• 
RC Prog Bohemio 

RC Praga Capui R~ 

RC Prague lnternational 

RC Praha 

RC Praha City 

RC Praho Clossic 

RC Proha-Stqré M,ěsto 
RC Proslěiov 

RC Přerov 

RCTábQr 

RC Telč (v zakl.) 

RC Trutnov 

RC Třebíč 

RC Uherský Brod 

RC Valtice-Břeclov 

RC Vrchlabí 

RC Zlín 

RC Znojmo 

RQT~CZ 

R9T~CT Brno 

Hradec Králové 

Ostrava (v zakl.) 

Ostrova lni (v zokl.) 

Plzeň 

Praho 

• 

SLOV~NSKÁ REPUBLIKA 
RS. Banská Bystrico 

RC Bratislavo 

RC ~-Dámský klub (v zakl.) 
R~ Br.ptislovo- Donube (v zokl.) 

RC Bratislavo lnternolionol 

R~ Košice 

RC Uptovský Mikuláš 

RC Martin 

RC Nitro 

RC Nitro-Hormony 

RC Nové Zámky (v zákl.) 

RC Pi,š(any 

RC Poprod 

RC Rožňavo (v zokl.) 

RC Spišská Nová Ves 

RC Trenčín 

RC Zvolen 

RC ŽiUna 

ROTARACT Bon. Bystrica 

Košice 

Liptovský Mikuláš 

Martin (v zokl.) 

Nitro 

• 

ROTARY GOOD NEWS 

Ufredaktor 

a m at er liitr ze zahranlěl 

Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzel\ {dz) 

tel.: 377 224 716 

fax.: 377 328 209 

e-mail: dr.zeman@quick.cz 

m at erliily z CR 

Svatopluk K. Jedlička, RC Praha Classic {skj) 

tel: 602 432 751 

fax: 602 458 385 

e-mail: skj@post.cz 

m ate r liilr ze SR 

Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica {lb) 

tel. +421/484 111 744 

fax: +421/484 412 886 

e-mail: i.belan@bb.tetecom.sk 

aktuality z Rotary klubů 

Andrea Vernerová, RC Brandýs-Boleslav {av) 

tel: 602 386 359 

fax: 257 329 365 

e-mail: ada99@mbox.vol.cz 

pfekladr do angllětlny: 

Peter Stephens 

redakěnl rada : 

Augustin Cermák, RC Hradec Králové 

Petr Fencl, RC Ceské Budějovice 

Jan Hladký, RC Praha 

Martin Petiška, RC Brandýs-St.Boleslav 

Vladimfr Skalský, RC Praha City 

Ivana Statková RC Prag Bohemia 

Otakar Veselý, DG, RC Ceský Krumlov 

e le ktronlc kii podoba m agazlnu 

www.rotary.cz 

www.rotary.sk 

w ebmaet er Rotary dletrlkt u 2 240 

Vladimfr Skalský, RC Praha City 

tel.: 284 812 627 

fax.: 284 812 627 

e-mail: skalsky@euneco.cz 

vydavat elatvl a redakce 

Agentura DůM, s. r. o. 

IC: 63 99 22 30 

Osadnf26 

170 00 Praha 7 

tel.: 283 871 410 

fax.: 220 879 744 
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Brno České Budějovice Český Krumlov Písek Plzeň 

ŘEŠENÍ PRO ŽIVOT. 

v 

Oberbank Zirokonto 
Pohodlnější správa financí 

Vedení účtu až do 31. 12. 2006 zdarma 
• Oberbank mezinárodní platební karta Cirrus/ Maestro nebo 

Eurocard/MasterCard zdarma prvních 12 měsíců 
• Atraktivní úročení vkladu 
• Oberbank eBanking zdarma 

Více informací získáte na všech obchodních místech Oberbank 

www.oberbank.cz 

Nabídka platí do 30. 6. 2006 pro nově založené účty s poukazováním platu 
(neplatí pro převedené účty v rámci Oberbank) . 

.. .. .. 

Praha Tábor Vyšší Brod 

OberbankAG 
pobočka Česká republika 

.. 




