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Klubové projekty
oslovují veřejnost
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Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,
jarní měsíce každoročně přinášejí do našich
klubů i do vedení distriktu zvýšenou aktivitu
směřující k přípravě nového rotariánského
roku. Ten pro nás bude o to významnější, že
v jeho závěru si připomeneme 10. výročí založení našeho samostatného distriktu pro
Českou republiku a Slovenskou republiku
(1. 7. 1999). Už v březnu odstartovaly přípravné práce na materiálech vztahujících se
k této události. Rád bych poděkoval těm
klubům, které distriktnímu výboru pro PR
již poskytly první podklady shrnující jejich
činnost v uplynulém desetiletí. Budeme
vděčni všem, kteří nám zašlou i své osobní
vzpomínky na obnovu společenství Rotary
a jeho rozvoj v našich zemích. Štěstí přeje
připraveným, a tak my všichni (redakce časopisu, vedení distriktu i kluby) potřebujeme mít k dispozici už od konce léta alespoň
část materiálů, kterými budeme zmíněnou
událost avizovat širší veřejnosti.
Standardní a intenzivní příprava nového rotariánského roku začala v březnu pracovním
seminářem budoucích prezidentů a sekretářů klubů v Piešanech a pokračovala o měsíc
později distriktním shromážděním v Bratislavě. Mezi tím se uskutečnila celá řada konzultací a pracovních setkání v rámci
jednotlivých výborů a komisí i guvernérské
rady. Byly to hodiny práce mnoha rotariánů,
kterou na našich stránkách nemůžeme postihnout. Nejen pro jejich četnost, ale i proto, že se jednání zaměřují na interní
záležitosti našeho společenství a z novinářského hlediska to nejsou setkání příliš akční.
O to výraznější však jistě budou výstupy
z těchto jednání, které se odrazí v pozdějších
konkrétních aktivitách. O těch budeme rádi
průběžně informovat.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor ROTARY GOOD NEWS

dobré zprávy dobrým lidem

ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je společenství s celosvětovou působností, které
sdružuje na základě předem daných zásad erudované odborníky a odbornice nejrozmanitějších
profesí. Rotariánské společenství je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje
rozvoj země (státu), v němž působí. Svým členům a členkám nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. ROTARY pozitivně
ovlivňuje své okolí nezištným poskytováním tzv. „služeb“ (programy určené mládeži, stipendia,
pracovní stáže, pomoc handicapovaným, humanitární projekty apod.).
O uspořádání ROTARY v ČR a SR více na str. 38.
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Klubové projekty stále častěji oslovují veřejnost v dlouhodobém horizontu. Dokazuje to projekt prototypové pokladničky
pro veřejnou sbírku finančních prostředků na charitativní
účely. Do odbavovací haly Letiště Leoše Janáčka Ostrava
v Mošnově ji začátkem března umístily společně oba ostravské
Rotary kluby. Výrobu zaplatili sponzoři, prostor pro umístění
pokladničky v odbavovací hale poskytlo letiště zdarma a tím
se stalo klíčovým spoluaktérem celého projektu. Získané finanční prostředky proto budou sloužit skutečně jen vybraným
humanitárním projektům obou klubů. Podrobnosti o projektu naleznete na str. 32 a 33 v českém jazyce a na str. 19 v kratší anglické verzi. (Foto: Mgr. Svatopluk K. Jedlička)
3

Petr Jan Pajas, PHF
guvernér distriktu 2240 pro období 2007/2008
člen RC Praha City
Začalo nám konečně jaro a my přitom máme už
desátý měsíc tohoto rotariánského roku. Duben
začíná i v Česku jako apríl, a tak se může zdát, že
je to měsíc žertovný a veselý. Proč ne? Jedno z oblíbených hesel, které jsem se naučil používat, je
ROTARY IS FUN. Zní to pěkně v angličtině, ale
není to tak pěkné v doslovném překladu - spíš
proto česky říkám „Nech je nám Rotary radostí“! Myslím, že uplynulé týdny nám trochu té společné radosti přinesly.
Rád bych poděkoval všem příštím prezidentům
a sekretářům a dalším činovníkům klubů, kteří se
zúčastnili P.E.T.S. v Piešanech. Jsem si jist, že to
bylo pro všechny užitečné setkání, na kterém
DGE Jozefa Poláková mohla důstojně představit
perspektivu Rotary International a našeho distriktu pro rok 2008-2009 a kde jsme se pokusili
poskytnout příštím činovníkům klubů motivaci
pro jejich práci v 10. roce existence Distriktu
2240. Dík patří DGE Jozefě Polákové za organizaci celé akce a všem, kdo se na jejím zdárném
průběhu podíleli, především pak RC Piešany
a distriktnímu trenérovi pro rok 2008-2009 Radoslavu Simonovi z RC Bratislava International,
kterému se podařilo „ukočírovat“ náročný program.

spojených profesí. Nejspíš jsme jeho přípravu
a hlavně propagaci jako nové, ještě neznámé aktivity podcenili. V březnovém termínu se přihlásilo
jen několik soutěžících a vystavovatelů, kteří se
nezalekli složitých pravidel. V inspirujícím prostředí sídla Moravských rytířů vína a RC
Valtice-Břeclav, v tzv. zámečku „La Veneria“ ve
Valticích, se tak nakonec po dva večery místo
dramatické soutěže konal „jen“ neobvyklý košt
vín, jak tady říkají degustaci. Všechna připravená
vína i jídla z kuchyně přítele Březiny byla skvělá
a doprovod cimbálové kapely příjemný. Oproti
očekávání se nakonec sešla společnost velmi početná: ke skoro třem desítkám rotariánů z našeho
distriktu (velká delegace přijela z RC Zvolen) se
připojili rakouští účastníci setkání Mezinárodního výboru pro spolupráci českých, slovenských
a rakouských rotariánů v čele s několika předchozími guvernéry distriktů 1910 a 1920, přítel PDG
Hans K. Schlei z německého distriktu 1880
s manželkou Rike a především několik desítek
přátel z rumunského distriktu 2241, v čele s DG
Ovidiu Coi. Soutěž, by improvizovaná, se nakonec uskutečnila. V klání o víno, které nejvíce
chutná, přítomným současným, minulým a budoucím guvernérům, znalcům vína a vinařům vyhrál s převahou rakouský rotarián přítel Pollock,
který hned na místě přislíbil zorganizování podo-

bné akce na svých statcích. S DG Ovidiu Coi jsme
ve Valticích podepsali prohlášení o dohodě na založení nového mezinárodního výboru pro spolupráci českých, slovenských a rumunských
rotariánů, která jen završila sjednávání dvoustranných domluv o spolupráci mezi zastoupenými kluby ze všech tří států. Rád bych touto cestou
poděkoval všem zúčastněným za vytvoření opravdu radostné rotariánské atmosféry tohoto setkání
a hlavně pak přátelům Jaroslavovi Bendovi, Leonardovi Březinovi a Karlovi Tumlířovi i jejich partnerkám a kolegům za zajištění této akce. Doufám,
že se naplní příslib našich rakouských a rumunských přátel a akce podobná Rotary&Wine se
bude v příštích letech opakovat u nich.
Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování za
milé přijetí a ochotu sejít se v některých případech v mimořádném čase a na neobvyklém místě
klubům, které jsem v prvních dvou měsících roku
2008 navštívil: RC Praha City (kde to bylo milé
setkání nejen s členy mého klubu v čele s ADG
a prezidentkou Martinou Jankovskou, ale
i s mnoha přáteli z dalších klubů Prahy, Brna, Plzně a Českých Budějovic), Rotaract Praha (kde
jsme se dohodli na spolupráci při přípravě distriktní konference a na některých projektech),
RC Prostějov (kde jsem měl možnost seznámit se
i s Kulturním domem), RC Olomouc a RC
Olomouc-City (kde jsme na společné schůzi narazili na jeden z narůstajících problémů společnosti
- nedostatek úcty k povoláním vycházejícím z talentu rukodělného, což způsobuje narůstající nedostatek kvalifikovaných pracovníků), RC Přerov
(kde jsme spolu s ADG Eduardem Richtarem
obdivovali výrobu zvonů a zvonků v dílně naší
milé přítelkyně prezidentky RC Přerov Marie
Dytrychové), Rotaract Ostrava (kde jsem se podrobně seznámil s pečlivě připravovaným květnovým seminářem RYLA na Prostřední Bečvě), RC
Ostrava International (který mne a ADG Jana

Nastupujícím prezidentům a dalším činovníkům
klubů bylo určeno také distriktní shromáždění
v Bratislavě. Opět nezbývá než poděkovat všem,
kteří se zúčastnili – a jako účastníci nebo organizátoři (členové RC Bratislava Danube). Právě
zde se završily všechny podněty, připomínky
a opatření vztahující se k příštímu rotariánskému
roku. Tu opravdovou radost ze setkání kalilo
snad jen to, že se jej neúčastnili zástupci všech
klubů z distriktu. Ale zato jsme mohli vychutnávat přítomnost ve skanzenu minulosti. Konference se uskutečnila v kongresovém centru, které se
od dob svého vzniku v sedmdesátých letech minulého století kupodivu ani trochu nezměnilo nejen co do prostředí, ale ani v přístupu personálu k hostům. O to víc vynikala přítomnost jako
dar, kterého si máme více vážit.
Na začátku druhé dekády dubna jsme chtěli zorganizovat mezinárodní přehlídku produktů rotariánů, kteří se a profesně nebo jen z osobního
zájmu věnují pěstování vinné révy, vinohradnictví
a vinařství v oblasti Dunaje a Rýna. Rotary&Wine nemělo být jen setkáním vinařů, ale
i výstavou pekařů, výrobců sýrů a dalších s vínem
4

Za účasti guvernéra našeho distriktu a členů několika Rotary klubů se uskutečnil také seminář věnovaný odkazu Jana Masaryka a připomínce 60. výročí jeho tragické smrti, který pořádala Společnost Jana Masaryka ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí ČR. (Foto: Svatopluk K. Jedlička)

Ženatého pozval na jejich velice úspěšný a společensky velmi zdařilý benefiční ples), RC
Brandýs-Boleslav (kde jsme podepsali zakládací
listiny pro nový Rotaract klub), RC Bratislava
Danube (kde mne a ADG Roberta Bečicu velmi
potěšila výborná atmosféra tohoto anglicky mluvícího klubu), RC Žilina (kde jsem se spolu
s ADG Vladislavem Tamášim zúčastnil jejich
3. benefičního plesu a mohl se tak seznámit se
vzácnými přáteli starajícími se o projekty Jašidielňa, Stružielka a další), RC Nitra, RC Nitra Harmony a Rotaract Nitra (které mne seznámily se
svými četnými a významnými projekty a s účastníky výměny mládeže a přitom mi také laskavě
umožnili poznat historické památky Nitry a hospodaření hřebčína a vinárenského komplexu
v Topolčiankách), RC Třebíč (kde jsme za spoluúčasti ADG a DGN Františka Ryneše projednali
celou řadu námětů pro práci služby mládeži
a projekty Nadace Rotary), RC Martin a RC Žilina (na které přijeli přátelé z Martina do Žiliny
a kde jsem pak mohl ochutnat u přítele Pavola
Krále skvělé víno z hroznů sesbíraných rotariány
v rakouském Burgerlandu), RC Piešany a RC
Trenčín (kde se opět obětovali trenčínští a přijeli
na setkání v pondělí místo svého pravidelného
úterý, a kde jsme ve velmi srdečné atmosféře dojednali i perspektivní spolupráci do budoucna).
Na schůzce RC Praga Caput Regni jsme se shodli
na tom, že kluby v Praze mají před sebou ještě
hodně úkolů, které by mohly napomoci zviditelnění Rotary mezi obyvateli hlavního města ČR.
Jedním z těchto úkolů je sestavení přehledu projektů, které kluby zajišovaly, financovaly nebo
iniciovaly v uplynulých téměř již 10 letech od obnovení samostatného distriktu 2240.
Na setkání RC Písek jsme se mj. věnovali otázkám dalšího rozvoje Služby mládeži a práce s rodinami, které se na dlouhodobé výměně studentů
podílejí. Potvrdilo se, že tyto zkušenosti je třeba

Společenské setkání při Distriktní konferenci spojili přátelé z RC Bratislava Danube s připomenutím prvého výročí založení
svého klubu. Učinili tak koncertem Juraje Bartoše (trubka) a prof. Vladimíra Michalka (varhany).
(Foto: Svatopluk K. Jedlička)

stále shromaž ovat a vyhodnocovat. Při návštěvě
RC Bratislava se hlavní pozornost soustředila na
spolupráci s rakouskými kluby a distriktem 1910
s cílem zajistit hladký začátek společného projektu s podporou Nadace Rotary. Doufám, že toto
úsilí se podaří dovršit pokud ne v tomto roce, pak
alespoň začátkem příštího rotariánského roku.
Z RC Pardubice mám především všem vám, rotariánům a jejich přátelům, tlumočit srdečné pozvání od přítele Mirka Petráně do prostor
dostihového závodiště, které nabízí nejen zajímavou podívanou - nejlépe na některý z menších dostihů - ale i využití prostor pro setkání.
Vzpomněli jsme tam také na jednu z prvních
a předních rotariánek našeho distriktu, na zesnulou paní senátorku, bývalou prezidentku UNESCO, na nezapomenutelnou paní dr. Jaroslavu
Moserovou. Přátelé z RC Znojmo připravili ne-

formální a mimořádně zajímavou prohlídku jedné z nejcennějších stavebních a historických památek na našem území - známé znojemské
rotundy z doby Přemysla Otakara I., kde se nám
dostalo opravdu podrobného výkladu ke skoro
zázrakem zachovaným freskám z 11. století, které
přežily mj. také dobu, kdy rotunda sloužila jako
chlév nebo skladiště. Celé to setkání bylo prodchnuté vůní jara a duchem rotariánského přátelství. Myslím, že užitečné bylo i setkání s místostarosty města Znojmo. Děkuji všem. Na schůzce
RC Brno jsem měl možnost seznámit se podrobněji z projektem tábora pro postiženou mládež.
Také jsem získal podněty pro podporu projektů
v oblasti péče o vodu a hygienu (Water&Sanitation) a jsem moc rád, že RC Brno podpoří i projekt
RC Praha City pomoci indiánům v Paraguaji spoluúčastí na nákupu slámek pro čištění vody. Potěšily mne také nabídky spolupráce na přehledu
projektů distriktu a podpora propagaci činností
našeho distriktu.
Radost přinesla rovněž zpráva od našich přátel ze
studia Rotarian Video Magazine (RVM) působícího při centrále Rotary International v Evanstonu, U.S.A. Na světově přístupném portálu Rotary
International představili producent RVM Stephen Guenter a hlavní redaktor RVM a scénárista
Joseph Derr jeden z prvních produktů, který na
podzim roku 2007 natáčel u nás jejich tým. Jednalo se o video věnované těm, kdo pracují v Handikap Centru Srdce podporovaném RC Poděbrady.
V jiné části portálu bylo umístěno i zajímavé interview o osobním vztahu k Rotary, o kontaktech
s českými rotariány a o významu projektu Junior
Ambassador s přítelem Richardem Graberem,
velvyslancem Spojených států amerických v České republice. Oba materiály jsou rovněž součástí
edice RVM, která je na distribuována na DVD
nosiči.

V průběhu pracovního semináře P.E.T.S. předali členové RC Piešťany guvernérovi distriktu mimořádný příspěvek pro projekt PolioPlus ve výši 10 000 Sk.
(Foto: Svatopluk K. Jedlička)

I to jsou příklady toho, že SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍCE!
n
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Rotary Shares
Sdílejme hodnoty Rotary
Podelme sa o hodnoty Rotary
převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 2008/3
překlad: Milan Roch, PDG
Mohandas Gándhí jednou řekl: Budeme-li chtít uskutečnit na tomto světě
mír a budeme-li chtít vést skutečnou válku proti válce, budeme muset začít
u dětí.
To, čemu Gándhí dobře rozuměl,, se dá vyjádřit jednoduše: zlost a nenávist,
argumenty a rozdíly, rivalita a rozpory nejsou dědičné ani vrozené. Jsou naučené. Děti, které vidí nenávist, se naučí nenávidět. Avšak děti, které vidí porozumění a lásku, se naučí rozumět a milovat. Jestliže něco existovalo
odedávna, nemusí znamenat, že se to nemůže změnit. K lepšímu nebo k horšímu, každý stav se v určitém čase může změnit. Objeví-li se nová hrozba,
může lidi rozdělit a přivést je ke vzájemnému boji. Může je však také přivést
k tomu, že společně budou hledat řešení vzniklého problému. Každá nová
výzva může lidi rozdělit, může je však také sjednotit.
V měnícím se světě musí Rotary zůstat pevnou veličinou. A ve světě, jehož
potřeby rostou, musí Rotary trvale prokazovat sílu, aby konalo to, co je potřebné.
V tomto rotariánském roce jsem žádal všechny rotariány, aby sdíleli rotariánské hodnoty s novými členy. Nastal čas, abychom zhodnotili, jak se s tímto
úkolem vypořádáváme. Pozvali jsme všichni na své schůzky potenciální nové
členy? Pokud jsme získali nového kvalifikovaného člena, pomáháme mu
k tomu, aby v Rotary uspěl?
Rotary může pokračovat ve své činnosti jen tehdy, když poroste. Pouhé udržování počtu členů na současné úrovni nebude stačit. Tak jako roste světová
populace a její potřeby, také my musíme růst, abychom se vyrovnali s rostoucími výzvami.
Musíme ukázat světu, že Service above self není jen motto a že Rotary shares
není jen heslo. Tato slova jsou naší pravdou, pravdou, která definuje nás
a celé Rotary.
Před mnoha desetiletími Gándhí, který by podle mého názoru byl velmi dobrým rotariánem, řekl ještě něco, co je nám rotariánům blízké: Člověk se stává
velikým do té míry, nakolik pracuje ku blahu ostatních lidí.
Každý z nás má možnost stát se velikým svou rotariánskou službou. Využijme
všichni této příležitosti.

prevzato z mesačníka THE ROTARIAN 2008/4
preklad: Ivan Belan, PDG
Jedinečná výsada Rotary spočíva v tom, že je to silne etablovaná, nábožensky a politicky neutrálna organizácia, ktorá nemá záväzky voči vládnym garnitúram. Sme známi a uznávaní ako spoločenstvo udí, ktorých
poslaním je pomáha – pomáhame zabezpečova pitnú vodu a potraviny,
šírime gramotnos a znalos základných matematických úkonov, poskytujeme pomoc po živelných pohromách, usilujeme sa o eradikáciu vírusu
detskej obrny.
V časoch núdze, krízy alebo pohotovosti je Rotary pripravené zasahova
a pomáha. Uvedomujeme si, že neoddelite nou súčasou poslania nás, rotariánov, je snaha zbližova udí v akýchko vek vyhrotených situáciách a zabraňova vzájomnému odcudzeniu sa. To je našou úlohou a tiež našou
zodpovednosou.
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Projevy a zprávy prezidenta RI Wilfrida J. Wilkinsona na www.rotary.org/jump/wilkinson
V súčasnosti čelíme novej celosvetovej kríze: meniacemu sa životnému prostrediu a zmene klimatických podmienok. Táto vážna situácia bude ma dopad
na každého, chudobných a slabých však postihne aleko viac ako mocných
a bohatých. Dňom nekoncepčných úvah a falošných nádejí už odzvonilo - dnes
je už nad slnko jasnejšie, že súčasný nastolený trend možno spomali, nie však
zastavi.
V priebehu uplynulého leta sa arktická adová čiapočka roztápala tempom,
ktoré prekonalo aj tie najpesimistickejšie predpovede. Rýchlos roztápania
adovcov a intenzita globálneho otep ovania majú neustále vzrastajúcu tendenciu a my si nemôžme nahovára, že takýto vývoj nebude ma na nás žiaden dopad. Napokon, dopady sú už evidentné. Na západe amerického
kontinentu je voda čoraz vzácnejšia, ke že v zimných mesiacoch padá čoraz
menej snehu, čo spôsobuje pokles hladiny jazier a vodných tokov. Zo svojho
okna v Evanstone mám výh ad na Michiganské jazero, hladina ktorého je rekordne nízka, a podobne sú na tom aj ostatné ve ké kanadské jazerá. Pri
úbytku sladkovodných zdrojov dochádza k vzostupu hladiny svetového oceánu, ktorý následne ohrozuje nízko ležiace, v mnohých prípadoch chudobné
alebo rozvíjajúce sa krajiny.
Uvedomujeme si, že v nasledujúcich rokoch a dekádach sa spomínaná kríza
ešte viac vyostrí, čím sa vyprofilujú nové výzvy. Dopustíme, aby nás tieto výzvy rozdelili, alebo spojíme svoje sily pri ich riešení? Budeme roztrieštení,
alebo sa spojíme v úsilí o čo najefektívnejšie uspokojenie elementárnych potrieb všetkých udí? Uprednostníme záujmy bohatých pred potrebami chudobných, alebo sa rozhodneme pre to najlepšie riešenie prijate né pre
každého na tejto planéte?
Najväčšie výzvy stoja pred nami a v nasledujúcich rokoch budeme nútení im
čeli.

Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 2008/3
Překlad a redakční úprava: Dobroslav Zeman, PDG
Ředitelská rada RI, která zasedala na přelomu října a listopadu loňského
roku, přijala celkem 112 usnesení, mezi nimi:
• byla znovu potvrzena zásada týkající se velkých společenských projektů:
dokud nebude s úspěchem dokončen program PolioPlus, nebude se uvažovat o žádném jiném mezinárodním programu;
• bylo konstatováno, že naše síla spočívá v dlouhodobých rekonstrukčních
snahách, takže nebude podporována snaha o zřizování týmů rychlé pomoci při přírodních katastrofách;
• přesto však Rada vyzývá rotariány interesované na takovéto pomoci, aby
se zapojili do aktivit již existujících záchranných organizací;

Až si budete před odjezdem na Světový kongres RI v Los Angeles balit
své zavazadlo, nezapomeňte do něj přibalit ještě několik knih pro děti.
Možná tak přispějete k dosažení světového rekordu v jednorázovém
shromáždění knih. Naším cílem, který se jmenuje „Rotary’s Wide World
of Books“, je soustředit u příležitosti Světového kongresu 2008 více než
250 000 knih. Vyzýváme proto všechny účastníky, aby přivezli knihy pro
děti ve svém rodném jazyku. „Vezmeme-li v úvahu jenom Sjednocený
školský okrsek v Los Angeles, mluví se v něm 97 různými jazyky,“ říká
Ingo Werk, bývalý guvernér D. 5280 a předseda této iniciativy. V rámci
programu nazvaného „Čtou devítiletí“ budou rozděleny shromážděné
knihy žákům škol z území sedmi rotariánských distriktů v jižní Kalifornii
a v jižní Nevadě. Tyto knihy vytvoří horu v atriu Kongresového centra
v Los Angeles. V jejím okolí budou upravené čtenářské koutky, kde budou moci účastníci kongresu předčítat z knih žákům místních škol.
Představitel Guinessových světových rekordů, který má své sídlo v Londýně, bude přítomen, aby výsledky ověřil. Překonáme s knihami světový
rekord?
(Překlad a redakční úprava: Dobroslav Zeman)

• zvýšila počet regionálních koordinátorů rozvoje členské základny
(RRIMC) z dosavadních 44 na 64 a k 1. 7. zrušila působnost takovýchto
koordinátorů v jednotlivých zónách; Rada stanovila, že hlavním úkolem
RRIMC bude vychovávat předsedy a členy distriktních komisí pro rozvoj
členské základny na vhodných workshopech a seminářích;
• vyzvala kluby, aby své nové členské přírůstky ihned hlásily ústředí RI; kluby musí plnit svou povinnost finanční odpovědnosti za své nové členy, mezi
něž patří i placení celého či dílčího členského příspěvku pro RI za každého
člena a pololetní placení příspěvků nejpozději do 180 dnů po přijetí člena
nového;
• schválila zřízení týmu pod názvem „Reach Out to Africa Resource Group“
pro rotariánský rok 2007-08;
• schválila nový komitét pro profesní službu, který jmenuje prezident RI;
• potvrdila, že nejvýznamnější prioritou Strategického plánu RI je i nadále
eradikace polia s tím, že i další body strategického plánu mají stejnou míru
důležitosti;
• schválila volbu, kterou provedl President-Elect Fong Kurn Lee a podle níž
se stanou zmocněnci Nadace Rotary k 1. červenci 2008 tyto čtyři osoby:
Doh Bae, William B. Boyd, John F. Germ a Samuel A. Okudzeto;

www.rotary2008.com
Sleva při registraci do 31. 3. 2008
Bližší informace
Připravované akce: www.rotary2008.com
Registrace: https://riweb.rotaryintl.org

• požádala, aby jakýkoliv neoficiální program, skupina nebo právní subjekt,
používající ve svém názvu slova „Rotary“ nebo požadující rotariánskou
podporu nebo spoluúčast, předložil na požádání svým členům, podílníkům
a sekretariátu RI k 1. říjnu své výroční finanční vyúčtování;
• schválila „Rotariánský akční tým pro pomoc při katastrofách“ („Disaster
Relief Rotarian Action Group“) a zřízení „Rotarian Singles Fellowship“;
• schválila, aby bylo od 1. července započato s překlady schválených rotariánských dokumentů do jazyka hindí;
• jmenovala 150 osob, které získají za rok 2007-08 ocenění „Service Above
Self Award“; jejich jména budou oznámena na konci tohoto rotariánského
roku;
• pro Světový kongres RI v roce 2009 v anglickém Birminghamu schválila
jako ústřední heslo „Bound for Birmingham“. Před tímto kongresem se
uskuteční jako jeho součást oficiální setkání „Rotary World Peace Symposium“;
• rada se také těší, že se Světové kongresy uskuteční v letech 2014 a 2015
v Jižní Americe, v Koreji nebo na západě Spojených států.
n

Čestné uznanie - Wilfrid J. Wilkinson, prezident RI, udelil v novembri na Námestí Sv. Petra
Čestné uznanie Rotary International pápežovi Benediktovi XVI za jeho úsilie v oblasti zlepšovania vzťahov medzi moslimami a kresťanmi.
Foto: ARCHIV RWMP / ROTARY IMAGES
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Co je podle vašeho názoru vaší nejvýznamnější
povinností jako prezidenta RI?
Především abych pro tento rok udal směr, a pak
abych všechny rotariány motivoval k tomu, aby ve
svých klubech i distriktech konali to nejlepší,
čeho jsou schopni. Jedním z důvodů, že toho rotariáni tolik dokáží, je naše vzájemné propojení.
Víme, že můžeme požádat jeden druhého o pomoc, a že pomoc také poskytneme, je-li jí zapotřebí. Proto můžeme dosáhnout takových
úspěchů ve velkém měřítku. Ovšem Rotary může
uplatnit svůj plný potenciál jen tehdy, budeme-li
působit společně.

Dong Kurn Lee
Foto: Monika Lozinska-Lee / ROTARY IMAGES

rozhovor s budoucím
prezidentem RI
Rozhovor vedl: Vince Aversano
Překlad a redakční úprava: Dobroslav Zeman, PDG
Foto: ARCHIV RWMP / ROTARY IMAGES
Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 2008/3
Dong Kurn Lee se stal rotariánem, aby světovému společenství oplatil to, čím napomohlo Jižní
Koreji k proměně z chudé, válkou sužované země
v době jeho dětství až na současný prosperující
stát. Poté co od roku 1971 vystřídal v RI řadu
funkcí, se letos v červenci stane prvním prezidentem RI, pocházejícím z Koreje. V této funkci počítá s tím, že bude pokračovat v boji proti dětské
obrně, a že se zaměří na snižování dětské úmrtnosti.
Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl, že jste byl
jmenován prvním korejským prezidentem RI?
Byl jsem tím dojat a velmi hluboce poctěn.
V tomto postavení budu mít zvláštní odpovědnost za celou svou zemi. Korea ušla v posledních
50 letech velký kus cesty a za dosažený pokrok
vděčíme mezinárodnímu společenství. Jsem přesvědčen, že na tom má velkou zásluhu i úspěšný
rozvoj Rotary v mé zemi. Chceme oplatit alespoň
část z toho, čeho se dostalo nám. Společně s manželkou Young vnímáme, že reprezentujeme Koreu vůči Rotary stejně tak jako Rotary vůči
celému světu. To je pro nás skutečně nepopsatelnou ctí.
Co chcete ve svém roce jako prezident RI dokázat?
Mým prvním cílem ve funkci prezidenta RI je snížit
dětskou úmrtnost. Každým dnem umírá na světě
30 000 dětí ve věku do pěti let, mnohé z nich z příčin, jimž lze zabránit, tedy v důsledku neštovic, malárie a zánětu plic. Když jsem toto číslo slyšel
poprvé, myslel jsem, že jde o mýlku – je to však bohužel pravda. Stejně jako ostatní rotariáni se proto
chci soustředit na to, jak dětskou úmrtnost snížit.
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Co konkrétního je možné podniknout, aby se tento závažný problém řešil?
Například jednou z hlavních příčin smrti malých
dětí je průjmové onemocnění, způsobené kontaminovanou vodou. Je několik způsobů, jak tento
problém řešit. Můžete dětem podávat orální rehydratační soli, jejichž balíček stojí jen pár centů
– a zachráníte tím dítěti život. To je dobrý začátek
a také jedna z cest, jak tuto nemoc léčit. Avšak rehydratační soli nezachrání dítě před novou nákazou. Můžete se tedy pokusit vodu filtrovat nebo
použít filtrační čerpado. To je možná lepší způsob, jak tuto chorobu léčit ve větším měřítku –
tedy především zabránit nákaze dětí. Často můžete jen s trochou úsilí zjistit zdroj kontaminace
a vypořádat se s ním. Ve mnoha chudých vesnicích však nejsou žádná sanitární vybavení. Nemají žádný vodovod, toalety či odvoz odpadků. A tak
se nákaza dostane snadno do používané vody
a děti se opět nakazí. Na samý kořen tohoto problému jde tedy pomoc při výstavbě sanitárního vybavení, např. výstavbou společných toalet. To
také napomáhá základnímu pohledu na lidskou
důstojnost. Velmi mnoho klubů to již pochopilo
a v uplynulých letech takovéto projekty realizovalo.
Co vás vedlo k tomu, že jste si za své motto zvolil
slova MAKE DREAMS REAL – USKUTEČŇUJME SVÉ SNY?
Součástí toho, co mne na Rotary vzrušuje, je skutečnost, že společně můžeme dokázat daleko
více, než každý z nás jako jednotlivec. Daleko
více dokážeme v klubu stejně tak jako v distriktu.
A pohlédnete-li na celosvětové společenství Rotary, můžete snít skutečně velké sny. Žádný jedinec a dokonce ani žádná vláda, a má sebevětší
vliv, by nedokázala to, co jsme dokázali my při
eradikaci polia. V tomto roce je mým snem, že se
nám společně podaří zachránit životy dětí. Součástí tohoto snu je vědomí, že děti budou moci
přežít, že ve zdraví vyrostou, že budou mít lepší
šance a že samy budou moci vidět, jak se jejich
vlastní sny stávají skutečností.

Co můžete povědět k velkorysému daru Nadace
Billa a Melindy Gatesových pro Rotary a jak
ovlivní váš rok jako prezidenta RI?
Mé poslání, vyvolané tímto Gatesovým darem, je
dobrým příkladem, jak sám své postavení prezidenta RI vnímám. Potřebujeme vybrat dalších
100 milionů dolarů, abychom splnili podmínky
této dotace. Samozřejmě nemohu tento obnos
věnovat sám nebo sám tuto částku někde jinde zajistit, ale musím všechny rotariány o této potřebě
informovat, inspirovat je a zdůrazňovat, jak je důležité, aby se na tomto úkolu podílel každý z nás –
zejména ti rotariáni, kteří nebyli dosud do předchozích kampaní zapojeni. Součástí toho samozřejmě je, abych přispěl i já, protože dobře víme,
že vedoucí pracovníci Rotary musí vždy jít příkladem. Je však mým úkolem i to, abych se ujistil, že
všichni ředitelé RI a guvernéři a prezidenti klubů
i všichni jednotliví rotariáni chápou, co děláme,
proč to děláme a jak je to důležité.
Kdy jste se poprvé dostal do kontaktu s Rotary?
Před Rotary jsem měl velký respekt dávno předtím, než jsem se sám stal rotariánem. I můj otec
byl rotariánem. Viděl jsem, jak chodí na mítinky
a slyšel jsem, jak mluví o svém klubu i o svých přátelích. Správně cítil, že společenství Rotary mělo
pro rozvoj Koreje velký význam. Za mého mládí
byla Korea nesmírně chudou zemí. Mnoho lidí
hladovělo. Mnozí umírali v důsledku vyhladovění
a chorob. Můj otec cítil, že by mohl své zemi pomoci daleko více právě prostřednictvím Rotary.
Obdobně jako rozvinutější země pomáhaly právě
Koreji, využívali jsme později i my dva tuto příležitost, jak pomáhat lidem zase v jiných zemích.
V Koreji bereme dluhy velmi vážně – a můj otec
v tomto způsobu viděl také splácení našeho dluhu
celému světu. Byl v podnikání velmi úspěšný
a chtěl také oplatit alespoň něco z toho, co sám
získal. Viděl jsem, kolik energie a úsilí vkládal do
své rotariánské práce, a jakou váhu tomu přikládal. Viděl jsem také, kdo všechno byl členem klubu - všechny z nich naše rodina také plně
respektovala. I proto jsem chtěl být součástí tohoto klubu.
Jak vnímají Korejci společenství Rotary?
Rotary má v Koreji velký respekt. Lidé, kteří jsou
jeho členy, jsou vedoucími osobnostmi naší země,
naší vlády, našeho podnikání, našeho průmyslu,
našich profesí. A Rotary je v Koreji také velmi viditelné. Kluby vykonávají mnoho cenné práce.

Korejský lid si velmi váží i morálních hodnot Rotary, vzdělání, významu poctivé práce, čestnosti,
rodiny či integrity. Stanete-li se pak členem organizace, kterou tyto hodnoty charakterizují, přinese to mnoho respektu i vám.
Kdo vás připravil na funkci prezidenta RI ?
Za doby mého členství v Rotary jsem působil jak
v ústředí, tak i ve výborech RI. Byl jsem guvernérem distriktu a zmocněncem Nadace Rotary a měl
jsem možnost setkávat se s Rotary v mnoha částech světa. Rotary se významně podepsalo na tom,
kým jsem dnes. Cítím, že všechny tyto zkušenosti
mi pomohly připravit se na mou novou úlohu.
Již jste se zmínil o tom, že vašimi prioritami budou chudoba a hlad. Můžete vysvětlit, proč jste si
zvolil právě tyto dvě oblasti?
To je velmi jednoduché. Chudoba a hlad děti zabíjejí. Jsou-li rodiny chudé, nemohou o své děti
pečovat. Jsou-li děti hladové, umírají v daleko
větší míře na choroby jako neštovice či zánět plic.
Sám jsem to viděl ve své vlastní zemi před mnuta
lety v době korejské války a po ní. Rodiny se o své
děti nemohly starat a děti umíraly. Smrt dítěte je
hrozná, hrozná věc a v současném tak bohatém
světě by k tomu nemělo docházet.
Hlad ohrožuje mnoho malých dětí v Severní Koreji. Ovlivnil tento stav vaše rozhodnutí zaměřit
se ve svém roce prezidenta právě na hlad?
Hlad ohrožuje mnoho dětí po celém světě. To je
nepřijatelné kdekoliv – v Koreji, v Africe či jinde
ve světě. Je nepředstavitelné, že by někdo, kdo
vidí hladovějící dítě, nechtěl pomoci.
Sám jsem se bohužel setkal s mnoha hladovějícími dětmi. Je proto přirozené, že jako rotariáni
chceme pro tyto děti něco učinit, a je to v naší
vlastní zemi či kdekoliv jinde na světě.

Můžete nám něco povědět o vašem vztahu ke generálnímu sekretáři OSN Ban Ki-Moonovi?
Sekretář Moon a já jsme přátelé. Poznali jsme se
už v době, kdy jsme studovali na univerzitě. Nikdy
bych neočekával, že ho jednou pozvu na oficiální
návštěvu do ústředí Rotary International v Evanstonu. Ale život někdy přináší různá překvapení.
Rotary a OSN mají společné cíle, pokud jde
o zdraví dětí, zejména o vymýcení dětské obrny,
a tak se těšíme, že budeme v příštím roce spolupracovat.
V čem spatřujete největší sílu Rotary?
Myslím, že nám naši sílu dává rozdílnost Rotary.
Skutečnost, že existuje tolik Rotary klubů v tolika
zemích, že mluvíme tolika jazyky, že patříme
k tak rozdílným náboženským, kulturním, etnickým či profesním skupinám. Jako organizace
však nemáme žádné politické nebo náboženské
vazby a jsme známi jako organizace, která se nezodpovídá žádné vládě. Právě to nám pomáhá
v naší práci, protože Rotary je přítomno všude,
jsme vnímáni jako místní entita.
Kdybyste měl možnost tady a te jednu věc změnit – co by to bylo?
Myslím, že by se to týkalo rotariánů: aby si uvědomili, jak ohromný potenciál je v Rotary a co
všechno ještě můžeme dokázat. Pokud bychom se
všichni zaměřili společně na jeden cíl, je toho jen
málo, co bychom nedokázali. Viděli jsme to u PolioPlus, a doufám, že se s tím setkáme i v tomto
roce, pokud jde o dětskou úmrtnost.
Je Rotary stále zajímavé pro mladší generaci
podnikatelského světa?
Samozřejmě že ano! Jsem přesvědčen, že naše
poslání je důležitější než kdy jindy. Naše ekonomika je stále globálnější, stejně tak jako naše ko-

Měsíčník jihokorejských rotariánů představil svého krajana ve funkci prezidenta RI již v prvním letošním čísle.
Reprofoto: redakce RGN

munity. Je nemožné se domnívat, že problém týkající se jedné komunity nezasáhne i komunity
ostatní. Chápeme, jak jsme všichni navzájem propojeni. Velmi dobře je to patrné na životním
prostředí, ovšem stejně tak i na dopravě, komunikacích, na obchodě. Co se týká jedné země, týká
se i nás všech.
Co odlišuje Rotary od jiných servisních či humanitárních organizací?
Naše zaměření na etiku a integritu předpokládá
určitý typ člověka. A naše dobrá pověst a způsob
přijímání nových členů způsobují, že lidé, které
naše kluby k sobě přitahují, bývají vedoucími
osobnostmi v našich obcích. To znamená, že
máme vyšší schopnost uskutečňovat své cíle, protože máme na všech místech ty správné lidi.
Jaký bude mít podle vašeho názoru smysl Strategický plán RI, který byl nedávno přijat Správní
radou ředitelů Rotary?
Tento plán má ohromný potenciál a doufám, že
brzy uvidíme jeho výsledky. Jak jsem uvedl už dříve, naše síly se musí soustředit, abychom toho
mohli hodně dokázat. Pokud by každý klub či
každý distrikt šel svou cestou, nebo pokud by se
Rotary každým rokem zaměřovalo do několika
směrů, ztratíme velkou část svého potenciálu.
Právě Strategický plán nám ukáže základní směr.
Poskytne nám mapu, v níž si již sami najdeme
svou cestu do příštích let.

D.K. Lee (uprostřed) navštívil loni v létě na několik dnů Prahu. Průvodcem mu byl guvernér našeho distriktu Petr J. Pajas
společně s budoucí guvernérkou Jozefou Polákovou.
Foto: Svatopluk K. Jedlička / RGN

Co byste chtěl říci o sobě těm rotariánům, kteří
dosud neměli příležitost setkat se s vámi osobně?
Chtěl bych připomenout, že toto své poslání přijímám s pokorou a že jsem poctěn tím, že mi byla
dána příležitost být jako Korejec prvním prezidentem RI. Společně se svou ženou Young jsme
už viděli tolik nádherné práce, kterou rotariáni
dokázali a poznali jsme mnoho nových přátel.
Bylo to pro nás velkým dobrodružstvím, a proto
se moc těšíme na rok, který je před námi.
n
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ICC CEEMA + RIBI

Text: Augustin Čermák, zástupce distriktu v ICC
Foto: archiv autora textu
Už před rokem, na výročním zasedání ICC (nebo
také CIP – oboje znamená „mezinárodní výbor“)
bylo rozhodnuto konat příští zasedání současně
s prezidentskou konferencí v Cannes ve dnech
28. a 29. března 2008. A tak jako zástupce našeho
distriktu a zároveň obou zemí v EEMA (Evropa
a východní Středomoří) jsem se vydal dne
27. března na cestu, abych stihl ještě odpolední
zasedání národních koordinátorů. Díky velmi
rannému budíčku (už ve 3:00), navazujících dopravních prostředků včetně dvou leteckých linek
jsem se do Cannes opravdu dostal už ve 14:00
a zasedání se mohl zúčastnit hned od začátku.
Každý z koordinátorů musel již předem zaslat
svoji výroční zprávu, a to bu ve francouzštině
nebo v angličtině, aby ji mohl náš výkonný sekretář Arthur Bowden (původem Angličan, bývalý
profesor francouzského jazyka) přeložit a předat
všem ostatním členům výboru. Nejobsáhlejší
zprávu měl jako vždy Uwe Richardsen za všechny
distrikty v Německu. Na zasedání se také objevili
jeho noví členové, např. zástupce Ukrajiny Andrej Bahanyč, zástupce zemí Maghrebu (Alžír,
Maroko, Mauretánie, Tunis) Lassaad Mestiri
a další.
Naší společné večeře se zúčastnil nejen současný
světový prezident RI Wilfrid J. Wilkinson, ale
i bývalý prezident Carlo Ravizza, ten, který
v červnu roku 1999 inauguroval náš samostatný
distrikt 2240. Připomněl jsem mu, že příští rok
budeme slavit jeho desetileté výročí a neoficiálně
jsem ho pozval k účasti.
Druhý den dopoledne pokračovalo zasedání koordinátorů tentokrát odděleně podle jazyků, aby
nebylo nutno překládat jeho průběh.
Vlastní konference začala odpoledne ve známém
kongresovém paláci, kde se konají proslulé filmové festivaly a na jehož schodišti, pokrytém červeným kobercem, se fotografují davy turistů. Na
konferenci se zaregistrovalo přes 800 účastníků ze
43 zemí. Poprvé jsem viděl, že sál byl zcela zaplněn, že se začínalo přesně na minutu, a že se jednání zúčastnili hned tři prezidenti: kromě dvou již
zmíněných i Carl W. Stenhammer. Ti všichni řídili
zasedání pevnou rukou a jejich projevy měly hlavu
i patu. Asi proto se stali prezidenty.
Páteční odpolední jednání mělo dva hlavní řečníky. Prvním z nich byl dr. David L. Heymann, zástupce generálního ředitele WHO pro vymýcení
obrny. Dr. Heymann, který bojoval (a ještě boju10

je) na celém světě proti nakažlivým chorobám,
zaujal svým exposé auditorium tak, že otázky po
jeho skončení nebraly konce. A pak ještě po celou
přestávku u něho stála fronta s vizitkami a prosbami o zaslání jeho přednášky na CD (moji vizitku také dostal). Velký potlesk nakonec obdržel
prezident Wilfrid, když prohlásil, že pokud nebude dětská obrna opravdu vymýcena, nezačne Rotary se žádným novým programem.
Druhým řečníkem byl Alain Bertolia, profesor
linguistiky na pařížské Sorboně. Vyjmenování
všech jeho funkcí, ocenění a řádů by zabralo pěkný kus tohoto článku. Jeho hlavním tématem byl
program vzdělavatelnosti, což je podle něho něco
zcela jiného než alfabetizace (znalost čtení a psaní). Profesor Bertolia uvedl, že dítě, které se začíná učit číst, má slovní zásobu asi 3500 slov, takže
si dovede přečtené slovo spojit s jeho významem.
Dítě z prostředí sociálně slabého, z etnických minorit a podobných vrstev má slovník, obnášející
jenom na 500 slov. Tím pádem neporozumí přečtenému a stane se nevzdělavatelným a nakonec
i nevzdělaným. Je proto třeba cíleně pracovat
s těmito dětmi, aby jejich vzdělávání bylo účinné.
Na tomto úseku by se Rotary zavděčilo projekty
komunitní sféry.
Te několik poznámek ke konferenci jako společenské události. Během ní se konala celkem čtyři
společná jídla (večeře a obědy). Bylo snahou pořadatelů, aby se u stolu pokaždé setkala jiná společnost a rozšířila se tak nová přátelství. To se
skutečně podařilo a já osobně mám značně rozšířenou sbírku rotariánských vizitek. U poslední
večeře seděla u našeho stolu společnost rotariánů
z Německa, Řecka, Ugandy, Pobřeží slonoviny
a pochopitelně i Česka. A všichni jsme si rozuměli, protože společný jazyk jsme vždy našli. Horší to
bylo s angličtinou u Italů a Rusů: ta byla někdy
k nerozluštění.
Jako správného suchozemce mě to táhlo každou
chvíli k moři a do přístavu. Tam kotvily desítky
jachet, plachetnic, člunů a podobných plavidel.
Jachty to byly ohromné, většinou k pronájmu.
Všechny měly honosná jména typu My Lady
a podobně, s domovským přístavem v Londýně,

Georgetownu, Dublinu a jinde. Ke svému překvapení jsem tam našel i jachtu Leonard II.
s mateřským přístavem Prague a na zádi s českou vlajkou. Nikdo na ní ale nebyl, takže jsem se
nemohl přesvědčit, zda aspoň kapitán zná řeč
svého domovského přístavu.
Na útesu nad přístavem je vybudován hrad s vysokou strážní věží (190 schodů), v jejímž přízemí je
výstava primitivního umění. Dovedete si zajisté
představit mé překvapení, když jsem v jedné
místnosti objevil zcela moderní krátký klavír. Neodolal jsem své zvědavosti, zdvihl jeho víko –
a opravdu to byl PETROF, pro hradečáky prestižní název z místní produkce a v našem klubu
jméno našeho člena.
Že za peníze je nejen v Praze dům, ale i jinde je
k dostání nakonec cokoliv. Tak například saudská královská rodina zakotvila v neděli v přístavu
v Nice, a aby se mohla nerušeně přestěhovat do
své vily, která leží na druhé straně železniční trati,
zaplatila provozovateli, tj. SNCF, horentní sumu
za to, že na celý den zastavil na této trati dopravu,
aby princové a jejich doprovod nemuseli čekat, až
vlak přejede.
Ceny ubytování a jídel jsou v těchto zeměpisných
šířkách přímo úměrné vzdálenosti od moře. Takže např. když jedna noc v Carltonu na pobřežní
promenádě La Croisette stojí 350 Euro a menu se
třemi chody 45 Euro, tak za stejné položky zaplatíte ve třetí ulici rovnoběžné s mořem už jenom
65 Euro resp. 10 Euro.
Vrame se však do konferenčních sálů. Sobotní
jednání mělo několik bloků, o kterých chci jenom
stručně několik slov (příp. vět). O vztahu mezivládních organizací a RI mluvilo hned šest řečníků, zastupujících např. OSN, FAO, UNESCO
a další. Dopolední jednání doplnili zástupci ICC
jako „velvyslanci míru“ v čele se svým prezidentem
Sergem Gouteyronem, ředitelem RI 2004/05.
Po společném obědě pokračovalo odpolední jednání opět několika bloky, z nichž bych se chtěl
zmínit především o vystoupení několika mladých
stipendistů programu Rotary v rámci Centra stu-

dií míru a řešení konfliktů na známých osmi světových univerzitách. Mne nejvíce zaujal mladý
Litevec Arnoldas Pranckevicius, snad proto, že
jeho země měla přibližně stejný osud jako země
našeho distriktu. Arnold ve svých 27 letech dovedl zaujmout auditorium tak, že ho odměnilo
dosud nejdelším a nikoliv jenom zdvořilým potleskem. O tom, že jeho studia měla smysl, svědčí
i fakt, že je v současnosti asistentem litevského
prezidenta pro mezinárodní záležitosti. Po něm
vystoupila se svým příspěvkem droboučká An-

drezza Zeitune, po matce Italka, po otci Libanonka, žijící nyní v Brazílii. Když vyprávěla o svých
zkušenostech z práce mezi strádajícími malými
dětmi na celém světě, třásl se jí hlas a v publiku se
objevily u očí kapesníky.
Jedním z bloků bylo vystoupení několika ředitelů
RI s návrhem, jak by Rotary mělo přispívat ke světovému míru. Že to je i otázka vzájemného přátelství, svědčí, i následující slova jednoho z nich: „Od
svého vstupu do Rotary obhajuji jako absolutní

Neustále se rozrůstající celosvětové společenství ROTARY INTERNATIONAL přijalo v roce 1995 princip správního rozčlenění distriktů a klubů
do 34 teritoriálních zón. Princip napomáhá vzájemné komunikaci týkající
se většího počtu distriktů a klubů navzájem nebo jejich vztahu k ústředí RI.
Podle tohoto teritoriálního klíče jsou například pořádány instituty RI nebo
jiná větší pracovní setkání, při celosvětových seminářích a konferencích
jsou podle tohoto klíče z organizačních důvodů vytvářeny menší skupiny
distriktních a klubových delegátů. Jedná se tedy o opatření převážně organizačního a administrativního charakteru, které se uplatňuje v případě, kdy
je třeba pracovat s početnějším okruhem účastníků. Toto členění nemá
prakticky vliv na spolupráci mezi jednotlivými distrikty nebo kluby, jejich
partnerství tím není nikterak teritoriálně vázáno. Je však zřejmé, že zástupci distriktů a klubů patřících do jedné zóny se spolu setkávají při různých
příležitostech častěji a mají i vzájemně bližší kontakty nežli zástupci distriktů a klubů z odlišných zón.
Legislativní rada RI, která zasedala zhruba před rokem (viz zpráva delegáta
našeho distriktu Dobroslava Zemana, PDG, v RGN 2007/ 3), vznesla požadavek na revizi původního rozdělení distriktů do zón. Průběhem času totiž
přestala platit zásada rovnoměrného početního zastoupení rotariánů v jednotlivých zónách. Nové zařazení distriktů do stávajících 34 zón přijala Rada
ředitelů RI v lednu letošního roku. Náš distrikt patří tradičně do širší skupiny, v níž spolupracují distrikty a kluby Evropy (včetně RI Britských ostrovů RIBI), Střední Asie a Afriky v zónách 11-20. Při nové úpravě byl náš distrikt

prioritu kult přátelství, protože jsem bezvýhradně
přesvědčen, že pouze přátelství je tím cementem,
který nás váže navzájem pevně a účinně; pokud by
zmizela touha rotariánů být pospolu, zmizelo by
Rotary. Pro mne je Rotary zároveň naší odpovědí,
naší pákou a naší odměnou.“
Bylo toho řečeno hodně o nutnosti míru a o tom,
jak ho zachovat. Za jednu z hlavních podmínek
byla označena nutnost pěstování míru civilního
mezi lidmi na celém světě.
n

„pouze“ přeřazen ze zóny 14 do zóny 19. Znamená to, že naše kontakty
budou napříště směřovat více do jižní než severní části Německa a do jižní
Evropy. Velmi intenzivní vztahy našeho distriktu s tradičními partnery, sousedními německými distrikty 1880 a 1950, které zůstaly v zóně 14, to jistě do
budoucna nenaruší. Pro informaci přinášíme přehled distriktů v nově uspořádané zóně 19:
distrikt

kluby

rotariáni

Německo – Stuttgart a okolí

47

2632

1840

Německo – Mnichov a jižní Bavorsko

92

4570

1910

východní Rakousko, Bosna a Herzegovina, Chorvatsko, Slovinsko

175

6150

1911

Ma arsko

42

951

1920

Severozápadní Rakousko

60

2842

1930

Německo (Baden-Baden, Freiburg,
Konstanz, Ulm)

52

2771

2000

Lichtenštejnsko

73

3875

2030

Severozápadní Itálie - okolí Janova

83

4886

2060

Severovýchodní Itálie - Trieste a oblast Friuli

80

4520

2240

Česká republika a Slovenská republika

64

1394

2241

Rumunsko a Moldávie

69

2131

2490

Izrael

59

1390

CELKEM

896

38112

1830

12

Region
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Text a foto: Svatopluk K. Jedlička
Začátkem dubna se završila první část společného projektu našeho distriktu
a velvyslanectví USA v Praze, který vešel do povědomí rotariánů pod názvem
Junior Ambassador. Tentokrát se velvyslanec USA v ČR Richard W. Graber
sešel se středoškolskými studenty delegovanými Rotary kluby ze severní Moravy a východních Čech. Smysl celého projektu je velmi prostý – má umožnit
pracovníkům diplomatické mise i zástupcům Americké obchodní komory
poznat na základě doporučení Rotary klubů z jednotlivých míst ČR mladé,
talentované a schopné středoškoláky s dobrými studijními výsledky, kteří se
aktivně účastní veřejně prospěšných aktivit v místě svého bydliště a je u nich

Tradičním místem diskusí s velvyslancem USA, J.E. Richardem W. Graberem, je knihovna
rezidence.

Svým tématem do diskuse přispěl i asistent guvernéra distriktu Libor Kičmer, který tentokrát setkání koordinoval.

Noví držitelé čestného titulu „Junior Ambassadors“ si tentokrát nechali pořídit společný
snímek na terase zahradního pavilonu amerického velvyslanectví.
předpoklad, že se stanou vůdčími osobnosti v určitém oboru. Jim má projekt
otevřít přístup k co nejširšímu spektru informací o vzájemných vztazích mezi
ČR a USA. Z tohoto vzájemného poznání se pak mohou utvářet podmínky
pro další dlouhodobější spolupráci. Myšlenka na uskutečnění projektu Junior Ambassador se zrodila zhruba před rokem v průběhu Distriktní konference v Českém Krumlově při setkání vedoucích představitelů našeho Rotary
distriktu s tehdejším velvyslancem USA v ČR panem Williamem Cabanissem. Záměr uvedl do života v průběhu minulého roku stávající velvyslanec
USA v ČR čtyřmi setkáními, při nichž vybraní středoškolští studenti získávali
čestný titul Junior Ambassador. O předcházejících
setkáních jsme naše čtenáře průběžně informovali
(RGN
2007/2,
RGN
2007/3, RGN 2007/6).
Setkání a předání čestných titulů poslední skupině studentů tak završilo
první
část
projektu.
V příštím rotariánském
Účastníkům setkání se také představil nový ředitel Ame- roce uskuteční podobná
rického centra Miroslav Kovadlina, bývalý stálý zpravo- setkání i velvyslanec USA
na Slovensku.
daj Českého rozhlasu v USA.
n
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Praktické informace získali studenti v Americkém centru.

Protagonisté, kteří všechna dosavadní setkání v rámci projektu Junior Ambasador připravovali (zleva): Helena Markusová, spolupracovnice ambasády USA v Praze, Petr Jan Pajas,
guvernér našeho distriktu a Alex McKnight, pracovnice ambasády USA v Praze.

Je očividné, že Richardu Graberovi se u nás líbí, a to nejen mezi rotariány.

Začátkem dubna se v pražském Grandhotelu Bohemia uskutečnil Inter-City
Meeting všech pražských Rotary klubů. Čestným hostem a hlavním spíkrem
večera byl velvyslanec USA v ČR Richard W. Graber, člen RC Milwaukee
(D6270 – Wisconsin, USA). Jeho přítomnost zlákala k účasti i členy z několika mimopražských klubů. Ve svém vystoupení a následné velmi zajímavé diskusi hovořil o tom, jak si cení svého členství v Rotary, co soudí o jednáních,
která vede Česká republika s jeho vládou a jaká je další perspektiva rozvoje
vztahů mezi USA a Evropou, USA a ČR a jak se bude vyvíjet role USA ve
světě. Přítomen byl i guvernér našeho distriktu Petr J. Pajas, který k setkání
poznamenal: „Jsem přesvědčen o tom, že toto setkání přispělo k naplnění
jednoho z poslání Rotary - prohlubování přátelství a spolupráce. Velmi mě
těší, že se ke společnému setkání opět sešli zájemci ze všech klubů z pražské
oblasti a navíc v tak hojném počtu. Chtěl bych poděkoval členům RC Prag
Bohemia a RC Praha za iniciování tohoto setkání a zejména asistentce guvernéra distriktu a prezidentce RC Praha City Martině Jankovské za jeho
perfektní zorganizování.“
(Text a foto: Svatopluk K. Jedlička)

Na Inter-City Meetingu se sešlo zhruba šedesát účastníků.

Velvyslanec USA v České republice Richard
Graber s doprovodem navštívil koncem března
opět po roce Olomouc. Kromě toho, že se věnoval jednání s představiteli města a olomouckého
kraje, diskusím se středoškolskými a s vysokoškolskými studenty, strávil také část svého času
s olomouckými rotariány. Past-guvernér našeho
distriktu Roman Gronský jako člen RC
Olomouc-City i jako vedoucí distriktního výboru
ICC pro spolupráci se severoamerickými Rotary
kluby zorganizoval pracovní oběd pro „kolegu rotariána“ Richarda Grabera s jeho spolupracovníky v příjemném prostředí restaurace v areálu
filozofické fakulty UP Olomouc - v nedávno renovovaném barokním Konviktu, který patří mezi
nejzajímavější univerzitní budovy na území České republiky. Za účasti zástupců obou olomouckých Rotary klubů proběhla neformální diskuse,
při které měli zúčastnění olomoučtí rotariáni
možnost nejen procvičit svou angličtinu, ale také
si vzájemně s Richardem Graberem i s členy jeho
týmu podebatovat.
(Text: Andrea Vernerová, Foto: archiv RC
Olomouc-City)

Roman Gronský, PDG (vlevo) v rozhovoru s Richardem Graberem.
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Distrikt 1950 – Německo

Text a foto: Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň
Pod názvem „Wir sind Europa“ se o víkendu 4. až
6. dubna uskutečnil velmi zajímavý seminář pro
mladé talentované lidi z pěti zemí střední Evropy, který uspořádal v krásném prostředí starobylého kláštera St. Marienthal v obci Ostritz, ležící
poblíž německého Görlitz a polského Zhořelce,
německý distrikt 1950.
Jestliže si uvědomíte, že tenhle – nyní již opět
krásný a barokními barvami zářící klášterní areál
německých cisterciánek působí – bez přerušení! –
již od roku 1234, skloníte se s úctou nad touto tradicí. Však byl postupně vybaven vlastním pivovarem, mlýnem, pilou, stájemi pro 200 krav
a dokonce i malou vodní elektrárnou!

Obyvatelé kláštera vítají své hosty nápisem na vstupní bráně: PORTA PATET – COR MAGIS (Brána je otevřena, srdce ještě více)
Po sjednocení Německa („nach der Wende“, jak
němečtí přátelé říkají) byly k obnovení jeho krásy
investovány ohromné finanční prostředky. Proto
dnes může celý areál sloužit nejen svému původnímu účelu (jako klášter pro 14 řádových sester,
z nichž nejmladší je 20 a té nejstarší přes 90 let!),
ale jeho rozsáhlé prostory i veřejnosti jako velmi
příjemné „Centrum mezinárodních setkávání“.
Inspirací ke svolání letošního RYLA semináře
právě do těchto pohostinných míst bylo ovšem již
společné setkání našich tří mezidistriktních výborů pro mezinárodní spolupráci – s Německem,
Rakouskem a Holandskem, které se uskutečnilo
na počátku září 2007 v krásném Českém Krumlově. Tam se také ujal náročného úkolu přípravy semináře Kurt Drossel, PDG a jeho následovník
Frits Zeeuw, PDG (oba z distriktu 1950) – a zhostili se ho skutečně výborně: především tím, že se
jim podařilo získat k účasti pestrou mezinárodní
společnost posluchačů, schopných komunikovat
v němčině: tedy nejen z Německa a Rakouska,
ale i z Polska, Srbska, Česka i Slovenska. Získali
ovšem i špičkové odborníky, kteří během soboty
přednesli řadu velmi zajímavých přednášek. Tak
např. Dr. Norbert Klaes, profesor na univerzitě
ve Würzburg a současný prezident Rotary klubu
Würzburg-Residenz, přednesl příspěvek na téma
„Globální etika různých náboženství a jejich význam pro střední Evropu“. Po něm promluvil vý-

znamný pracovník ministerstva spravedlnosti Duryňska profesor Rolf Justi, člen RC Erfurtu, na
téma „Dějiny a právní základy Evropské unie“.
Mimořádnou pozornost ovšem vzbudila prezentace ing. Rainera Groheho, člena RC Ludwigshafen (vzdáleného dokonce 650 km!) na téma
„GALILEO - Evropa už realizuje svou vizi“.
Tento zcela nový ryze evropský navigační systém
by měl již brzy nahradit a svými aplikačními možnostmi, zejména v dopravě, daleko předčít dosud
tolik oblíbený americký systém GPS. Autorem
poslední přednášky na téma „Evropská bezpečnost v období globalizace“ byl generálmajor v.v.
RNDr. Ing. Horst Schmalfeld, bývalý zástupce
ředitele „Marshallova centra“ v GarmischPartenkirchenu.
Zatímco moje úvodní prezentace hned v pátek
večer představila nejen společenství Rotary jako
celek, ale i rozsáhlé aktivity našich čtyř mezidistriktních výborů pro mezinárodní spolupráci
(s Německem, Rakouskem, Holandskem
a USA), bylo nedělní závěrečné dopoledne věnováno samotným posluchačům. Jejich úkolem bylo
prezentovat v šesti pracovních skupinách témata,
jež během semináře vyslechli. Hans Schlei, PDG
1880 a současný předseda německé sekce mezi-

Společenské místnosti jsou situovány v bývalých stájích
pro hovězí dobytek

Organizátoři semináře – zprava: Kurt Drossel, PDG 1950,
Frits Zeeuw, PDG 1950 a Hans Schlei, PDG 1880
14

Ing. Rainer Grohe představil celoevropský projekt
GALILEO

Reprezentantky našeho distriktu: Martina Zigošová od Litoměřic (vlevo) a Renata Oláhová z Trenčína

mostě přes Nisu, takže jsou dány nejlepší předpoklady pro opětné sjednocování tohoto města, a to
nejen geografickému, ale i myšlenkovému.
I v tom spočívala zajímavá symbolika tohoto rotariánského semináře pro mladé, uspořádanému
na rozhraní dvou států, navíc v těsné blízkosti
hranic s Českou republikou.
O tom, co RYLA seminář účastníkům přinesl,
hovoří snad nejlépe slova, která poslala po svém
návratu Slovenka Renata Oláhová, členka nově
vznikajícího Rotaract klubu v Trenčíně:
V Görlitzi, vlastne v Ostritzi bolo úplne super! Ďakujem velmi pekne za príležitos sa zúčastni. Krásne prostredie, ubytko, strava, prednášky, udia...
Som velmi rada, že som išla!
V městě Görlitz je co obdivovat. Například věž Panny Marie (Tlustá věž) z roku 1305 s kamenným reliéfem z roku
1477 od Bricciuse Gauskeho. (Tloušťka zdi u paty věže je
5,34 m)
distriktního výboru pro naši mezinárodní spolupráci také ocenil, že svými prezentacemi prokázali, jaké pozitivní podněty si ze setkání odnášejí.

Frits Zeeuw, PDG a generálmajor Horst Schmalfeld

Cesta bola trochu komplikovaná, ale stálo to za to.
Moje nemecke znalosti boli síce na najhoršej úrovni
zo všetkých, lebo tam boli skoro sami Nemci a Rakušania, potom štyri Poliaci, ale tí študovali v Nemecku, a ešte jedna holka zo Srbska, ktorá už 2,5
roka študuje v Nemecku. Ale vsetci boli velmi milí
a tolerantní.
Krásny dík! Renča

Součástí programu byla i prohlídka starobylého
Zhořelce, po 2. světové válce vlastně dvojměstí,
jež rozděluje řeka Nisa na pravobřehý německý
Görlitz a levobřehý polský Zgorzeliec. Díky nedávnému otevření hranic mezi zeměmi šengenské dohody padly ovšem hraniční závory i na

A tak je podle názoru organizátorů reálná naděje, že se bude v příštím roce tento úpěšný RYLA
seminář opakovat. Vyhledávejte proto ve svých
Rotary klubech již nyní vhodné kandidáty, hovořící německy – dozvědí se mnoho zajímavého! n

Hans Schlei s posluchačkami (zleva) z Polska, Čech,
Slovenska a Srbska

Bylo by nevděčné při výčtu poděkování nechat stranou české rotariány, zejména Jirku Šípa a Martina Saitla, bez jejichž zkušeností a kontaktů by celá
akce asi sotva proběhla.
A dík patří i řidiči firmy Comett Tábor panu Ivanu Vaškovi. Nemohu jinak,
nežli doporučit v takto započaté tradici pokračovat a rád, dovolí-li okolnosti,
opět pomohu.
Ve dnech 8. - 15. března 2008 proběhl již 2. ročník „Týdne na sněhu“, který
pro mladé z ČR a SR opět připravili přátelé z Rakouska, tentokrát z RC Zell
am See. Nechci opakovat již vloni řečené, že smyslem a cílem pobytu bylo
jednak dopřát dětem pod dohledem cvičitelů trochu té alpské radosti, stejně
jako přispět a napomoci vzájemnému porozumění mezi našimi sousedícími
národy.

Vladimír Růžička
RC Klatovy

Při společné večeři se zástupci hostitelského RC bylo několikrát vzpomenuto, že naše pozornost se musí upínat především na mladou generaci. Znovu
se potvrdila zkušenost, že jako ideální komunikační prostředek poslouží, zejména mezi mladými, jazyk třetí země: angličtina. S trochou nostalgie mohu
jako velmi podprůměrný anglista konstatovat, že němčina, jakkoliv kulturně
i geograficky blízká, se týká spíše naší, tedy té pozvolna odcházející generace.
Jedna z účastnic, Petra z Třebíče, o své dokonalé anglické dikci rakouské
přátele během krátkého pozdravení před večeří nad jiné skvěle přesvědčila.
Mohu konstatovat, že i letos výběr účastníků proběhl tak, že mohu bez rozpaků označit průběh za naprosto bezproblémový a chování mladých za výtečné.
To spolu s faktem, že nedošlo ani k nejmenšímu zranění, mě opravňuje k nejvyššímu hodnocení celého výletu.
Chtěl bych samozřejmě touto cestou poděkovat hostitelům z RC Zell am See
a zejména pak našemu hostiteli v pravém slova smyslu: majiteli hotelu, kde
jsme byli opečováváni nikoliv čtyř, ale nejméně sedmihvězdičkově. Pan Wolfgang Hofer opravdu vytvořil spolu s celým svým týmem doslova přátelské
a přitom luxusní podmínky, na které budeme ještě dlouho vzpomínat.

Pan Wolfgang Hofer, jeho paní a další v ten okamžik přítomní, se s námi při odjezdu rozloučili podle tamní tradice - pořádnými zvonci, neboť každá pohádka má konec.
Foto: archiv klubu
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ICC CZ/SK – Německo

Text a foto: Dobroslav Zeman, PDG,
Rotary klub Plzeň
DIALOG UPROSTŘED EVROPY - tak zněl
název v pořadí už XVII. Sympozia, které se uskutečnilo ve dnech 14. až 16. března 2008 ve slavnostním sále brněnské REDUTY, přičemž
ústředním tématem bylo: „Jak Evropa srůstá? Od
německého k českému předsednictví v Evropské
radě“. Pořadatelem sympozia bylo známé sdružení „Ackermann-Gemeinde“, založené již v roce
1946 a usilující o vzájemnou mírovou spolupráci
mezi národy uprostřed Evropy, zejména po katastrofálních zkušenostech z 2. světové války. Spolupořadatelem pak byla Nadace Bernarda
Bolzana. Řada předchozích ročníků tohoto sympozia proběhla v Jihlavě, v Brně se konalo již
podruhé díky ochotné spolupráci jak Jihomoravského kraje, tak i primátora města Brna Romana
Onderky a rektora Masarykovy univerzity v Brně
Petra Fialy, kteří převzali záštitu nad touto akcí.
Považoval jsem si za čest, že jsem byl na doporučení člena německé sekce mezidistriktního výboru pro spolupráci s Německem dr. Wernera
Strika pozván k účasti na tomto setkání asi 250
hostí nejen od nás, ale i z Německa a dalších sousedních zemí. Svými hodnotnými příspěvky je
obohatili významní přednášející: zahajovací velmi zajímavou přednášku přednesl hned v pátek
14. března večer profesor Jan Švejnar na téma
„Jak se Česko a celý středoevropský region vyrovnávají s výzvou evropské integrace?“ V sobotu
pak pokračoval program panelovou diskusí, k níž

přednesl výbornou úvodní přednášku na téma
„Dát Evropě lepší ústavu“ Erwin Teufel, premiér
Badenska-Württemberska v.v. Na něj pak navázali svými příspěvky např. Helmut Elfenkämper,
velvyslanec SRN v Praze, paní Angelica SchwallDüren, poslankyně spolkového sněmu v Berlíně
nebo Otto Schmuck, zemský zastupitel PorýníFalce v Berlíně.
Po obědě otevřel panelovou diskusi na téma „České předsednictví 2009: Jak (ne)využít příležitostí?“
Jan Závěšický z Masarykovy univerzity v Brně. Do
ní přispěli poslanci Evropského parlamentu Jan
Březina, Jan Zahradil a Josef Zieleniec.
Další panelová diskuse se zabývala tématem „Evropské reality – jak se země středovýchodní Evropy dokáží vyrovnat se srůstáním Evropy“
a vystoupili v ní např. Dr. Eduard Busek, rakouský vicekancléř v.v. (kterého jsme měli příležitost
poznat osobně při slavnostní inauguraci našeho
distriktu v Praze na Žofíně v červnu 1999), nebo
také prof. Jacques Rupnik, český politolog působící v Paříži, dobře známý i z našeho rozhlasu či
televize. Jejich příspěvky byly mimořádně hodnotné.

Velvyslanec SRN v Praze p. Helmut Elfenkämper

Prof. Jan Švejnar se těšil zájmu novinářů
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Slavnostní sál brněnské REDUTY byl plně obsazen
Součástí programu sobotního večera byla mše
v kostele sv. Jakuba, při níž účinkoval pěvecký
sbor dětí a mládeže Kantiléna při Filharmonii
Brno.
K poslední panelové diskusi v neděli dopoledne
na téma „Mohou být přeshraniční iniciativy lokomotivou evropské integrace?“ pronesl podnětný úvodní příspěvek náš ministr školství
Ondřej Liška a na něj navázal jednak dr. Markus
Söder, bavorský ministr pro spolkové a evropské
záležitosti z Mnichova, jednak Hans Elbauer,
starosta a zakladatel Centra Bavaria-Bohemia
z města Schönsee, vzdáleného jen asi 12 km od
Rozvadova. V následující diskusi jsem měl i já
příležitost představit přítomným výsledky zajímavých aktivit naší distriktní komise, orientované na mezinárodní spolupráci s německými
Rotary kluby, a to v oblasti nejen humanitární,
ale i kulturně-společenské. Potěšil mě příznivý
ohlas, jehož se mé informaci o rotariánských aktivitách dostalo.
Škoda, že není k dispozici více místa – dalo by se
dlouze povídat o myšlenkách, které během sympozia z úst těch nejpovolanějších zazněly. Nicmé-

Adolf Ullmann, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde s manželkou

Dva poslanci Evropského parlamentu za ČR – Jan Březina a Josef Zieleniec
ně doufám, že se postupně promítnou do
programů a projektů, které budou v nejbližší
době vznikat zejména v souvislosti s předsednictvím České republiky v Evropské unii, a to nejen

na úrovni vlád, ale i všech nižších složek – krajů,
regionů, obcí i zájmových sdružení.
O tom, jaký význam byl tomuto sympoziu přikládán, hovoří ostatně i sponzorské příspěvky na

Tým studentů Masarykovy univerzity v Brně, kteří získali první cenu v soutěži AckermannGemeinde o nejlepší politologickou esej

jeho uspořádání, které organizátoři získali od
Fondu česko-německé budoucnosti, Višegrádského fondu i od německého Spolkového ministerstva vnitra.
n

Manželé Gretl a Werner Strik z Würzburgu v rozhovoru se svými přáteli z Moravské Třebové, odkud také oba pocházejí

Vše, co potřebujete
z oblasti audio–video,
najdete u nás!
• Na klíč zhotovujeme reklamní a nabídkové filmy digitální i klasickou cestou
- od námětu až po kopie
• Překládáme a ozvučujeme zahraniční prezentace a reklamní spoty v jakékoliv jazykové mutaci
• Organizujeme semináře včetně vizuálních a audio prezentací
• Přepisujeme a rozmnožujeme staré obrazové i zvukové záznamy na nejmodernější nosiče
• Prodáváme a pronajímáme audio a video záznamy i nenahrané nosiče
DW agentura, s.r.o., Komunardů 1091/36, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 220 807 302, Mobil: +420 602 548 922, E-mail: info@dwagentura.cz
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Ukazovat a zviditelnit se nás činí zranitelnými,
ale nebýt viděn je často synonymem neexistence.
Zdá se, že touha projít nepozorovaně nás podnítila k prosazení takové společenské struktury,
která minimalizuje rozdíly mezi osobami, která
kouzlí s individui, a tak zakrývá přidanou hodnotu přítomnou v každém z nás… Systém, který zabíjí podnikavost a iniciativnost. Naše tvořivé
rozmary jsou tedy sevřeny hrázemi takových iluzorních jistot jako je vlastnictví domu nebo krásného auta, pořízení nákladné dovolené nebo
výběr renomované školy pro naše děti.
Text: Ton Kersbergen,
RC Haarlemmermeer-Schiphol, NL
Překlad a redakční úprava: Augustin Čermák,
RC Hradec Králové
Převzato z časopisu Rotary Contact č. 293

Populace stárne a Rotary se nevymyká tomuto
pravidlu. Dosáhnout padesátky ale neznamená
stát se starým. Nebrání to však mnohým padesátníkům zpanikařit. Mají strach ze ztráty zaměstnání, obavu o svůj důchod... A přece znalosti
a zkušenosti lidí ve věku 65+ tvoří velký majetek
pro každý Rotary klub. Musíme proto chránit
tyto osoby přispívající k rozvoji kultury, aniž bychom ztratili ze zřetele omlazení naší členské základny.

V časopisu Rotary Contact (pro Belux = Belgie
a Lucembursko) bylo uveřejněno resumé z reflexí jednoho z nizozemských rotariánů o místě Rotary v dnešní společnosti. Jeho úvahy jsou natolik
zajímavé, že je chceme zprostředkovat i našim
čtenářům.
Přátelství a společenská aktivita se považují za
dva základní pilíře Rotary, ale je tomu tak pořád?
Nevybledlo trochu společenské angažmá klubů
v posledních letech? Někdy otevíráme poněkud
snadno šekovou knížku: pro své dobré svědomí se
spokojujeme s darem některé z mnohých institucí na „trhu dobrých důvodů“.
Žijeme ve fascinujícím a chaotickém období.
V nejrůznějších doménách jsme svědky nejhlubších změn. Svět se stal velkým divadlem, na které
se díváme z první řady pomocí katodové trubice
našeho televizoru. Podle závažných problémů tížících naši spotřební společnost lze předvídat
spoustu hrozivých scénářů. Mnoho lidí je konfrontováno se vzrůstajícím tlakem a značný počet
sebevražd nás přesvědčuje o tom, že se tento tlak
stává často nezvladatelný. Nechávaje se převálcovat strachem z nezdaru nebo přímo katastrofy
ztrácíme schopnost žít svoji existenci naplno. Vychází z toho paradox: přes pokrok ve vědách
a technice zvládáme čím dál méně své osudy.
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Co potřebujeme, dnes více než jindy, je vize překračující rámec, ve kterém žijeme, vize spojující
v sobě různé protimluvné respekty existence.
Vnímání schopné spojovat vědu a fantazii, lásku
a práci, muže a ženu, sex a náboženství, peníze
a ideál. Vize překračující národy a jejich zájmy,
která má vnímat zemi jako planetu, svět jako vlast
a všechny jeho obyvatele jako národ. Současné
problémy jako znečištění, kriminalita, rasismus,
hlad a regionální války není možno vyřešit izolovanou zemí. Každý jednotlivec drží svoji kostku
puzzle ve své ruce, kostku, která se nazývá život.

Naštěstí některé podniky a instituce si začínají
uvědomovat kupní sílu třetího věku, představující obrovské sumy. Nutno říci, že tito senioři
jsou početní, mají silný účet v bance, ale prázdnou navštívenku. Štěstí, zdraví a láska se nekupují... V Rotary se slovo „přítel“ připomíná
stále, ale jsme opravdu všichni přátelé? Zcela
jistě nikoliv. Vstoupit do klubu, poznat a jedním rázem získat padesátku nových přátel:
tomu tak vždycky není. Rozumíte si výborně
s mnohými z nich, ale všichni se nestanou vašimi přáteli. Jistý odstup převýší a někteří z nás se
ve skutečnosti nepoznají nikdy. Jsme všichni
částí jednoho Rotary klubu, ale vedeme často
svoji vlastní existenci.
Nezapomínejme však, že na naší ohrožené zemi
žijí stovky milionů osob osamoceny a v nouzi, vlivem válek a hladu. Nevědí ještě (nebo už), co znamená příjemná společnost jiných a jejich
přátelství. Bu me tedy uznalí za naši krásnou
existenci a za skutečnost, že jsme obklopeni svými
rotariánskými přáteli.
n
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Early in March, Ostrava’s two Rotary Clubs (RC Ostrava and RC
Ostrava International) met for a special event at Ostrava-Mošnov’s
Leoš Janáček International Airport. In conjunction with the
Moravian-Silesian Regional Authority they installed in the
Departures Hall a prototype moneybox intended for public charity
collections. The moneybox was unveiled in the presence of Ostrava’s
Deputy Lord Mayor Lukáš Ženatý, RC Ostrava’s President Dalibor
Hustý, and President of RC Ostrava International Jaromír Pavlíček.
Czech Prime Minister’s wife Pavla Topolánková and the District
Governor’s Assistant Jan Ženatý were welcomed as cherished
guests of honor.
The two Rotary Clubs will equally share the proceeds to finance two
specific projects. RC Ostrava International will increase its
contributions to the "Kidney Machine for Children" Foundation,
attached to the Faculty Hospital and Clinic in Ostrava-Poruba. For
its part, RC Ostrava will be able to step up its share in its joint
project with Slovakia’s RC Žilina: launched in 1963, the "Stružielka"
project encourages handicapped children from both regions to
engage in unusual cultural and sports activities that help them
overcome their handicaps and understand the principles of
multicultural society.
"We wanted to give passengers an opportunity to donate money to
specific projects and use this very nice and functional moneybox,
designed by Designbrother Artstudio, and produced by the firm KASCH-interiér," says Vít Ruprich of RC Ostrava International, the project’s coordinator on
behalf of both clubs. He also says the manufacturing costs were paid by sponsors, and by providing installation space for free in its departures hall, the airport
has become a key fellow-actor of the project. Funds raised in this way will serve exclusively for charity purposes.
"We’d like to encourage other Czech and Slovak Rotary Clubs to use these moneyboxes and help keep up the good job that we all are striving for," says RC
Ostrava’s Jaromír Krišica, the club’s secretary and future president. And he adds, smiling: "Don’t ask us when we think the kitty will be full. We hope it will
happen pretty soon." (Text and photography: Mgr. Svatopluk K. Jedlička)

Early April saw the completion of the first part of a joint project of our District
and the Embassy of the United States of America in Prague, known to the
Rotarians here as the Junior Ambassador Program. This time, U.S.
Ambassador Richard W. Graber met with high school students delegated by
Rotary Clubs from North Moravia and East Bohemia. The mission of the
project is quite simple – to introduce members of the U.S. diplomatic mission
and officials of the American Chamber of Commerce, on the recommendation
of various Czech Rotary Clubs, to bright, talented and resourceful high school
students, involved in the public life of their neighborhoods and showing a
leadership potential in specific areas of endeavor. The project was designed to
expose them to a wide range of information in the field of Czech-American
relations. Getting to know each other may help create conditions for long-term
cooperation, assisted by the American Center (whose new head Miroslav
Konvalina, former U.S. correspondent of Czech Public Radio, introduced
himself at the meeting). The idea of the Junior Ambassador Program emerged
two years ago at a District Conference in Český Krumlov, where top official of
our Rotary District met with the then U.S. Ambassador to the Czech Republic,
William Cabaniss. It came to fruition last year, when Ambassador Graber held
four meetings to award selected high school students with honorary Junior
Ambassador Certificates. We have continuously kept our readers posted on
the progress of the project (see RGN 2007/2, RGN 2007/3, and RGN 2007/6).

Organizers of Junior Ambassador Project meetings (from left): Helena Markusová, Political
Analyst of the U.S. Embassy in Prague; Petr Jan Pajas, Governor of our District; and Alex
McKnight, official of the U.S. Embassy
The last group of students received their honorary certificates in April, to
round off the first part of the project. Other meetings and specific projects will
follow suit. During the next Rotary Year, the U.S. Ambassador to Slovakia is
to organize similar meetings. (Text and photography: Svatopluk K. Jedlička)
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At the start of February, the premises of Motor-Car Banská Bystrica hosted a
third annual charity auction organized by the firm’s director Peter Kunkela
of RC Banská Bystrica. The gala evening was introduced by a mystical yet
fitting keynote, "Discover the secret of space". Invisible mystery of magic was
followed, in real space and time, by a splendid show by pop artist Ilona
Csáková. The proceedings were crowned by a charity auction of works of
leading Slovak artists – paintings, graphic sheets, and glass objects. The
proceeds, the highest for three years (SKK 228,000) went to the project of a
special classroom and computer equipment for weak-sighted and blind
students, run by the Silvia Gašparovičová Foundation. Slovakia’s First Lady
was presented with a symbolical check and cordially thanked all those who
have helped to raise this respectable sum of money.
(Text: Ivan Belan, PDG, photography: E. Genserek)

The U.S. Ambassador to the Czech Republic, Richard Graber, seems to be
thoroughly enjoying his duties in this country. He is meeting people of
various social standing and professional fields. Being a member of RC
Milwaukee (D6270-Wisconsin, U.S.A.) he will not miss an opportunity when
it comes to meeting fellow Rotarians. These are informal and truly friendly
encounters where miscellaneous societal issues are discussed. Late in March
he was the guest of honor, at the invitation of Roman Gronský, our PDG and
head of the District Commission on Cooperation with North American
Rotary Clubs, at a joint lunch of the two Olomouc RCs. A few days later he
was the main speaker at an Intercity meeting of Prague Region Rotary Clubs,
organized by the District Governor’s assistant Martina Janovská. On both
occasions the Ambassador spoke about his attachment to Rotary,
Czech-American ties, the future relations between the United States and
Europe, and America’s future role in the world.
(Text and photography: Svatopluk K. Jedlička)

DIALOGUE IN THE MIDDLE OF EUROPE – This was the keynote of a
symposium held in mid-March in Brno under the auspices of the
Czech-German Fund for the Future, the Visegrad Foundation and the
German Federal Ministry of the Interior. "How is Europe coming together?
From German to Czech EU presidency" was the central topic of the
symposium. The event was organized by the Ackermann-Gemeinde
association, established way back in 1946 and striving for peaceful
cooperation among the nations in the middle of Europe, and co-organized by
the Bernard Bolzano Foundation. Rotarians were among the participants
from several countries. On behalf of our District, Dobroslav Zeman, PDG
(RC Plzeň) briefed those present about the outcomes of some interesting
activities of our District Commission in cooperation with German Rotary
Clubs, concerning both humanitarian and cultural projects. Among the
speakers at the three-day conference were Euro MPs Jan Březina, Jan
Zahradil and Josef Zieleniec, Senate Deputy Speaker Petr Pithart, Austria’s
former Deputy Chancellor Eduard Busek, Berlin’s Bundestag MP Angelica
Schwall-Düren, Paris-based Czech political scientist Jacques Rupnik, and
other notables. Czech and Slovak journalists were captivated not only by the
speech but also the presence of Jan Švejnar, until then a little-known
American university professor of Czech origin (see picture).
(Text: Andrea Vernerová, photography: Dobroslav Zeman, PDG)

On the anniversary day of tragic death of the
well-known Czech diplomat and Rotary
affiliate, Jan Masaryk (+ March 10, 1948), our
District Governor Petr J. Pajas and several
Rotary Club members attended a seminar on
the legacy of this remarkable personage, held in
Prague’s Czernin Palace. The event was
organized by the Jan Masaryk Society in
conjunction with the Ministry of Foreign
Affairs of the Czech Republic. (av)
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At a P.E.T.S. working seminar, members of RC
Piešany presented District Governor Petr
J. Pajas with their contribution of SSK 10,000 to
the PolioPlus Project. Past District Governor
Roman Gronský used the opportunity to
decorate four members of the club with Paul
Harris Fellow awards for their exceptional
contributions to the PolioPlus Project in the last
year. (skj)

In mid-March, our Austrian friends in Zell am
See organized a second "Week with Snow" for
young Czechs and Slovaks. It proved again that
a third-country language – English in this case –
is the best vehicle of communication. The purpose was to treat the kids to Alpine attractions
under the supervision of skilled instructors, and
to help promote mutual rapport between two
neighbouring nations.
(Vladimír Růžička, RC Klatovy)

Text and photo: Vladimír Petránek
Edited by: Andrea Vernerová
In this Rotary Year, the Rotary Foundation supported a Group Study
Exchange (GSE) of five-member teams and young experts between our
District and District 6860 in Alabama, U.S.A. Our team has returned home
(having visited the United States from March 29 to April 28); the U.S. team
has only just begun to gather impressions (being hosted by our District from
April 28 to May 26). Our team consisted of Dr. Přemysl Falt from Ostrava
(sponsored by RC Ostrava), lawyer Roman Šolc of Plzeň (sponsored by RC
Plzeň), and two ladies from motoring-related fields – car dealer Andrea
Ungerová of Dolní Kounice (sponsored by RC Valtice-Břeclav), and Jana

In addition to William J. Cabaniss from RC Birmingham, a former U. S. Ambassador to the
Czech Republic (center), our GSE team had many other dedicated Rotary escorts in the
many places they visited.
Day 20 (Thursday): A hard day by all standards. We get up pretty early to
pack up and get across the city to catch an RC meeting, starting at 7 AM at
the edge of Huntsville. Presentation was O.K.; we travel north to Lynchburg
in neighboring Tennessee. We make a stop right across the border and our
escorts buy lottery tickets for us (they are outlawed in Alabama). Přemek’s
scratch card instantly wins. We visit Jack Daniel’s famous distillery. After a
guided tour we have lunch in the famous restaurant in Ms. Bobo’s historical
boarding house. Food is old-fashioned and laced with Jack Daniel’s. Guests

Statue of Vulcan – a traditional symbol of Birmingham, Alabama
Labudová from Bratislava, in the field of motor vehicle insurance (sponsored
by RC Bratislava Danube). The team was led by an experienced Rotarian,
Vladimír Petránek of RC Praha-City, who studied engineering and motor
vehicle design but holds a management post in another field. Every other day
he sent e-mail reports to members of his club, district officials, and other
friends. Even though his reports were brief, they spoke volumes about the
trip. They are so witty and attractive we could not resist quoting at least one
of thirty.

This Jawa is not the only Czechoslovak-built exhibits in the Birmingham Motorcycle Museum.

Our visit to the Rocket & Space Center was an unusual experience.

sit round larger tables in smaller rooms. In addition to waiters there is an
older lady present in every room to chair over the lunch proceedings and
offer expert comments. After lunch we take a short stroll in Lynchburg; there
are plenty of bikers there for whom Good Ole’ Jack is gospel. We ride back to
Huntsville; my hosts want to please me (I specified my interest in social issues
in my pre-trip question form) and show us round the local "slums". They have
nothing to do with those in Detroit, New York or Baltimore. Huntsville is
extremely rich and has built many small houses. The city pays utility bills on
behalf of its African Americans… The town hall even takes care of meadows
and public spaces in these neighborhoods. I tell them about our Roma
neighbors and coexistence with them. When I am finished with my story, our
Rotary companion notes: "My great grandmother was a Romanian gypsy;
she wore horribly colorful clothes and read people’s futures."
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Rotary Clubs in two mining towns on the
opposite foothills of the Krušné Hory (Ore
Mountains/Erzgebirge) Mountains, Freiberg
and Most, have worked together for almost a
decade. Last year, at the recommendation of
Most’s Community Planning Center (a NGO
association working in the town) they were
instrumental in solving the chronic social service
problem of transporting social care workers and
their assistants to their clients, and transporting
clients to take medical check-ups. Fourteen
social care workers attend about 120 clients in an
area comprising four towns (Most, Chomutov,
Duchcov, and Osek). A new Škoda Fabia Combi
station wagon for the Most Regional Charity
Center was purchased with the financial
contribution of not only the two Rotary Clubs
but also their Districts (2240 and 1880). The
Rotary Foundation contributed Matching Grant
63059. Altogether, CZK 253,140 was raised. The
car was put in operation this year. (av)

The organizers of the District Conference –
members of RC Bratislava Danube – looked
back, during the gala evening, at the first year of
their club. They did it in style, staging a concert
of trumpet virtuoso Juraj Bartoš and Professor
Vladimír Michalko on the organ. (skj)
"Wir sind Europa" was the keynote of a RYLA
weekend seminar for young talents from five
Central European countries, organized by
German District 1950. The invitees were young
people from Austria, Germany, Poland, and
Serbia and – from our District – Martina
Zigošová from Litoměřice (Czech Republic)
and Renata Oláhová from Trenčín (Slovakia).
Dobroslav Zeman (PDG) introduced the
seminar to the activities of our District’s four
Committees for International Cooperation

(with Rotary Districts in
Austria,
Germany,
the
Netherlands and the United
States). Leading experts
lectured the seminar on
many interesting topical
issues, such as the global
ethics of various religions
and their significance for
Central Europe, the history
and legal foundations of the
European Union and its
security in the globalization era, or the new
all-European GALILEO navigation system
whose applications surpass the popular GPS
system. The participants were shown round the
ancient town of Zgorzelc, divided by the river
Neisse between the right-bank German Görlitz
and its eponymous Polish counterpart on the
left bank of the river. The barriers on the bridge
across the Neisse collapsed with the European
borders after Schengen. Therein is the message
of this particular Rotary seminar to young
people meeting on the borderline of two
nations in the close vicinity of the Czech
Republic. (av)
HLUČÍN GRAND PRIX 2008 – RC Ostrava
International is helping to organize the First
Annual Veteran Vehicle Pursuit Race (June
13-15, 2008) in the Hlučín Sports and
Recreation Center. The event, especially its
"Elegance Contest", is meant as a tribute to the
craftsmanship and technical skills of the past
generations of Czech manufacturers (and
owners) of vintage and veteran cars and
motorcycles. Visitors will be able to buy or sell
period motor vehicles, obtain spare parts for
their prized possessions, or contact period car
renovation specialists. The best part of
proceeds will go to the Humanitarian Project
Fund of RC Ostrava International. For details
and information please visit www.oldracing.cz.
(Dr. Eva Stýskalová, RC Ostrava International)
DŘEVO - WOOD 2008 – RC Zlín and the
town’s Tomáš Baa Foundation have jointly
organized, since 1998, summer sculpture
symposiums for art school students using wood
as their primary means of creative expression.
The objective this year (June 23 – July 2) is to
create works that reflect the opening of
borders within the Schengen space while at the
same time preserving traditional elements of
the student’s region (country). Thirty art
schools and 27 Rotary Clubs from 21 countries
were invited this year. Co-organizers from RC
Zlín invite their Rotary friends for a few days’
visit in late June, and invite them to send art
school students from their regions or partner
clubs to take part in next year’s symposium.

These four pages contain
English-language highlights of the
content of the Czech and Slovak
magazine ROTARY GOOD NEWS
2/2008. Translation: Libor Trejdl
Editorial Board: +420 602 432 751
e-mail: goodnews@rotary.cz

For details and information please visit
sekretariat@batova-vila.cz
(Ing. Pavel Velev, RC Zlín)
THE ROTARY INTER-COUNTRY TENNIS
CUP will be held traditionally in Český Krumlov.
The date, June 21 (Saturday) was chosen to
coincide with the famous three-day Five Petal
Rose Festival (http://www.ckrumlov.info/docs/cz
/atr203.xml) and combine tennis with culinary
sensations. The Cup players are cordially invited
by the Chairmen of the Bilateral District
Committee for Cooperation between Czech and
Austrian Clubs (ICC CZ/SK-A) Otakar Veselý,
PDG D-2240 and Harald Marschner, PDG
D-1920). The tournament will take place at the
Český Krumlov Tennis Center courts, and early
applicants will have their accommodation
booked at the local HOTEL ZEUS. The run-in
fee is CZK 1,000 per person; the tournament
opens at 0900 hours; the winners will be
announced at 1700 hours; applications invited
till May 30. Details and application forms are
available at vesely.rotary@kamen-ck.cz
(Ing. Otakar Veselý, PDG, RC Český Krumlov)

Members of RC Hradec Králové invite their
friends to visit a newly opened gallery of the
well-known European artist, writer and teacher
Vladimír Preclík (1929-2008). The standing
exhibition is crowned by a selection of 800
sculptures dedicated to Hradec Králové,
installed in a refurbished former brewery,
which now the seat of the Regional Office and
several other institutions including a Rotary
Club. At the request of the late Professor
Preclík, RC Hradec Králové represents citizens
as a guarantor of not using the exhibits for any
other purposes. (av)

Learn more about ROTARY INTERNATIONAL on www.rotary.org

Text: Robert (Bob) S. Scott, předseda Správní rady Nadace Rotary
Překlad: Milan Roch, PDG
Absolventi vzdělávacích programů Nadace Rotary jsou většinou nevyužitým
zdrojem zvýšení členské základny Rotary a podpory programů Nadace. Proto
se navázání kontaktů s absolventy stalo jedním z cílů Nadace pro rok 2007-08.
Podle přehledu z roku 2006 jsou pouhá tři procenta z celkového počtu více než
105 tisíc absolventů vzdělávacích programů RI a Nadace členy Rotary. Při tom
však dvě třetiny těchto absolventů uvádí, že by měli zájem stát se rotariány. Totéž přání má více než 8 z 10 současných účastníků těchto programů.
Pouhých 20 procent Rotary klubů uvádí, že přijímají absolventy za své členy.
Považme, jaký vliv by tito talentovaní absolventi mohli mít na naši organizaci
a na celý svět, kdyby všech 100 procent bylo vyzváno ke členství v Rotary. Přání
prezidenta Wilkinsona podstatně zvýšit počet členů by se stalo skutečností.
Na rotariánských seminářích často slýcháme: „Potřebujeme mladší členy“.
Pozvěme absolventy, kteří mají odpovídající kvalifikaci, aby se stali členy našich klubů. Průměrný věk členů mnoha klubů by se podstatně snížil a úměrně
by vzrostla klubová aktivita. Povzbu me absolventy, kteří se ještě nekvalifikovali k členství v Rotary klubu, aby se zapojili do činnosti v Rotaractu, pří-

Text: Robert (Bob) S. Scott,
předseda Správní rady Nadace Rotary
překlad: Dobroslav Zeman, PDG
V současném světě, kdyy se k nám dostávají informace prostřednictvím internetu, e-mailů, blogů a mobilních telefonů, může připadat myšlenka
dubna jako měsíce časopisů Rotary trochu staromódní. I když můžete získat jakoukoliv informaci
o programech Nadace Rotary na adrese www.rotary.org okamžitě, je váš rotariánský časopis stále

padně aby spolupracovali na klubových a distriktních projektech. Pozvěte
a případně finančně podpořte absolventy, aby se zúčastnili první oslavy rotariánských absolventů na světovém shromáždění Rotary v Los Angeles
13.-14. června.
Nejlépe ukážeme absolventům platnost hesla Rotary shares tím, že jim
umožníme podílet se na činnosti Rotary.
n

tím nejlepším místem, kde se můžete hlouběji seznámit s přehledem pozoruhodných výsledků
práce Nadace Rotary kdekoliv na světě.
Rozhodující roli stále hrají všechny ty letáky,
směrnice či formuláře žádostí, předkládaných
Nadaci Rotary. Například tištěné podklady či
směrnice o naší Nadaci, které si z nějakého setkání či školení odnesete domů, vám velmi dobře poslouží k dodatečnému prostudování. Proto by se
do rukou každého rotariána měla dostat brožurka Rotary Foundation Facts: je to přesné a aktuální shrnutí činností Nadace, uveřejňované
každoročně v listopadu, které si můžete objednat
v sekretariátu RI pod č. 159-EN.
Připomínáme-li si naše časopisy a další tištěné materiály, nesmíme zapomenout na to, jak získat co
nejpohotověji jakoukoliv informaci – na naše we-

Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 2008/3
Překlad a redakční úprava: Dobroslav Zeman, PDG
Rada zmocněnců zasedala koncem října 2007. Při svém jednání přijala tyto
závěry:
• zvolila zmocněnce Marka Daniela Maloneyho zástupcem předsedy pro
zbytek roku 2007-08;
• zvolila zmocněnce Glenna E. Estesse Sr. svým budoucím předsedou
a zmocněnce Rona B. Burtona zástupcem předsedy pro rok 2008-09;
• schválila 26 nových účelových dotací (Matching Grantů);

bové stránky. Například letos v dubnu bude „Future Vision Committee“ předkládat své podklady
Radě zmocněnců Nadace, aby mohla rozhodnout
o svých plánech do budoucnosti. Její rozhodnutí
pak budou uveřejněna na www.rotary.org. Žádám
vás všechny, abyste se k nim pak sami vyjádřili,
stejně jak to již mnozí učinili v říjnu m.r. Vaše názory budou pro naše zmocněnce velmi cenné. Již
od samého počátku se Výbor pro výhledy do budoucnosti velmi pevně opíral o názory rotariánů
na všech úrovních. A v závěrečné fázi své práce
potřebuje tyto názory znát ještě více, než kdy dřív.
Právě naše webové stránky nám tu slouží jako výborný nástroj vzájemné informovanosti.
Jsou pro nás skutečně velmi důležité – a proto je
v dubnu oslavme společně s našimi rotariánskými
časopisy.
n

• s účinností od 1. července schválila změnu termínu k předložení žádostí
o přiznání účelových dotací (MG), a to z 1. ledna na 15. prosince;
• schválila dotace v rámci programu PolioPlus pro Afganistan, Indii, Niger,
Nigérii, Pákistán a pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO);
• převzala seznam kandidátů na ocenění „Rotary World Peace Fellowship“
pro roky 2008-10;
• vyzvala regionální koordinátory Nadace Rotary, aby v rámci svých zón
spolupůsobili na zvýšení počtu žádostí v rámci Mírových programů Nadace Rotary;
• poblahopřála Rotary centru při Univerzitě Queensland u příležitosti ocenění „International Education and Training Industry Showcase Award“ za
rok 2007, jehož se jí dostalo od vlády státu Queensland;
• vyslovila svůj souhlas, aby jako oficiální součást Světového kongresu RI
v Birminghamu 2009 bylo uspořádáno před jeho zahájením „Rotary
World Peace Symposium“; pokud se tam osvědčí, aby bylo pořádáno pravidelně každé tři roky.
n
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na získanie 100 mil. USD ako o rozhodujúcom
kroku k naplneniu tohto cie a.

Prevzaté z magazinu THE ROTARIAN 2008/4
Preklad: Ivan Belan, PDG

Čo pre Rotary znamená fundraisingová kampaň
na získanie 100 mil. USD?
Táto výzva predstavuje trojročné úsilie Rotary
zozbiera rovnakú sumu rovnajúcu sa 100 mil.
USD, ktorú Nadácia Billa & Melindy Gates formou matching grantu poskytne Nadácií Rotary
na likvidáciu detskej obrny. Celosvetová iniciatíva za eradikáciu detskej obrny tak z grantu získa
prepotrebné dotácie v hodnote 200 mil. USD.
Nadácia B. Gatesa preukázala ve kú dôveru
v Rotary ako lídra v celosvetovom boji proti detskej obrne aj tým, že grant v hodnote 100 mil.
USD nepodmienila zozbieraním ekvivalentnej
sumy ešte pred samotným udelením grantu. Takýto prístup je nezvyčajný. Verím, že rotariánov
tento prejav dôvery bude o to viac motivova
k získaniu potrebnej sumy.
Ako môžu Rotary kluby a dištrikty prispie k splneniu tohto cie a?
Každý Rotary klub má v priebehu nasledujúcich
troch rokov každoročne prispie sumou minimálne
1000 USD. Ke že na svete je skoro 33 000 klubov,
súčet ich príspevkov dosiahne skoro 100 mil. USD.

Robert S. Scott, predseda Správnej rady Nadácie Rotary a Medzinárodného výboru PolioPlus, v reakcii
na matching grant Nadácie Billa & Melindy Gates
v hodnote 100 mil. USD objasňuje, akú výzvu tento
grant pre Rotary znamená.
Bob Scott sa už dve desaročia usiluje o dosiahnutie jedného z prioritných cie ov Rotary International – o eradikáciu detskej obrny. Zápas za
zničenie vírusu tohto nebezpečného ochorenia
pozná z každého uhla – absolvoval rokovania
s poprednými predstavite mi Svetovej zdravotníckej organizácie o spoločnej stratégii, naliehal
na vládnych činite ov, aby poskytovali dotácie,
podnecoval rotariánov, aby podporili toto úsilie
a aj osobne participovali na Národných imunizačných dňoch Indie. Výskyt detskej obrny sa podarilo zníži o viac ako 99% a počet krajín
udávajúcich výskyt ochorenia klesol zo 125 na 4.
Bob Scott vždy pracoval s plným nasadením aj
napriek krátkodobým zhoršeniam situácie a jeho
jednoznačný postoj možno zhrnú do štyroch
slov: zlikvidova detskú obrnu - bodka. V interview pre rotariánske médiá hovorí o výzve pre
Rotary spočívajúcej vo fundraisingovej kampani
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Vyzývame všetkých rotariánov, aby sa podie ali
na tejto finančnej zbierke. PolioPlus je jediným
spoločným rotariánskym programom, preto verím, že všetci rotariáni sa budú chcie podie a na
jedinečnej historickej udalosti, akou je eradikácia
zákerného ochorenia, ktoré vo svete spôsobilo
to ko nešastia.
Do kedy sa musí vyzbiera suma ekvivalentná
matching grantu Nadácie Billa Gatesa?
Rotary má na získanie potrebnej sumy priestor
do 31. 12. 2010. Nadácia Rotary musí vyčerpa
celý matching grant v hodnote 100 mil. USD
v roku 2008. Táto suma sa prerozdelí Svetovej
zdravotníckej organizácii a UNICEFu a bude určená na priamu podporu imunizačných aktivít.
Kedy sa získané finančné príspevky začnú pripisova na konto fundraisingovej kampane?
Fundraisingová kampaň na získanie 100 mil. USD
sa formálne spustila 1 januára 2008. Prvé príspevky na túto kampaň začali prichádza už pred týmto
dátumom, preto na základe rozhodnutia Medzinárodného výboru pre PolioPlus začali ich pripisova na konto už od 1. decembra 2007.
Ke som v decembri navštívil Indiu, stretol som
sa Harshadom Mehtom, ktorý už v minulosti ve-

noval Nadácií Rotary 1 mil. USD. Matching
grant poskytnutý Nadáciou Billa Gatesa ho oslovil a p. Mehta pris úbil, že tento raz prispeje mimoriadne štedrou sumou 2 mil. USD.
Aké materiály sú pripravené na pomoc klubom
a dištriktom pri napĺňaní tejto výzvy?
Rotary pripravuje nieko ko materiálov, vrátane
DVD, ktoré vysvet ujú nevyhnutnos alšieho financovania boja s detskou obrnou. Pripravujú sa
powerpointové prezentácie, brožúry, vzorové tlačové správy a iné podklady, ktoré budú k dispozícií začiatkom rotariánskeho roka 1. júla. Tieto
podklady budú na webovej stránke RI a distribuova ich bude aj ústredie RI a regionálne kancelárie RI. V súvislosti s touto kampaňou sme
zriadili tiež špeciálne tímy pozostávajúce zo skúsených rotariánskych lídrov, ktorých úlohou bude
podporova kluby a dištrikty v tomto úsilí. Tejto
dôležitej téme sa venoval značný priestor aj na
školeniach budúcich prezidentov a guvernérov
a na danú problematiku sa bude na alej klás
dôraz na regionálnych seminároch Nadácie Rotary.
Bude sa ude ova špeciálne ocenenie za finančné
príspevky do tejto kampane?

Paul Harris Fellow a iné štandardné ocenenia
bude možné udeli za finančné príspevky do tejto
kampane. Nezavedú sa však nové ocenenia.
Má fundraisingová kampaň na získanie 100 mil.
USD inú prioritu v porovnaní s inými fundraisingovými aktivitami, ako napr. Každý rotarián,
každý rok?
Mnoho rotariánov sa pýta, či sa má fundraisingová kampaň na získanie 100 mil. USD uprednostňova pred ostatnými aktivitami zameranými na
získanie finančných prostriedkov. Odpove je nie. Každá fundraisingová aktivita je rovnako
dôležitá. Rotary sa zaviazalo získava finančné
prostriedky pre všetky svoje fundraisingové kampane. Dokonca si nemyslím, že fundraisingová
kampaň na získanie 100 mil. USD spôsobí pokles
v prílive finančných prostriedkov do ostatných
fundraisingových programov.
Môžu absolventi programu Nadácie Rotary zohra úlohu pri podpore fundraisingovej kampane na získanie 100 mil. USD?
Máme 110 000 absolventov, ktorí sa zúčastnili
rôznych programov sponzorovaných Nadáciou
Rotary, akými sú napr. štipendijné programy pre
mladých vyslancov (Ambassadorial Scholar-

ships), výmenné programy mladých profesionálov (Group Study Exchange) a mierové
programy. Veríme, že títo absolventi sú po nadobudnutí pozitívnych skúseností s Rotary aj so
samotnou Nadáciou dostatočne motivovaní pomáha, a teda sa do kampane zapoja. Na účas
v kampani vyzveme aj Rotaract a Interact kluby,
ktoré sa budú môc zapoji do fundraisingových
aktivít svojich sponzorských Rotary klubov.
Bude suma pochádzajúca z matching grantu
Nadácie Billa Gatesa a fundraisingovej kampane postačova na vykrytie nákladov potrebných
na eradikáciu detskej obrny?
Suma 200 mil. USD výrazne prispeje k eradikácií
detskej obrny. Mimoriadne zintenzívnenie očkovacích aktivít v krajinách hlásiacich výskyt vírusu
a vo vysokorizikových oblastiach v priebehu ostatných rokov si vyžiadalo alšie navýšenie zdrojov. Na úspešné dokončenie tohto programu
budeme potrebova viac ako 200 mil. USD. Čím
dlhšie sa ochorenie bude vyskytova, tým viac finančných prostriedkov bude potrebné na jeho
likvidáciu.
Kto iný poskytne zvyšné finančné prostriedky potrebné na dotiahnutie boja s detskou obrnou do
úspešného konca?
Je dôležité uvedomi si, že k dnešnému dňu predstavujú prostriedky, ktoré prispelo Rotary a iné
organizácie vrátane Nadácia B. Gatesa na eradikáciu detskej obrny, približne 15 % z celkových
nákladov na toto úsilie. Mnoho rotariánov sa domnieva, že Rotary uhradilo celú výšku nákladov.
Ja však rotariánom vysvet ujem, že my nepredstavujeme hlavný zdroj financovania — my sme
hlavným katalyzátorom. Preto finančné prostriedky na likvidáciu detskej obrny musia pochádza aj z iných zdrojov, hlavne od vlád príslušných
krajín.
Bill Gates Sr. nazval Rotary „svedomím Globálnej iniciatívy za eradikáciu detskej obrny“.
Rotary spolu so svojimi partnermi v rámci tejto
iniciatívy — Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), UNICEF-om, Centrami pre kontrolu a prevenciu ochorení v USA (U.S.
Centers for Disease Control and Prevention),
a teraz aj Nadáciou Billa Gatesa — musia pokračova v úsilí o získavanie podpory jednotlivých štátov.
Najúžasnejšie na matching grante Nadácie
B. Gatesa a fundraisingovej kampani Rotary zameranej na získanie 100 mil. USD je, že spolu
zachránia mnoho detí pred smrou alebo zmrzačením detskou obrnou. Dôležité však je, aby sa
zlikvidovalo toto ochorenie raz - a navždy.
Odkedy sa spustila kampaň, zareagovalo už mnoho rotariánov z celého sveta. Verím, že Rotary sa
skvele zhostí svojej úlohy katalyzátora a podnieti
vlády jednotlivých krajín a iné organizácie, aby sa
pričinili o definitívne dotiahnutia boja s detskou
obrnou do úspešného konca.
Viac informácií o možnosti zúčastni sa na fundraisingovej kampani na získanie 100 mil. USD nájdete
na webovej stránke www.rotary.org.
n
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Text a foto: Vladimír Petránek
redakční úprava: Andrea Vernerová
Reciproční výměna pětičlenných skupin mladých odborníků (GSE – Group Study Exchange) se v letošním rotariánském roce uskutečnila za podpory Nadace
Rotary mezi naším distriktem a distriktem 6860 v Alabamě (USA). Zatím co
naše skupina se už ze své cesty vrátila (v USA byla od 29. března do 28. dubna),
členové týmu z USA začali své zážitky teprve sbírat (jsou hosty našeho distriktu
od 28. dubna do 26. května). Členy našeho týmu vyslaného do USA byli MUDr.
Přemysl Falt z Ostravy (sponzorovaný RC Ostrava), právník Roman Šolc z Plzně
(sponzorovaný RC Plzeň) a dvě ženy, obě působící v oborech spojených s motorismem – Andrea Ungerová z Dolních Kounic zabývající se prodejem automobilů (sponzorovaná RC Valtice-Břeclav) a Jana Labudová z Bratislavy působící
v oblasti pojištění motorových vozidel (sponzorovaná RC Bratislava Danube).
Tým vedl rotarián, člen RC Praha – City, Vladimír Petránek, který vystudoval
strojní inženýrství, obor konstrukce motorových vozidel. Nyní však působí v manažerských
pozicích
mimo tento obor. Z cesty posílal pravidelně obden e-mailové zprávy
členům svého klubu,
představitelům distriktu
i dalším přátelům.
I když jsou jeho zprávy
krátké, přesto by vydaly
na samostatnou knížku. Jsou natolik výstižné a poutavé, že jsme
Oficiální webové stránky státu Alabama:
z nich udělali výběr těch
http://www.alabama.gov/portal/index.jsp
nejzajímavějších moWebové stránky Distriktu 6860:
mentů.
http://cisfp.calhoun.edu/rotary6860.org/

Den první (sobota): Letěli jsme s Deltou; pobavilo mne loučení posádky po
přistání v Birminghamu, když letuška oznámila: „Děkujeme, že jste použili
služby společnosti Delta; pokud byste měli nějaké stížnosti, obrate se na svého kongresmana.“ V Birminghamu nás čekalo procesí - od pana Cabanisse
přes rotariány a jejich manželky až po příbuzné a děti.
Redakční poznámka: Zmiňuje-li se autor v textu o Billu Cabanissovi, je to skutečně William J. Cabaniss, člen alabamského RC Birmingham, kterého řada našich rotariánů dobře zná z let 2004-2006, kdy v ČR působil jako velvyslanec
USA. Po ukončení diplomatické mise ho jeho aktivity, tentokrát podnikatelské,
zavedly na severní Moravu. Také jeho žena Catherine má u nás řadu přátel zejména díky svým uměleckým zájmům.
Den druhý (neděle): Ráno jsme jeli na mši do černošské kaple pro 3000 věřících. Spousta přítomných k nám přicházela a tiskla nám ruce s upřímnou
radostí. Zahlédli jsme i sboristky ve fialových hábitech, volaly na nás, zda
s nimi budeme na jevišti tancovat. V kapli byl velký nápis „The Most Loving
Church In The World“. Pak přišlo to hlavní. Fantastická gospelová muzika.
Čtyřicetičlenný černošský sbor, báječní sólisté - to byl zážitek, že každý měl
doopravdy slzy v očích (kapesníky byly k dispozici u asistentů). Odpoledne
jsme měli volno, navečer jsme jeli ke Cabanissům na párty. Pozvali k sobě
domů spoustu lidi. Bill mne upozornil na jednoho menšího mžourajícího
pána - „ten je z tajných služeb, hlídal mnoho amerických prezidentů, také
Jacka Kennedyho“. Zeptal jsem se: „a byl tehdy také v Dallasu?“ Bill odtušil: „asi ano, ale zrovna o tomhle on nechce mluvit“. Kontroval jsem: „vždy
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Naše první společné foto – zleva: Přemek Falt, Vladimír Petránek, Roman Šolc, Andrea Ungerova, velvyslanec Bill Cabannis, Odessa (průvodkyně v Civil Rights Institute), Jana Labuťová.
ale ti, co hlídají prezidenty jsou vždycky urostlí a ramenatí, což tenhle zrovna není“. Bill jen mávl rukou a řekl: „Vladimíre, to je přece Hollywood,
tomu nevěř“.
Den třetí (pondělí): Začínáme na kopci nad městem, kde se těžila železná
ruda a uhlí, byl tu i vápenec. Ideální podmínky pro výrobu železa a ocele.
Podle přikladu Sochy svobody tu kdysi odlili sochu Vulkána a tu postavili na
vysoký sloup, je to symbol Birminghamu viditelný z daleka dodnes. Podobně
jako v Ostravě je i tady hutnictví téměř minulostí (z 45 000 zaměstnanců US
Steel jsou tu te zaměstnány jen dvě tisícovky). Pokračujeme v Civil Rights
Institute, kde se předvádí, jak černí Američané v Alabamě bojovali za svá občanská práva – je to silný zážitek. Návštěvu uzavřel pan Cabaniss prohlášením, že boj černého obyvatelstva byl ve srovnání s tím, co se dělo u nás za
druhé světové války, jen odpolední čajovou párty. Oběd máme v jídelně, kde
denně podají 2500 jídel. Kolem výdejní linky se skoro běží, jinak by tolik jídel
nestačili vydat. Chutná nám.
Den čtvrtý (úterý): Začínáme ve School of Fine Arts, velmi krásné umělecké
škole pro 350 studentů. Prohlížíme jednotlivé části školy a nakukujeme do divadla, baletního sálu, různých ateliérů, odděleni kreativního psaní a dalších.
Násilí žádné na škole nemají, jen občas je tu problém s plagiátorstvím. Bylo
to tak působivé, že každý z nás tvrdil, že tady by okamžitě chtěl nastoupit
(i bez vlastního talentu). Pak přejíždíme na Birmingham-Southern College,

Vulkán a jeho město Foto: archiv redakce

jich kolegů z Prahy. Pleteme nohama a odjíždíme konečně zase do rodin. Já
s Billem jedeme na večeři, paní Cabanissová na kurz digitální fotografie.
Den šestý (čtvrtek): Jeli jsme do Hall of Fame of Alabama Sports. Veliká budova, prý největší Hall of Fame v USA. Někde dělali anketu o stovce největších sportovců 20. století a pět z nich bylo z Alabamy (Jesse Owens, Joe Louis
a Carl Lewis – to jsou i pro mě známé pojmy). Mě zaujala expozice Howarda
Hilla, slavného lukostřelce. Byl tu k vidění i vycpaný medvěd, kterého Hill zastřelil lukem. Právě on také v první polovině minulého století dělal v Hollywoodu veškeré filmové triky s lukem (filmy s indiány, Wilem Tell, Robin
Hood). Odtud jsme jeli do muzea motorek (největšího na světě) spojeného
se závodní dráhou. Bohatý filantrop (mléko a zmrzlina) si vykácel velký kus
lesa a tohle tam za 60 mil. dolarů postavil. Motorek je tu 1100, včetně všech
zajímavých od nás, a také nějaká auta (vedle slavných závodních vozů také
ohromná série Lotusu). Pak jsme objeli závodní dráhu (zrovna se tam testovalo) a z auta si prohlédli závodní školu Porsche (stálo tam asi 50 závodních
vozů téhle značky). Při návratu mě Bill zavezl do své kanceláře. Snad hodinu
jsme prohlíželi bedny relikvií, které přivezl ze svého několikaletého působení
v Praze. Co kus, to něco opravdu zajímavého. Následoval večer na rozloučenou v Museu of Arts.

Papoušky jsme krmili cukrovou vodou v malých kalíšcích.
do ohromného areálu s desítkami budov a pavilónů, kde studuje 1200 studentů. Ředitelem pavilonu životního prostředí je tu Holan an, který svým
zápalem už přesvědčil mnohé politiky, že je třeba věnovat se svému okolí, začít chránit přírodu a vytvářet chráněné oblasti. Do areálu velmi brzy přibude
nová část parku a jezírka s přírodním amfiteátrem. Prostředí je opravdu nádherné (jen to ohromné parkoviště aut studentů by mohlo být jinde). Následuje místní ZOO, o poznání menší než pražská. Na prohlídku s námi vyráží
jedna z ošetřovatelek s vysílačkou a fotoaparátem. Na dálku koordinuje zvířata (papoušky, nosorožce, hrocha, žirafu), aby byla v pozoru, až se k nim přiblížíme. Chudáci. Abychom je mohli nakrmit, nedostali od rána nažrat.
Pracovníky ZOO jsme trochu zaskočili dárky a informačními materiály od je-

Den desátý (pondělí): Máme Vocation day. Jedeme za Artem, černošským
umělcem, který žije v rozpadajícím se domku u jezera. Art je báječný starý
černoch, skutečně renesanční typ – v domě
má galerii svých obrazů, te právě se věnuje
poezii a píše novelu.
Jeho mladičkou milenku jsme neviděli, ukázal nám ji aspoň na
fotce. Jeli jsme s ním
do Talladegy podívat
se na slavnou, čistě
černošskou
college.
První budovu stavěli
ještě otroci, ostatní budovy jsou jen o pár let
mladší. Art se aktivně
účastnil boje o občanská práva v padesátých
letech, na autobusovém nádraží ho zlynčoArt je báječný starý černoch…
vali, když si sedl do
části čekárny vyhrazené pro bílé. Bez Arta bychom se tam nedostali, před časem celou college vedl, te tam přednáší biologii, pokud ovšem nesedí ve
svém domečku a nemaluje.
Den dvanáctý (středa): Dopoledne jsme navštívili závodní dráhu NASCAR.
Je to nejrychlejší okruh na světě, čtyři zatáčky jsou ohromně klopené, je to
skoro svisla stěna, maximální rychlost tak kolem 350 km/hod. Dostalo se nám
té výsady, že s námi obkroužili několik kol v polozávodním autě – byl to silný
zážitek.
Den třináctý (čtvrtek): Ráno návštěva Institutu pro slepé a hluché, v poledne
místní RC, odpoledne navštěvujeme domov pro opuštěné, týrané a problematické děti. Později odjíždíme na návštěvu farmy, jen Roman jede se svým
hostitelem k soudu. Má 70 případů k souzeni během dvou a půl hodin. Vše se
řeší v poklusu: „Přiznáváš, že jsi před jízdou pil? Máš na zaplacení pokuty?
OK, odsuzuji tě k......, další nech předstoupí...“.

Tahle Jawa není v největším motocyklovém muzeu na světě jediným československým
strojem.

Den čtrnáctý (pátek): Odjíždíme do vesničky Arab, v poledne máme v místním RC další prezentaci, scházejí se v malé mexické restauraci!!! Přítomen je
i guvernér zdejšího distriktu. Příjemnou prohlídku základní školy přerušila
nepříjemná zpráva o tornádu. Obloha se setměla, přišla bouře s deštěm. Odvezli nás na parkoviště, kde jsme stačili rozdělit zavazadla do několika aut
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patřením. Zpráva proběhla místním tiskem a zítra budeme všichni na
klubové schůzce jeho otci kondolovat.
Den osmnáctý (úterý): Odpoledne jedeme do Rocket & Space Centra. Z dálky jsou vidět stojící rakety, nejvyšší je Saturn 5 se 120 metry. Kromě mnoha
zajímavostí aspoň jedna: proč je průměr Saturnu 33 stop? Důvod je velmi,
velmi prostý - budova, kde měli raketu montovat, měla vrata široká 36 stop.
Proto vědci začali kreslit raketu s takovým průměrem. Z objemu paliva jim
vyšla délka a pak vše ostatní. Na počátku letů k měsíci tedy byla obyčejná tovární vrata.

Návštěva Rocket & Space Centra patří ke skutečně nevšedním zážitkům.
a rychle se ukrýt v nedaleké dopravní firmě. Tornádo bylo asi 30 mil na severozápad a pohybovalo se tak, že nás minulo. Můj nový domácí mi řekl: „Předloni jsme tu měli GSE tým a skoro celý čas, co tu byli, jsme strávili ve sklepě.
Arab je tornády pověstný.“
Den sedmnáctý (pondělí): Prohlídka uměleckého muzea v Huntsvillu. Nejkrásnější jsou oleje od Leyendeckera, který své obrazy maloval mezi lety
1900-1940 pro titulní stránky amerických časopisů a novin. Jsou plné humoru

Den dvacátý (čtvrtek): Opravdu perný den. Vstáváme výjimečně brzy, abychom zabalili, přejeli město a ještě stačili stihnout schůzi RC začínající v 7.00
ráno na okraji Huntsvillu. Prezentace se povedla, pokračujeme na sever do
Lynchburgu v sousedním statě Tennesee. Hned za hranici zastavujeme a naši
průvodci nám kupuji losy (v Alabamě zakázané). Přemek hned na jeden stírací los vyhrává. Navštěvujeme palírnu whisky slavného Jack Daniel’s. Po
prohlídce obědváme v proslulé restauraci zřízené v historicky chráněném
domě „Ms. Bobo’s boarding house“. I jídla jsou ze staré doby, při jejich přípravě je použit Jack Daniel’s. Sedí se u větších stolů v malých místnostech.
Kromě obsluhy je v každé místnosti přítomna i starší dáma, která průběh
oběda řídí a ve vhodnou chvíli i komentuje. Po obědě si krátce projdeme
Lynchburg, je tu hodně motorkářů, kteří bez starého Jacka nedají ani ránu.
Vracíme se do Huntsvillu, hostitelé mi chtějí udělat radost (do dotazníku
jsem před cestou uvedl zájem o sociální otázky obyvatelstva), a tak nám ukazuji místní „slums“. S těmi v Detroitu, New Yorku nebo Baltimoru to ale
nemá nic společného. Huntsville je nesmírně bohatý, proto ohromné množství malých domků postavil na své náklady, za obyvatelstvo černé pleti platí
elektřinu, vodu, ...a dokonce i stříhá trávníky v okolí jejich domů. Na oplátku
vyprávím o našich cikánech a soužití s nimi. Když skončím, tak náš rotariánský průvodce jen na okraj dodá: „Moje prababička byla rumunská cikánka,
chodívala ve strašně barevných šatech a lidem v okolí věštila.“
Den dvacátý třetí (neděle): Barbara říká, že se pojedeme podívat se na nějakou ze . Netuším, co to pro mne bude znamenat. Postupně se dovídám, že
jde o památník, největší v USA, postavený na počest jediné osoby. Indián
Tom Hendrix ho už dvacet let staví na počest své praprababičky (bylo ji 16
let, když ji a její kmen ve dvacátých letech 19. století vojáci „přemístili“ do
Oklahomy, zpět do svého rodiště se vrátila po dlouhém a strastiplném hledání někdy kolem roku 1844). Jedná se vlastně o dvě souběžné zdi na okraji
lesa. Osmasedmdesátiletý Tom má nádherný hlas, stále se usmívá, ruce drží
tak, ze vyjadřují pokoru. Ukazuje na okrouhlou plochu vybíhající ze zdi, se
stupňovitou zadní částí. „Tohle je svatyně, sem se přijíždějí modlit lidé všech
vyznání. Už tu byli rabíni i vysoce postaveni muslimové, katolíci i lidé bez

V Lynchburgu je kromě výroby whisky k vidění ledacos zajímavého.
a vtipu. Pak míříme do banky. Amerika je právě v pozoru, všichni musejí stihnout zítřejší daňový termín. Můj průvodce tu podepisuje svoje „přiznání“.
Banka postavená roku 1835 je jednou z nejstarších budov ve městě. Po obědě
s prezidentkou jednoho z místních klubů se jedeme podívat na Cotton Mill,
místo, kde se zpracovává a čistí bavlna. Potom prohlídka historické části města, jeho domy pocházejí už (!) z konce 19. století. Průvodce mě nakonec vysadil před domem mého hostitele. Ten není doma, a tak podle instrukcí
obcházím dům k bočnímu vchodu, který nemá být zamčený. Opak je pravdou, zkouším všechny dveře. Pak zjišuji svůj omyl, snažil jsem se dostat
k sousedům. V tu chvíli mě polije horko, protože právě takový omyl se před
týdnem stal osudný synovi jednoho z místních rotariánů. Mladého studenta
práv zastřelil majitel domu, do něhož nešastník vstoupil podobným nedo28

Indián Tom Hendrix...
...a jeho dílo.

viry.“ Jen svatyni stavěl dva a půl roku podle vlastnoručních nákresů nejvyššího indiánského náčelníka (uznávaný všemi 500 kmeny). Šestkrát ji musel
zbourat, teprve po sedmé její stavba vyhověla. Číslo sedm bylo totiž symbolem sedmi generací, pro něž svatyni stavěl - od praprababičky až po vnoučata.
Nabiti Tomovou energii, odjíždíme s Barbarou nazpět.
Den dvacátý šestý (středa): Máme další Vocation day. Já navštěvuji
německo-americký závod, vyrábějící subdodávky pro zdejší automobilku. Od
okamžiku zadání specifikace z 50 km vzdálené montovny Meredesu se musí
do pěti hodin kompletní sada přední a zadní nápravy nejen vyrobit, ale také
objevit v montovně na lince. Jdeme přímo kolem linky, vadíme tu a tam v práci dělníkům. Občas i nasazujeme některé díly místo tlustých dam tmavé pleti,
které na lince pracují. Bojím se, abych neudělal nějakou chybu, vše je ale
dobře jištěno, takže
nehrozí snížení kvality.
Byl to hodně překvapující zážitek. Večeři
dnes mám v country
klubu na golfovém
hřišti (jsem pozván
jedním členem tohoto
klubu, Přemek jiným).
Hřiště, klubovnu i přístav u jezera nepostavil nikdo jiný než Jack
Warner, jeden z nejbohatších mužů v Alabamě, živý příklad „amerického snu“. Řekl prý,
že všichni dělají dobročinné akce pro chudé,
a tak že on tedy udělá
něco naopak pro bohaté. Měl patent na obyJack Warner, majitel patentu na papírové sáčky.
čejné papírové pytlíky,
a to mu přineslo nesmírné bohatství. Daroval městu i církvi řadu uměleckých
skvostů. Netušil jsem, že tak slavným se člověk může stát i za svého života.
Někde mezi hlavním jídlem a zákuskem Jack přichází. Je mu devadesát let,
na které nevypadá, doprovází ho jeho šedesátiletá manželka. Vzal si ji teprve
nedávno, dva týdny po smrti své předchozí ženy. Můj hostitel nás seznamuje.
Jack se usmívá a říká, že nás zítra osobně provede po svém muzeu, nikdo jiný
prý nerozumí americkému uměni tak jako on.

Přijeli jsme v tom nejkrásnějším ročním období, příroda se probouzela, vše kvetlo a vonělo.
stane v rukách žadatele. A když ne, hned letí další. K našemu stolu přichází
černoška s velkým kastrolem a oslovuje naproti sedícího Přemka: „Mám pro
tebe kaši.“ „Díky, kaši nechci.“ Po chvíli důrazného přemlouvání Přemek
očividně nerad kapituluje (kaše není nic moc). Černá perla vezme naběračku, trochu té kaše kydne Přemkovi na talíř. „Tak vidíš,“ pyšně pak přechází
k dalšímu stolu. Objednané jídlo je výborné, k tomu hraje příjemná muzika.
Najednou hlasatel oznamuje, ze jeden z hostů pravě slaví narozeniny. Celá
stodola pak zpívá Happy Birthday a vzduchem opět létá čerstvé pečivo.
Den třicátý - poslední (neděle): Jedeme na letiště, máme před sebou snad
500 km. V půli cesty na dálnici je zácpa, někde před námi je havárie. Tvrdneme tam celou hodinu a začínáme se strachovat, zda stihneme odlet. Fred
říká, že tohle se mu za celých 18 let, co tudy jezdí, ještě nestalo. Nakonec stíháme letadlo spíš jen diky Bobovi Hicksovi (distriktní koordinátor výměn
GSE týmů), který jako naše spása na letišti již čeká a předává nám hotové boarding pasy. Americký GSE tým měl dojem, že do Prahy asi poletí sám. Rychle ho vyvádíme z omylu a v Praze z letadla vystupujeme skutečně společně.
P.S. - Byl to náročný, ale nesmírně zajímavý měsíc. Díky všem, kteří nám ho
tak zajímavý udělali a kteří přitom do toho vložili tolik vlastního úsilí a energie. Díky Bille, Bobe, Barbaro ....., díky Alabamo.
n

Den dvacátý sedmý (čtvrtek): University of Alabama je jednou ze tří nejstarších amerických univerzit. S 25 000 studenty, pedagogy a dalšími zaměstnanci
jde vlastně o čtyřicetitisícové město ve městě. Desítky, možná stovky budov,
sportovních ploch, parků, knihoven; městu vévodí monstrózní stadion amerického fotbalu pro 90 000 diváků. Univerzita je tak ohromná, že má i vlastní
autobusovou dopravu. Odtud odjíždíme za Jackem Warnerem, s nímž jsem
se poznal už při včerejší večeři. Čeká na cestě před svou zahradou a domem.
Kombinace umělých staveb z vápence, sochy indiána z kovu, vodopádu, zahradních besídek a do toho prsknutých osm ohromných amerických vlajek na
vysokých stožárech. Neuvěřitelné! Uvnitř domu to bylo také zvláštní. Třeba
anglicky salón, to byl interiér přivezený z jednoho anglického hradu a vložený
do místnosti o identických rozměrech. Raději jsme rychle přejeli do blízkého
muzea. Jack dal dohromady druhou největší sbírku amerického umění, v převážné míře jde o obrazy. Mnohé z nich jsou natolik slavné, že je lze najit
i v učebnicích, jeden obraz je dokonce na rubu americké dvoudolarové bankovky. Prakticky všechny získal na aukcích u Sotheby's nebo Christie’s.
Den dvacátý devátý (sobota): Obědváme v místní hospodě, která se stylizuje
jako farmářská, trochu připomíná stodolu. Obsluha je velmi početná, všichni
mají džiny, světle modré košile a červené kšandy. Jak usedneme, už dostáváme na papírovém prostírání hromadu smažených pochoutek. Mladý kluk
před sebou tlačí vozík a vykřikuje svou nabídku čerstvého pečiva. Jakmile někdo zvedne ruku, tak kus pečiva letí vzduchem přes celý sál a neomylně při-

“Výměna stráží“ na Ruzyňském letišti – naši se vracejí, Američané přijíždějí.
Foto: Georgie J. Podzimek, distriktní koordinátor GSE
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Text a ilustračné foto: Natália Bočkayová, Zacatecas, Mexico
redakčná úprava: Ivan Belan, PDG
Opä jeden rok vemi rýchlo uplynul a pre funkcionárov služby mládeži vrcholia
prípravy na privítanie, ale najmä na vyslanie nových študentov na ročné stredoškolské pobyty do mnohých krajín sveta. Počas školského roku sú potom v spojení s našimi mladými ambasádormi aj pomocou štvrročných hlásení, účelom ktorých jej
sledovanie úspešného a bezpečného pobytu v miestach ich pôsobenia. Oboznamovanie sa s postrehmi a skúsenosami našich mladých vyslancov zabezpečuje stále
zlepšovanie kvality tejto rotariánskej služby, ktorá je aj pod špeciálnym drobnohadom vekého počtu nerotariánov – najmä rodičov výmenných študentov. Za týmto
účelom by mali všetci vyslaní študenti trikrát za školský rok posla dištriktným a klubovým funkcionárom predpísané hlásenie s komentárom. Jedno z takýchto hlásení
po 6 mesačnom pobyte v Zacatecas prišlo aj do RC Banská Bystrica, ktorý na ročný pobyt do Mexika vyslal Natáliu Bočkayovú. Jej spontánny „komentár“ v minimálnej úprave uverejňujeme nielen pre povzbudenie nasledovníkov, ale najmä ako
neformálny prejav vekého uznania a ohodnotenia tohto rotariánskeho projektu.
Ke mi rodičia oznámili, že idem na ročný výmenný pobyt do Mexika, z akla
som sa a poriadne prestrašila. Môj najväčší strach bola cesta a letiská. Nevedela som ako to zvládnem sama, ako všetko nájdem. Ke som sa rozlúčila
s rodičmi na letisku vo Viedni, ocitla sa za kontrolou a stratila ich z doh adu,
momentálne začal fungova pud sebazáchovy.
Ak by vznikli nejaké problémy, bola som rozhodnutá nájs informácie, alebo
sa pýta policajtov. Vykročila som ráznym krokom k môjmu „gate-u“ a zrazu
som sa ocitla v lietadle. V Los Angeles mi ani na informáciách nevedeli poveda, ako mám alej pokračova. Rozhodla som sa vyh ada stánok konkrétnej leteckej spoločnosti pre určenie alšieho postupu a uvedomila som si, že
je ve mi dôležité dáva si pozor na svoje veci – teda pas, letenku a osobné
veci. Ke som pristála na letisku v Zacatecas, bola som na seba hrdá, že som
to zvládla a že som konečne v Mexiku. V mojom meste. Bol to neskutočne
úžasný pocit, to už asi nezažijem, takže ten pocit si treba uži!
Na inštruktážnych stretnutiach sa vždy hovorí, že prvých 5 mesiacov je kritických. Ja si myslím, že to nie je pravda. Každý týždeň komunikujete so svojou
rodinou na Slovensku. Jasné, že vám chýbajú rodičia, ale nevnímate to až tak
bolestne - spoznávate nových udí, máte ve mi ve a nových zážitkov, chodíte
na nové miesta, spoznávate krajinu. Je fakt, že neviete dobre po španielsky,
komunikácia viazne, ale na to treba len čas. Treba si uži a vychutna každý
deň s novými u mi, s výmennými študentmi, so zaujímavými možnosami
a skúsenosami. Aj ke sa možno na tieto miesta vrátite, nikdy to už nebude
to „pravé orechové“. Mojich prvých pä mesiacov prešlo rýchlo, ve už som
tu šiesty mesiac a ani si to neuvedomujem. Viac ma trápi, že tu budem už len
štyri mesiace, ktoré prejdú ve mi rýchlo. Po vianočných prázdninách, ke už
rozprávate dobre po španielsky, máte ešte viacej kamarátov, ktorí vás budú
všade pozýva, budú s vami keca a zrazu dostanete pocit, že sa vám ani nechce vráti domov - najmä ke si spomeniete na všetky tie povinnosti, ktoré
vás čakajú. Preto si treba uži celý rok úplne naplno, tak ako sa hovorí: „čo a
nezabije, to a posilní“...
Myslím, že všetci sme sa tak trošku báli prvého dňa v škole. Ale aj to je úplne
super, pretože si sadnete do triedy a behom minúty sa o vás stará až vás terorizuje asi tak 20 Mexičanov.
V škole Tecnológico de Monterrey teraz študujem štyri predmety: Geometría analítica, Formación pensamiento crítico, Historia moderna y contempor, Lengua espaňola, hrávam tenis a navštevujem školskú posilňovňu.
A ešte aspoň pár dobrých rád mojim nasledovníkom. Určite si zoberte tabletky na žalúdočné problémy, pretože je tu úplne iná strava a zaručene budete
ma prvé dva týždne problémy a doktori sú tu pomerne drahí. Určite si so sebou zoberte dostatočne ve a odznakov a pinov, pretože pri stretnutí všetkých
výmenných študentov je to tak do 400 osôb.
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Ke som bola na inštruktáži v Spišskej Novej Vsi a všetci výmenní študenti
hovorili, že to bol najlepší rok ich života – NEVERILA SOM. Ale už teraz
VERÍM. Je to naozaj najlepší rok, spoznáte stovky udí, zažijete ve mi ve a
nových zážitkov, spoznáte nové veci a budete ma úžasné spomienky, na ktoré nikdy nezabudnete. Objavíte jednu novú ve kú rodinu, nových bratov
a sestry. Je to úžasný rok a tak ho aj treba uži!
Ak máte možnos , tak cestujte a spoznávajte Mexico!
Viva Mexico, Rotary Youth Exchange Y Intercambistas!
n
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Text: Ivan Belan, PDG
Foto: E. Genserek.
Dňa 7. 2. 2008 sa uskutočnil v priestoroch firmy
Motor - Car Banská Bystrica už III. ročník charitatívnej aukcie, ktorú organizoval člen RC Banská Bystrica a riadite firmy Peter Kunkela. Preto
sa tohto atraktívneho večera zúčastnili aj všetci
členovia RC Banská Bystrica.
Úvodný program slávnostného večera sa niesol
pod tajuplným, ale výstižným názvom „Objavte
tajomstvo priestoru“, ke že Agentúra YMAN
Slovakia uviedla program iluzionistom P. Šestákom, ktorý svojou mágiou priestorové zákony dokonale spochybnil. Po nevidite ných záhadách
magických kúziel naopak úplne reálne v priestore
bolo vynikajúce vystúpenie Ilony Csákovej.
K záhadnému názvu večera bolo zložité pre organizátorov pripravi aj výstižné pozvánky. Nakoniec
tento problém bol vynikajúco vyriešený. Stvárni
„tajomstvo priestoru“ na pozvánke zadali ako úlohu študentom Akadémie umenia v Banskej Bystrici a každý jeden návrh bol ako pozvánka
akceptovaný. Takto každá jedna z 200 pozvánok
nadobudla trvalú hodnotu originálneho diela

Prvá dáma SR Ing. Silvia Gašparovičová preberá symbolické šeky v celkovej hodnote 228 000 Sk.
a rokmi sa môže jej cena originálu výrazne umocni umeleckým rastom autora. Študenti túto šancu
svojou nápaditosou a originalitou dokonale využili a ke že sa zriekli autorského honorára, plánované náklady na prípravu pozvánok boli prvým
finančným ziskom k celkovej benefícii večera.
Ke že v programe bolo aj predstavenie najnovšieho modelu osobného automobilu firmy
Mercedes-Benz, importovaného na Slovensko od
jari 2008, pozvanie prijal na tento gala večer aj
Ing. Andrej Glatz, generálny riadite Mercedes –
Benz Slovakia, s. r. o.
Hlavným bodom večera bola však charitatívna
aukcia, na ktorej sa dražili umelecké diela významných slovenských autorov – ma by, grafiky
a umelecké sklo. Potvrdzuje to aj výažok z auk-

cie, ktorý bol najväčší z doterajších ročníkov. Celkový výnos večera, v ktorom nechýbala ani hodnotná tombola, bol 228 000 Sk. Výažok večera
bol určený na špeciálnu učebnú a počítačovú
techniku pre slabozrakých a nevidiacich cestou
Nadácie Silvie Gašparovičovej a preto nemohla
na tomto vydarenom večere chýba ani prvá
dáma Slovenskej republiky. Pani Ing. Silvia Gašparovičová osobne prevzala symbolický šek a vo
svojom príhovore ve mi srdečne po akovala všetkým prítomným, ktorí svojou účasou túto úctyhodnú sumu benefície vytvorili.
Spokojní odchádzali aj majitelia vydražených vecí
a všetci - najmä tí, ktorí tohto roku v aukcii neuspeli - sa už tešia na IV. ročník, ktorý bude opä
prvý štvrtok februára 2009.
n

RC Most / RC Freiberg

Text: Bořek Kalvoda
Foto: Ladislav Šeiner
Rotary kluby z hornických měst na protilehlých stranách Krušných hor, ve
Freibergu a Mostu, mají spolu dlouhodobou spolupráci trvající již téměř 10
let. Tato spolupráce se uskutečňuje řadou návštěv na různých akcích pořádaných jednotlivými kluby, a také sdružováním prostředků na projekty financované formou grantů z nadace Rotary International s přispěním prostředků
z klubů.
Například v roce 2004 se uskutečnil společný projekt řešící venkovní pobyt
pacientů ústavu v Nové Vsi v Krušných horách za téměř 500 000 Kč, který byl
financován formou Matching grantu.
Na podkladě dobrých zkušeností ve vyznění tohoto projektu zahájil Rotary
klub Most jednání s neziskovými organizacemi sdruženými v Centru komunitního plánování v Mostě. Zde byla členům obou Rotary klubů prezentována řada potřeb a záměrů. Za nejvíce potřebné bylo shledáno řešení dopravy
pečovatelů a asistentů ke klientům, a naopak dopravu klientů k lékařským
kontrolám, atd., což zabezpečuje sociální služba Oblastní charity v Mostě.
Jedná se o cca 14 pečovatelů poskytujících služby cca 120 osobám v oblasti
měst Most, Chomutov, Duchcov a Osek. Uvedený záměr byl kladně projed-

...dobrá věc se podařila...
nán v obou klubech. Bylo rozhodnuto o finančních příspěvcích klubů, projekt podpořily finančně oba distrikty (2240 a 1880) a projekt byl řádně odsouhlasen a podpořen i nadaci Rotary International jako Matching Grant 63059.
Celkem bylo takto získáno 253 140 Kč, což umožnilo koupi nového vozidla
Škoda Fabia Combi pro potřeby Oblastní charity.
Slavnostní předání vozidla se uskutečnilo v autosalonu Škoda – Mobilpark
v Mostě dne 17. 12. 2007 za přítomnosti zástupců měst, neziskových organizací, komunitního centra, veřejnosti a členů obou klubů. Byli jsme velmi
rádi,že slavnostního předání se zúčastnil guvernér našeho distriktu Petr Pajas.
Všichni zúčastnění měli dobrý pocit z uskutečněného projektu a popřáli
Charitě mnoho úspěšných kilometrů s novým vozidlem.
Dobrou náladu a pocity při předávání nám připomíná řada fotografií a hřejivá vzpomínka, že „dobrá věc se podařila“.
n
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veřejně přístupných objektů – foyerů divadel
a koncertních sálů, obchodních galerií, vestibulů
kancelářských center nebo úřadů veřejné správy,
čekáren zdravotnických zařízení nebo nově rekonstruovaných nádražních hal. Vždy pokladničky
Rotary klubů nacházíme na podobných místech ve
většině zemí světa.

Text a foto: Mgr. Svatopluk K. Jedlička
Začátkem března uspořádaly oba ostravské Rotary kluby (RC Ostrava a RC Ostrava International)
na mezinárodním letišti v Mošnově u Ostravy společnou klubovou schůzku spojenou s komorní
slavností. Za podpory Moravskoslezského kraje
při této příležitosti nainstalovali jejich členové,
hosté a mladí přátelé z obou ostravských Rotaract
klubů do odletové haly Letiště Leoše Janáčka Ostrava prototypovou pokladničku pro veřejnou
sbírku finančních prostředků. Podle návrhu ateliéru Designbrothers ji vyrobila společnost
KASCH-interiér. Jako pozoruhodný architektonický prvek se takováto pokladnička může stát doplňkem i řady dalších moderních interiérů jiných

Pokladnička je vyrobena ze speciálního tvrzeného barevného skla a chromovaného rámu. Nevtíravá šikmá štěrbina pro vhození obnosu v horní
části výtvarně koresponduje s linií spodní části
rámu sloužící k jednoduchému vyjmutí nashromážděné hotovosti. Mince a bankovky v proskleném prostoru pokladničky přitom vytvářejí
neustále se proměňující samostatný artefakt. Přiměřená část vnější plochy pokladničky je přitom
využita jako nosič informací o projektech, na které jsou darované finance určeny.
Výtěžek se sbírky budou oba zúčastněné Rotary
kluby průběžně využívat rovným dílem na dva
konkrétní projekty. RC Ostrava International
jeho zásluhou rozšíří svůj příspěvek Nadaci
„Umělá ledvina pro děti“ při FN s poliklinikou
v Ostravě – Porubě. RC Ostrava přispěje větším
dílem do společného projektu se slovenským RC

Žilina, který pod názvem „Stružielka“ již od roku
1993 vede děti z obou regionů nevšedními kulturními a sportovními aktivitami k začlenění handicapovaných do běžného života a pochopení
principů multikulturní společnosti.
„Chtěli jsme, aby cestující měli možnost darovat
peníze na konkrétní věc prostřednictvím této velmi esteticky a funkčně vydařené pokladničky,“
říká Vít Ruprich z ostravského Rotary klubu Ostrava International, který byl za oba kluby pověřen vedením tohoto projektu. Současně uvádí, že
potřebné náklady na výrobu zaplatili sponzoři,
prostor pro umístění pokladničky v odbavovací
hale poskytlo letiště zdarma, a tím se stalo klíčovým spoluaktérem celého projektu. Získané finanční prostředky proto budou sloužit skutečně
výhradně charitativním účelům.
„Budeme velmi rádi, když této prototypové pokladničky využijí i další české a slovenské Rotary
kluby, určitě to pomůže dobré věci a o to nám
všem jde,“ říká zástupce druhého ostravského
klubu, současný sekretář a jeho budoucí prezident, Jaromír Krišica a s úsměvem říká: „Jen se
nás, prosím, neptejte, kdy si myslíme, že bude pokladnička plná. Doufáme, že, co nejdříve.“
n

Setkání na mošnovském letišti se zúčastnilo přes čtyřicet hostů obou ostravských Rotary
klubů.

Pokladnička pro veřejnou sbírku je zajímavým výtvarným prvkem dotvářejícím interiér odbavovací haly letiště.

K setkání patřila i poutavá prohlídka celého letištního areálu.

Slavnostní setkání bylo současně i společnou schůzkou obou ostravských Rotary klubů.
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Nejen čestnými, ale i milými hosty se stali (zleva): manželka českého premiéra Pavla Topolánková a asistent guvernéra našeho distriktu Jan Ženatý.

Při každé veřejné sbírce, loterii či tombole je třeba přesně dodržet také všechny potřebné
legislativní náležitosti.

Nad slavnostní ceremonií bděl Sigmun Freud (hledící z výzdoby kavárenského prostoru)
i koordinátor celého projektu Vít Ruprich z RC Ostrava International (stojící uprostřed).

Účastníci setkání byli také prvními štědrými dárci.

Slavnostní odhalení pokladničky uskutečnili (zleva): náměstek primátora města Ostravy
Lukáš Ženatý, Dalibor Hustý, prezident RC Ostrava a Jaromír Pavlíček, prezident RC Ostrava International.

Dva protagonisté projektu (zleva: Ing. Zbyněk Klapuch, majitel firmy KASCH-interiér s.r.o.,
která pokladničku vyrobila a Ing. Lubomír Vavroš, ředitel Letiště Leoše Janáčka Ostrava
v Mošnově.

Podrobnější informace o realizaci projektu včetně
výrobní dokumentace k pokladničce je možné získat u členů některého z obou zúčastněných ostravských Rotary klubů:

Rotary klub Ostrava International
Vít Ruprich,
739 602 923,
e-mail: v.ruprich@geofin.cz

Rotary klub Ostrava
Jaromír Krišica,
603 543 572,
e-mail: krisica@crestcom.cz
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RC Plzeň

Text a foto: Dobroslav Zeman, PDG
„Ani nevíte, jakou radost jste nám svým koncertem udělali – jako bychom
byli v divadle, kam se asi už nikdy nepodíváme,“ řekla mi jedna stařičká paní
v Domově pro seniory v Plzni na Lochotíně, který byl – po domově seniorů
na Borech a také v Bolevci na Západní třídě – už třetím sociálním zařízením,
v němž se uskutečnily v průběhu března 2008 přátelské koncerty výborných
interpretek – konzervatoristek, určené pro naše spoluobčany, kteří tam tráví
poslední roky svého života.
Profesor Šabaka doprovodil na klavír flétnistku Lucku Chmelařovou
Tato velmi milá a umělecky velmi hodnotná vystoupení zorganizoval Rotary
klub Plzeň na základě vstřícné nabídky dvou mladých umělkyň – sopranistky
Zuzany Seibertové a flétnistky Lucie Chmelařové, loňských absolventek plzeňské konzervatoře. Plzeňští rotariáni měli totiž možnost vyslat je v létě
2007 zásluhou Rotary klubu Ansbach na již 60. ročník významného hudebního festivalu „BACHWOCHE ANSBACH 2007“ (viz RGN 2007/5 str.
18-19). Tři koncerty mladých umělkyň pro klienty tří plzeňských Domovů
pro seniory byly proto nepřímým vyjádřením díků za jejich zážitky v Ansbachu – umělecké i společenské.
Lucka zahájila své plzeňské vystoupení koncertem pro flétnu od
W.A.Mozarta a jako spoluúčinkující si přizvala svou kolegyni Petru
Sekretovou, také flétnistku, aby
přednesly krásný koncert pro dvě
flétny od Domenica Cimarosy.
Zuzka zase seznámila posluchače
s krásnými písněmi nejen Josefa
Haydna a Antona Rubinštejna, ale
i Jaroslava Ježka. O výborný klavírní doprovod se postaral jejich pan
profesor Šabaka. Dlouhý potlesk
desítek seniorů (jejichž průměrný
věk v těchto zařízeních činí 87 let!)
byl upřímnou odměnou za jejich
vystoupení.
Tři březnové koncerty se staly souFlétnistky Petra Sekretová
částí celoročního cyklu přednášek,
a Lucie Chmelařová

RC Nitra Harmony

Text: MUDr. Stanislav Gilan
Foto: Ing. Ján Tarábek
Každý začiatok je ažký – to vedia rotariáni asi
sami najlepšie. Ked však ide o také dôležité zariadenie, ako je nové Kardiocentrum pre celý nitriansky region aj s mestom, ktoré má skoro stotisíc
obyvate ov, tak je každá pomoc dobrá, dôležitá
a potrebná. Spádový región pre kardiocentrum
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které v tomto roce připravují již podruhé členové Rotary klubu Plzeň pro tři
plzeňské Domovy pro seniory. Vystřídají se na nich mnozí odborníci – architekti, historikové i lékaři. Jejich přednášky sledují senioři s opravdovým zájmem, protože jim přinášejí nejen poučení, ale i rozptýlení. Již několikrát jsme
si tak ověřili, jak důležité je věnovat naši pozornost a péči nejen mládeži, ale
i vyšším věkovým kategoriím...
n

Účinkující se setkali s pozornými posluchači ve všech třech Domovech pro seniory

predstavuje spolu cca 1 mil.
obyvate ov – Nitra, Nové
Zámky, Komárno, Ša a, Levice, Topo čany, Zlaté Moravce,
Hlohovec, Galanta, Partizánske, Piešany, Bánovce nad
Bebravou.
RC Nitra Harmony chcel
účinne pomôc pri zariadovaní nitrianskeho Kardiocentra
a dostal podnet podie a sa
na zakúpení nového kardiostimulátora. Slovo dalo slovo, vzácny prístroj bol kúpený
a je od prvého dňa v prevádzke. A kto ho hoci len letmo
zahliadne, uvidí na ňom logo
RC Nitra Harmony. Kto slúži
verejnosti, slúži aj sebe.
n

RC Hradec Králové

Text: Augustin Čermák
Fotografie: Pavlína Pospíšilová
V polovině února se v rekonstruované budově
bývalého pivovaru v Hradci Králové, kde nyní
sídlí kromě krajského úřadu i několik dalších institucí (mezi nimi i náš Rotary klub), otevřely
místnosti galerie, která v trvalé expozici nabídne
průřez tvorbou jednoho z nejpozoruhodnějších
evropských umělců, hradeckého rodáka Vladimíra Preclíka.
Stálá expozice galerie je sestavena ze soch, obrazů a grafických listů, které umělec daroval Královéhradeckému kraji. Přestože je zde vystavena
jen malá část z více než osmi set sochařských děl,
které Vladimír Preclík dosud vytvořil, expozice
poskytuje návštěvníkům dobrý přehled o jeho do-

Otevření galerie se zúčastnil i prezident královéhradeckého Rotary klubu Doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc. (vlevo) a kronikář
klubu Vladimír Pilař.
savadní tvorbě od konce padesátých let až po současnost. Všestrannost autorovy tvorby dokládají
nejen vystavená sochařská díla z kamene, kovu,
a především ze dřeva, ale také návrhy na některé
pomníky a grafické listy. Mezi exponáty návštěvníci najdou také portréty významných českých
umělců – Jiřího Koláře, Adolfa Hoffmeistera, Ví-

Preclíkovo dílo je inspirující nejen pro jeho žáky a obdivovatele, ale i pro širokou kulturní veřejnost.
Akademický sochař Vladimír Preclík se narodil 23. května 1929 v Hradci Králové. V roce
1955 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, obor sochařství, v ateliéru profesora
Josefa Wagnera.
Většinu svého života spojil s Brnem, respektive s Fakultou architektury, kde v letech 1990
až 1992 působil jako profesor a vedoucí Ústavu výtvarného umění. V letech 1992 až 1998 se
podílel na vzniku samostatné Fakulty výtvarného umění při VUT v Brně. Preclíkovy sochy
zdobí mnohé brněnské stavby, včetně Masarykovy univerzity i VUT v Brně. Brněnské zastupitelstvo Preclíkovu práci ocenilo Cenou
města Brna pro rok 1998 za celoživotní dílo a
za významný přínos brněnskému vysokému
školství.
Preclík literárně spolupracoval s Miroslavem
Horníčkem a Iljou Hurníkem v knize Trojhlas.

tězslava Nezvala a dalších. Návštěvníkům je přístupné také atrium, kde jsou mimo jiné
instalovány některé portréty ze slavného cyklu
Česká avantgarda.
Náš Rotary klub se na žádost prof. Preclíka stal
jako představitel občanů města smluvním garantem výstavy, který ručí za to, že nedojde bez spolupodpisu prezidenta klubu k jinému použití
vystavených děl, než ke kterým jsou určena. Na
důkaz toho nejen náš současný prezident spolupodepsal smlouvu mezi Královéhradeckým krajem a prof. Preclíkem, ale také přímo ve
výstavním prostoru o tom informuje návštěvníky
deska z hořického pískovce se znakem Rotary.
Z hořického pískovce jsou kromě toho provedeny podstavce exponátů, o což se postaral náš člen
Pavel Barták.
S dojetím jen dodejme, že otevření galerie bylo
jedním z posledních veřejných vystoupení, kterých
se prof. Vladimír Preclík zúčastnil osobně.
V době, kdy píši tyto řádky, ke mně dorazila smutná zpráva o tom, že jeho umělecká i životní dráha
se uzavřela. Hradecká galerie se tak nechtěně stává jeho trvalým a důstojným odkazem.
n

Napsal i knihu Americký kolotoč, vydanou
v roce 1997 v brněnském nakladatelství Petrov.
Rodák z Hradce Králové je mimo jiné autorem
náhrobku Voskovce a Wericha, který je umístěný na Olšanských hřbitovech v Praze. Jako
jediný z českých výtvarníků byl pozván k účasti
na expozici vybraných umělců 20. století při
EXPO 67 v Montrealu. Jedním z posledních
Preclíkových děl, které zná široká veřejnost, je
památník druhému odboji na pražském Klárově. Do povědomí se dostala také pravidelná
Hořická mezinárodní sochařská sympozia, na
kterých umělci z různých zemí již víc než čtyři
desítky let tvoří monumentální skulptury.
Výtvarník, spisovatel a pedagog, prof. Vladimír Preclík, zemřel nedlouho před svými 79.
narozeninami, 3. dubna 2008.
Jana Záhorková, iDNES.cz

Při autogramiádě prof. Preclík rozdával nejen podpisy, ale
i úsměvy a životní optimismus.
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RC Rožňava

Text: Jaroslav Bolfík
Foto: Gabriel Vjeszt
Pavol Emanuel Dobšinský (pseudonym – Miloš, Ondrej Krá , Slavoj Drienčanský, Železnický) folklorista, redaktor, básnik, prekladate , ale predovšetkým známy ako „rozprávkár“ (slovenský H.K. Andersen) sa narodil 16. 3. 1828
v Slavošovciach v okrese Rožňava, kde bol jeho otec Pavol evanjelickým farárom. Mal 8 súrodencov. udovú školu navštevoval v Sirku, gymnázium v Rožňave a v Miškolci. V rokoch 1840 – 1848 študoval na evanjelickom lýceu
v Levoči, kde r. 1850 zložil kandidátsku skúšku. Ako tajomník Samuela Reussa
pôsobil 2 roky v Revúcej, potom ako pomocný redaktor Slovenských poh adov. Od roku 1853 bol kaplánom v Brezne, neskoršie v Rožňavskom Bystrom.
V rokoch 1858 – 1861 bol profesorom slovenského jazyka a literatúry na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici . Od roku 1861 pôsobil ako evanjelický farár
v Drienčanoch (okr. Rimavská Sobota) , kde 22. 10. 1885 zomrel.
Záber pôsobenia P.E.Dobšinského má neobyčajne široké dimenzie. Už na
lýceu v Levoči napísal prvé básne, ponášky na udovú poéziu, vlastenecké
a alegorické verše, ktoré publikoval v časopisoch (Živuot, Holubica, Sokol),
neskoršie v almanachoch a časopisoch (Lipa, Sokol, Tábor). Ako prekladate sa zameral na tvorbu svetových romantických básnikov. Jeho preklady
z Byrona, Lamartina a Mickiewicza dokázali schopnos štúrovskej slovenčiny vyjadri adekvátnou formou myšlienkové bohatstvo svetovej klasiky. V rukopisoch zostali preklady Ossiana, Shakespeara, Younga, J. J. Rousseaua,
Fénélona, Lermontova a.i.
Ako študent redigoval zábavník Holubica, neskôr bol redaktorom Slovenských poh adov a časopisu Sokol, celonárodného literárneho orgánu, ktorý
prispel ku zjednoteniu jazykového úzu a k stmeleniu národných síl. Významná je jeho národnobudite ská rola, zaradil sa do skupiny štúrovcov, ako edítor sa zaslúžil o vydanie literárnych prác Jána Čajaka, Jána Bottu, udovíta
Kubányho, publikoval biograficko-literárne portréty (V. Hanka, A. Petófi,
P. Z. Kellner-Hostinský, . Kubány), obsiahle štúdie o Vysokých Tatrách.
Zbieral materiály na slovenský slovník, zaslúžil sa o zachovanie literárnych
diel svojich vrstovníkov.
Ťažisko jeho činnosti však spočíva vo folkloristike a národopise. Problematikou udovej slovesnosti sa zaoberal od študentských čias. Samostatne vydal

27. ledna t.r. opustil řady českobudějovických rotariánů v krátké době již druhý člen, Zdeněk Voříšek. Odešel náhle, ve věku nedožitých 75 let. Zdeněk
neměl jednoduchý život. Jeho osud tak trochu připomínal osud Ludvíka Jána
z Kunderova Žertu. Krátce po Vítězném únoru, jako student českobudějovického Jirsíkova Gymnázia, místo podpisu pod nějaký oslavný pamflet připsal tři křížky. Tento žert poznamenal celý jeho další život. Podařilo se mu
sice dokončit gymnaziální studia v Českém Krumlově, ale od maturity až do
listopadu 89 pracoval manuálně, nejdéle jako řidič autojeřábu u českobudějovických Pozemních staveb. Nikdy si však nestěžoval. Naopak svým nezdolným životním optimizmem dodával síly k životu druhým. Po listopadu
znovuvzkřísil a významně pozvedl někdejší rodinný obchod s hudebními nástroji, největší v jižních Čechách. Nebylo proto divu, že se v roce 1993 stal členem našeho klubu.
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Rotariáni pred reliéfom (zprava): Ing. Dobos, Ing. Kardoš, MUDr Bolfík, Ing. Vjeszt ( prezident klubu), ak.mal. Roman Rembovský (spoluautor), Rudo Pažítka st., Rudo Pažítka
ml.(spoluautor), Ing. Zubriczky, Ing. Terneiová, Ing. Bareán.
syntetické dielo „Úvahy o slovenských povestiach. Plne sa oddal folkloristicko – zberate skej činnosti. Čas materiálu vydal v 2. zv. Sborníka slovenských
národných piesní, povestí, prísloví a v publikácii: „Prostonárodnie obyčaje,
povery a hry slovenské. Zberate sky sa zameral hlavne na slovenské udové
rozprávky, ktoré vydal s A.H. Škultétym pod názvom „Slovenské povesti“
Časopisecky uverejňoval novšie zápisy rozprávok a napokon vydal „Prostonárodné slovenské povesti“. Tieto zbierky, vychádzajúce dodnes v mnohých
vydaniach aj cudzojazyčných prekladoch, patria k základným hodnotám klasického dedičstva slovenskej národnej kultúry a reprezentatívnym dielam
slovenskej folkloristiky. Pri ich spracúvaní dosiahol jednotu obsahu a formy
a zachoval ich skutočnú udovos.
Ako jedno z prvých podujatí v rámci celonárodnej spomienky na vzácneho
rodáka sa 14. 3. 2008 uskutočnili celodenné oslavy v jeho rodných Slavošovciach. Na tejto akcii sa významne podielal organizačne, príspevkom a účasou RC Rožňava, čo bolo viackrát spomenuté v oficiálnych príhovoroch aj
v médiách. Dôstojný priebeh umocňovala bohatá účas nie len domácich, ale
aj z regiónu a hostí z celého Slovenska. Program mal viac častí: pri rodnom
dome, v Základnej škole, v pamätnej izbe, pri odhalení reliéfu, kultúrny
program v sále Obecného domu. Na viacerých miestach odzneli odborné
prednášky o živote a diele národného dejate a, príhovory a slávnostné prejavy. Nosným bodom bolo odhalenie reliéfu pred Obecným domom, ktorého
autorom je akademický maliar Roman Rembovský a bol vsadený do dreveného rámu a podstavca umelecky spracovaného rezbárom Rudom Pažítkom
mladším. O prípravu a vydarený priebeh celej akcie sa mierou vrchovatou
pričinili rotariáni Ing. Dionýz Dobos, ktorý v réžii svojej stavebnej firmy zabezpečil rekonštrukciu, obnovu a skrášlenie viacerých pamätných objektov
ako aj zasadenie reliéfu a Rudolf Pažítka starší, ktorý dohliadal na úroveň
umeleckú a estetickú celého diania. Na záver bolo pre účastníkov pripravené
bohaté občerstvenie, vlastne skôr pravá gemerská hostina.
n

Zdeněk Voříšek byl vzácnou osobností. Svým věčným úsměvem a dobrou náladou prozářil každou naši schůzku. Jeho ochota pomáhat druhým byla příkladná. Navzdory své neuvěřitelné vitalitě vystupoval skromně, až
nenápadně, jeho aktivní účast na činnosti našeho klubu nebylo však možno
přehlédnout. A to nejenom ve funkci prezidenta, kterou zastával v rotariánském roce 1998/1999. Když byla
příležitost posedět a zavzpomínat,
dokázal vždy pobavit vzpomínkami, úžasné byly jeho zážitky z účasti
na stavbách socialismu.
Milý Zdeňku, jediné, čím jsi nás
zklamal, byl tvůj odchod. Moc nám
scházíš. tam nahoru ti vzkazujeme:
snad nám tu ztrátu pomůže zacelit
tvůj syn Martin, kterého bychom
chtěli přivítat jako člena našeho
klubu.
Členové RC České Budějovic

mace a kontakty najdete internetové adrese
www.oldracing.cz.
n
VELKÁ CENA HLUČÍNA 2008 – RC Ostrava International se podílí na uspořádání 1. ročníku stíhacích závodů veteránů. Závod, a zejména s ním
spojená „Soutěž ELEGANCE“, mají vzdát hold
věhlasné řemeslné zručnosti a technickému umu
minulých generací českých výrobců (případně
majitelů) automobilů a motocyklů. Setkání milovníků veteránů bude po celou dobu jeho trvání
provázet i VETERÁN BURZA, tedy možnost
nějakého toho veterána prodat či koupit, získat
potřebné náhradních díly pro svého miláčka nebo
vyhledat službu některé z renovátorských dílen.
Víkendová akce se uskuteční 13. - 15. 6. 2008 ve
Sportovně rekreačním areálu Hlučín. Záštitu nad
„Velkou cenou Hlučína“ převzala vedle Města
Hlučína rovněž Vysoká škola bánská - Technická
Univerzita a Rotary klub Ostrava International,
do jehož fondu humanitárních projektů připadne
podstatná část z výtěžku celé akce. Bližsí infor-

DŘEVO - WOOD 2008 – RC Zlín a zlínskou Nadaci Tomáše Bati spojuje již dlouhou dobu zájem
o rozvoj osobnosti talentovaných mladých lidí.
Nadace organizuje pro studenty výtvarných oborů uměleckých škol od roku 1998 letní sochařská
sympoziua. Základním materiálem pro tvůrčí vyjádření je dřevo (dub, lípa, javor, topol). Ze zájemců přihlášených vždy do poloviny května je
vybráno osm účastníků, kterým Nadace standardně poskytuje odbornou a technickou asistenci,
motorové a elektrické pily, hradí jim ubytování
a přispívá na stravu V minulých letech nechávali
organizátoři zúčastněným studentům možnost
výběru tématu. Smyslem letošního ročníku
(23. června – 2. července) je vytvořit díla, která
svým charakterem reflektují na otevření hranic
v rámci Shengenského prostoru a současně zachovají tradiční prvky regionu (země), ze které student přichází. Letos bylo osloveno 30 škol
a 27 Rotary klubů v 21 zemích. Vítězná socha bude
pravděpodobně umístěna v některém z exteriérů
města, ostatní díla pak v areálu Baovy vily, která
patří mezi nejvýznamnější zlínské objekty. Přátelé
z RC Zlín jako spolupořadatelé sympozia, zvou
členy ostatních Rotary klubů ke strávení několika
dnů v závěru června na sympoziu a pro příští rok je
vyzývají k vyslání studenta z umělecké školy v jejich městě nebo městě jejich zahraničního partnerského klubu na další ročník sympozia. Bližší
informace: sekretariat@batova-vila.cz.
n

datum
28. 4. – 26. 5.
30. 4. – 4. 5.

ROTARY INTER-COUNTRY TENNIS CUP se
již tradičně uskuteční v Českém Krumlově. Termín 21. června (sobota) byl zvolen tak, aby účastníci turnaje mohli navštívit i proslulé třídenní
Slavnosti pětilisté růže (viz: www.ckrumlov.info
/docs/cz/atr203.xml), nebo naopak, abyste kulturní a kulinářské zážitky spojili se sportovními.
K účasti v turnaji vás zvou předsedové dvoustranného distriktního výboru pro spolupráci mezi našimi a rakouskými kluby (ICC CZ/SK-A ) Otakar
Veselý, PDG D-2240 a Harald Marschner, PDG
D-1920. Turnaj se uskuteční na kurtech
Tenis-Centra Český Krumlo, kde je pro včas
přihlášené rezervováno i ubytování (HOTEL
ZEUS). Startovné bylo stanoveno 1 000 Kč/osoba, začátek turnaje na 9:00 hod. a vyhlášení vítězů
na 17:00 hod., uzávěrka přihlášek 30. května.
Bližší podrobnosti a přihlášky získáte prostřednictvím e-mailu: vesely.rotary@kamen-ck.cz.
n

pořadatel

akce

místo konání

DV - TRF

GSE tým z USA (D 6860) u nás

několik míst v ČR a SR

RTC Ostrava

Seminář RYLA

Prostřední Bečva, ČR

7. 5.

RC Plzeň

Golfový charitativní turnaj I.ročník

Plzeň-Dýšina, ČR

10. 5.

RC Trenčín

Slavnostní setkání u příležitosti vstupu SR do EU

Trenčín, SR

14. 5.

RC Třebíč

Benefiční koncert DĚTI DĚTEM (5. ročník)

Třebíč,ČR

14. 5.

RTC

Slavnostní předání Charty RI

Brandýs nad Labem, ČR

14. 5. – 18. 5.

RC Plzeň

Inter-Country Meeting (GB, F, B)

Plzeň, ČR

16. 5. – 18. 5.

RC Valtice-Břeclav

3. setkání Na bicyklu či pěšky kolem LVA

Lednicko-Valtický areál, ČR

23. 5. – 24. 5.

D 2240

Distriktní konference

Praha, ČR

26. 5.

RC Brno

Vila Tugenthat – prohlídka před rekonstrukcí

Brno, ČR

31. 5.

RC Košice - Country

Rotariales

Drienovecke Kupele, SR

13. 6. – 15. 6.

RC Ostrava Inter

Stíhací závody veteránů
„VELKÁ CENA HLUČÍNA 2008“

Hlučín, ČR

15. 6. – 18. 6.

Rotary International

99. Světový kongres RI

Los Angeles, USA, California

ICC CZ/SK-A

Rotary IC Tenis Cup

Český Krumlov, ČR

RI – IGFR

45. Světový golfový šampionát

Niagara Falls, Canada

21. 6.
22. 6. – 27. 6.
23. 6. – 2. 7.
27. 6.

RC Zlín

Sochařské sympozium studentů DŘEVO 2008

Zlín, ČR

RTC Ostrava International

Slavnostní předání Charty RI

Ostrava, ČR

1. 9. – 6. 9.

RI-ITFR

World Championship - Rotarians’ Tennis Meeting

Barcelona, Španělsko

9. 9. – 12. 9.

RI-IGFR

38. Evropské golfové mistrovství

Southport, UK

19. 9. – 21. 9.

DV-služba mládeži

Setkání zahraničních studentů dlouhodobé výměny

Strečno, SR

ICC CZ/SK-D

Zasedání DV pro spolupráci s kluby
v Německu

Norimberk, Německo

Rotary International

Den spolupráce s OSN

všeobecná aktivita

25. 9. – 28. 9.
4. 11.

Kalendárium avizuje ve zkratkovité podobě termíny všech nám známých aktivit, které se týkají rotariánského dění ve vztahu k našemu distriktu. Jsou zde uváděny akce tuzemské i mezinárodní, akce pořádané kluby, distriktními výbory i ústředím RI, akce otevřené rotariánské veřejnosti i uzavřená pracovní setkání určená jen zvoleným delegátům. Je to jedna z mála možností, jak
představit v koncentrované podobě mnohotvarost našeho rotariánského roku a jak vám připomenout některé termíny nebo vás na
jednotlivá setkání pozvat. Ti, kteří náš časopis čtou pravidelně, jistě zkratkovité formě porozumí. Podrobnosti k jednotlivým akcím
vám rád sdělí sekretář distriktu prostřednictvím e-mailu: pfencl@nextra.cz.
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Dignitatis memores ad optima intenti
Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty
založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami
ROTARY INTERNATIONAL (RI), a to většinou
ve formě občanských sdružení. Jejich členy jsou
muži i ženy. Své různorodé humanitární, vzdělávací
a kulturně-společenské aktivity rozvíjejí v rámci
územního celku zvaného distrikt. V našem případě
má distrikt evidenční označení 2240. Právní subjektivitu získal podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb.,
a to ve formě mezinárodní nevládní organizace
s působností na území České republiky a Slovenské
republiky. Členy Rotary distriktu jsou výhradně Rotary kluby, a to všechny, které byly v obou státech
přijaty za členy společenství ROTARY INTERNATIONAL (členem distriktu nemůže být jednotlivec). Rotary kluby se na vedení organizace (distriktu) podílejí prostřednictvím svých zástupců. V čele
distriktu stojí jako statutární zástupce a představitel
RI guvernér, který plní úlohu koordinátora činnosti
jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu
s vyššími organizačními složkami a společenstvím
RI. Při plnění jeho úkolů mu napomáhají regionální asistenti a členové tématicky zaměřených distriktních výborů a komisí. Pod patronátem jednotlivých
Rotary klubů rozvíjejí svoji činnost mladí lidé
v ROTARACT klubech, absolventi studentských
výměnných pobytů se sdružují v klubu ROTEX. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má
roční cyklus – rotariánský rok začíná 1. července
a končí 30. června.

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

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