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NA ZLOMU ROKU
Je samozřejmé, že se pi'i vstupu do Nového
roku 2003 ohlfžfme, co něm přinesl rok
uplynulý. V našem rotariénském světě toho
bylo opravdu hodně pozitivniho, ve sféi'e
sociélnf, humanitér nr nebo vzdělévacr.
Zajfmajf.li nés pak předevšfm okolnosti týkar f e našeho časopisu, byly to udélosti
a mimořédné: néš dvouměsíčnfk ARY GCXJD NEWS, určený nejen všem
rotariénům v Ceské republice a na Slovensku, ale i našf široké vei'ejnosti, se ve svém
4. ročnfku stal z rozhodnuti sprévnf rady Rl
z počétku července oficiélnfm časopisem
celosvětového rotariénského společenství.
Současně zfskal i atraktivnf podobu: od čfsla
5/ 02 začal vychézet v nové grafické úpravě, je již celobarevný a mé oproti minulosti
· většf rozsah, aby bylo možné uplatnit
něm několik nových rubrik. V nich chceme
našim čtenéřům představit řadu osobnosti,
zajímavé témata našeho života a také pi'iblížit význam, posláni a uskutečňovéní rotaríénských ideélů kdekoliv na světě. Také okruh
našich čtenéi'ů sa významně rozšfi'il, předelm o všechny české i slovenské ústavní
činitele a řadu dalšfch významných osobnosti veřejného života. Zéi'ným pi'fkladem
rotariénské obětavosti a aktivity je pomoc,
kterou češtl i slovenštl rotariéni pi'ispěli
a stéle ještě přispfvajf - dokonce v úzké spolupréci se svými zahraničnfmi přételi - ve
prospěch těch, které postihla v srpnu
2002 katastrofélnr povodeň. Proto se
v úvodu ještě jednou vracfme k tomuto S\11'chovaně aktuélnfmu tématu. Vedle toho
uvédfme několik zajfmavých člénků z ústi'edniho měsfčnfku THE ROTARIAN. které jsou
výbomým pi'fkladem toho, čfm rotariénské
společe nstvf žije: jednak pi'lpravou na 100.
výročf svého založeni, jednak i naplňovéním
svého závazku - přispět do roku 2005 čéstkou 80 miliónů dolarů na konečné
vymýceni dětské obrny na celém světě. Je
úkol jistě mimoi'édně néročný. ale je o to
významnějšf, nebot naděje, že na celém
světě vymizf prévě dfky pomoci a obětavosti
rotariénů jedna z nejzévažnějšfch chorob,
které po staletl ohrožovala celé lidstvo, je
více než lékavé. Proto věnujeme tématu
programu PolioPius nejen působivý snímek
na titulnf straně, ale i několik dalších pi'íspěvků.Všichni pracovnici redakce i členo
vé redakčnf rady pi'ejf všem našim čtená
řům do roku 2003 mnoho pracovnfch
osobnfch úspěchů, hodně radosti ze života a také uspokojeni ze všech aktivit, které
společně podnikáme ve prospěch druhých,
těch, kteřf pomoc nejvíc potřebuji.
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RC Praha Classic
pornohl postiženým povodní
Bezp ros tředn ě po povodi'lových
událostech ko ntaktovali zástupci RC
Prah a Classic r úzná místa, kde by bylo
třeba po moci. Pozitivní i negativní
zkušenosti měli někte ří čle nové z pomoci p ř i d řívěj š íc h povodn ích na
Mo ravě, dvou rodin č l e n ú klubu se
letos tyto události do tkl y přím o, kontakt byl především s ob ce mi na soutok u Vltavy a Berounky- Štěchovi ce,
Dobh chovice, zprávy přic h ázely
n a příkl ad z Písku). Nakonec byla
po moc RC Praha Classic n as m ě rová n a
clo severní části Prahy, kde Vltava
o pouští m ěsto - clo o blasti Prahy 6
(Poclbaba, Bube neč, Suchdol, Sedlec)která byla p l oš n ě zasažena m é n ě, ale
o to s vě tš í intenzitou (Vl tava zde proték á úzký m ko rytem smě re m na Roztoky u Prahy a Kralu py n ad Vltavou).
Tato oblast navíc z(Jstává stranou
v)r razn ěj ší p ozornosti.
Z tipli někol ika desítek konk rétních
rodin p ostižen )rch povodní byly
zástupci RC Praha Classic a M ěs tské
části Praha 6 vybrány tř i , jejichž pří
bě h byl atypický a u kterých byla
potřeba pom oci p atrně n ejn aléh avěj-

ší. Manželé šerclovi (oba jsou
invalidní) p f"išli
o vešker)' majetek, dúm i jeho
vybavení.
Podobný osud
postihl manžele
Nesrovnalovi ,
kteří jsou již
v clúch odu (n a
jejich pr-íběhu je
dojemné, že
•
zachrai'loval i
p řed evším velkou sbírku knih
jako "paměť
národa", i když
ani tll se jim
Clenové RC Stuttgart pfivezli materiální pomoc
před vodou n ep od a řil o zcela uchránit). Třetím přípa
stit tě mto tře m rodinám vybavení
dem je rod ina Polákov)rch se dvě m a
domácnosti z použitého zařízen í,
dospívajícími stu dujícími dě tmi, ktefina nčn í prostředky pro nákup
rým povode11 zdevastovala rodinný
nov)rch ko nk rétních a potřeb ných
do mek včetně vybavení. Vý bě r byl
věcí, fi n an ční výpomoc v částce
proveden na zá kl adě zásad y, že je
90 000 Kč pro každou z těch to tř í
třeba uskutečnit pomoc výraznou,
rodin. Cel kově se jedná v současné
n e rozmě 1!1ova t p ros třed ky clo více
době o realizovanou p omoc v hod nos mě r l! a p ře
tě cca 400 000 Kč. Tímto zpúsobem se
devším jeddaří životní situaci těchto lidí výraz n ě
nat rychle.
řešit. NapL u in-validních manželú
V uveclen)rch
Šerclov)rch je možné m luvit snad až o
případ ech
řeše n í definitivním, protože městská
byly p řesně
část jim součas n ě dává clo trvalého
u rče ni p i"íužívání nov)' bezbariérový byt. Jedná
jemci pomose o rozsáh lejší, cl louhoclob)' projekt,
ci i jejich
který byl odstartován bezpros t ředně
akutní, konpo opad nutí zátop a v jehož rámci
k rétní po tře
byla již v p rú bě h u zá ř í a ř íj n a realizoby.
ván a ko nk rétní pomoc. D o končení
RC Praha
tohoto projektu proto bylo zar·azeno
Classic se pomezi dalších šest aktivit podporovad ař il o ve
n)rch z po-vodňovéh o konta cli stri ktu
sp olupráci
2240.
s partnerským kluSvatopluk K. .Jedlička
bem RC
RC Praha Classic
Pan N esrovnal přebfrá od sekretářky RC Praha Class1c symbolický šek
Stuttgart zajiRC Praha Classic ls Hel in the Families Struck b Floods

T he Ro tary Club Praha Classic in co-operation w ith the Ro tary Club Stuttgart (Germany) has proviclecl three fa milies,
w hose property was comp letely clestroyed by floods, w ith h ouseholcl equipment and necessary financial m eans in the total
amo unt o f 400 000 Czech crowns.
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Povodňový

projekt
RC Prague lnternational

Rorary klub Prague ln ternational
pomáh á č tyr-em vesnicím v blízkosti
Prahy, které byl y zdevastovány srpnovou povodní.
Za po moci všech člen(• klubu jsme
clo 31. r-íjna 2002 dokázali nashromážclit více než 720 000 Kč (v této částce
jsou zahrnuty pl' ís pěvky v r ť1zn ých
m ě n ách), zača li jsme s reko nstrukcí
clom t"1a vytvol'ili jsm e základ ní životní
pod mínky adop tovaným rodinám. To
je však p ouze začáte k. Bude to trvat
h ocl n č dlouho , než se život vrátí clo
starých kolejí. aše pomoc a sbírky
peněz budou proro pokračovat a
budeme dále rozvíjet projekty, které
budeme financovat nash romážděný
mi prostl'eclky.
NABYTEK PRO ZAPLAVENÉ VESNICE

Prorože vě tš i n a našich adopti vních
rodi n phšla během záplav témě!'
o všechno, soustl'edí se naše další úsilí
na vybavení těchto rodin základním
nábytkem v místech jej ich bydli ště.
V sob otu 12. Hjna jsm e p ozvali naše
rodi ny do Prahy, aby si mohly vybrat
z více než 150 k u s ů nábytku.
TOPENf V DOMECH OPĚT FUNGUJE

Protože se blíží zima- vžd yť teploty
v zár-í dosahovaly pouze kolem 8 - 15°C,
v noci i m é n ě - chtě li jsme pomoci
lidem pr·edevším s rekumarukcí vytáp ění. Zrekonstruovali jsme proto čtyf· i
vytápěcí systémy a jeden, v domě
dvou mentá l ně postižených bratrú
v Řevn ici, jsme vybudovali zcela nově.
Ocl konce zár-í si tak naše ado ptivní
rodiny v Řevnici moh ou doma opět
zatopit. Hlavní rekonstrukce pak bude
pok račovat s n adcházejícím jarem.
OBLEČENf A VYBAVEN(
DISTRIBUOVANO

Firm a Sharp Rakousko nabídla
a dodala pět l edni ček a mikrovlných
trub pro l'evnické rodiny. Protože se

naše pomoc soustl'edí na poskytování
a zabezpečová ní základního vybm·ení
a životn ích podmínek , obstarali jsme
o bleče ní a kuchyi'lské vybavení na
zák lad ě individmllních potl'eb jednotlivých rodin.
Nec hyb ě l y ani h r ačky pro dět i- však
jed na z našich adopti vních rodin má
doko nce p ě t d ě tí ! H račky p oskytly
rodiny Balážových a Ma to u š ků.
CO JSME JEŠTĚ DOKAZALI?
Řada rotariántl z našeho klubu oslo-

vila své pl'átele a vyu žila sv),ch kontaktů n a podporu sb írky fina nčn ích prostl'eclktl.
Vydali jsme brožuru o novém projektu, v níž detail n ě popisujeme pl"ístup našeho klubu a z pů sob, jímž
jsme projekty a osoby, které pomoc
potl'ebují, vybírali. Uvedli jsme také
způsob, podle n ěh ož jsme pl'id ě l ova li
p eníze a uvedli jsme k ategorie d á rců .
O tevl'eli jsme nové bankovní konto
pro cizí m ě ny.
Navázali jsme kontakty se starosty
vesnic Lety, Dobl'ichovice a Řevnice,
abychom identifikovali projekty, které

by zlepšily život na vsi po záplavách,
a abycho m zjistili, kde by byla pomoc
našeho klubu skuteč ně efektivní.
DALŠ( KROKY NA LISTOPAD
A PROSINEC 2002

Budeme

p ok račova t

se sbírkou
prostl'eclkú, s projektem
vybavení nábytkem a soustřed íme se
na sběr šatstva a kuchyňské vybavenosti. Svou pozornost zaměl'íme na
usn ad nění každodenního živora,
napl"íklad zajiště ním praček pro rodiny v Tch ořovicích. Chceme také identifikova t nov)r komunální projekt
v oblasti J1evnice - Tchol'ovice- Dobři
chovice, pokračovat ve vyjednávání
s p otenciálními partner y projekt(•
a s dárci- a v neposlední řad ě se
chystáme zorgani zovat vánoč n í setkání v Praze se všem i našimi adoptivními rodinami.
finan č n ích

Willem Kolthoj,"
RC Prag u e I nternational

Flood Pro·ect · t he RC Pra ue lnternational

This dub hel p s four v illages near Prague that have been devastatecl by the August floocls. By October 31, the d ub members had succeeded in collecting mo re than 720 000 Czech crowns. Fundraising and help w ill continue.
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POVODŇOVÁ
Správ n ě

se říká, že v nouzi poznáš
jsme si ově řili hned v prvních cinech po těžkých povodních
u nás v srpnu, když se nám ozval náš
dlouholetý přítel William Spalcling, PDG
kalifornského clistriktu 5160, plný obav,
jak to u nás po p ovodních vypadá. Protože s ním udržujeme již pátým rokem
velmi přátels ké styky, přišel s nabídkou
fina nční pomoci p ostiženým. V rámci
svého distriktu, p okr)rvajícího podstatnou čás t severní Kalifornie, inicioval
prostřednictvím sou časného guvernéra
Marka von Hotzenclorffa a řady dalších
obě tavých přá tel sbírku fin a nčních prostředků. Výsledky si p řece jen vyžádaly
přítele. To

urč i tý čas.

O to víc nás po těšil o, když náš letošní
guvernér M ilan Roch dostal v sobotu
26. října 2002 na vědomí tuto stručnou
e-mailovou zprávu, adresovanou púvodně prezidenU:m1 všech 68 Rotary klu bú
tohoto geograficky vzdáleného, ale pře
sto nám tak blízkého clistriktu 5160:

KALIFORNI~

POMOC Z

Věc: Snaha ofinančnípomocpři pi'irodní

mohl využit na pomoc obětem povodní.
Tak skutečnějednají praví rotariánibýt vždy pohotově!
Děkuji vám všem, kteříjste přispěli.
Připojuji svůj e-mail, adresovaný guvernérům obou uvedených distriktů.

katastrofě

v.šem vedoudmfunkcionářům distriktu:
Na konci srpna jsem vám rozeslal
výzvu týkajfd se ničivých záplav,
k nimž došlo ve slf'ední Evropě. Všechny
1'0tariány našeho distriktu jsem požádal
o jejich přfspěvky. Nuže-jak je u nás
obvyklé- rotariáni distriktu 5160 skuteč
ně pomohli! Náš distrikt dosud vybral
na tento účel více než 5 000 dolarů! Na
základě předběžného souhlasu jsem
uvolnil dalších 5 000 dolarů z našeho
distriktového DDF{ondu, abyjich bylo
použito pro pomoc postiženým.
Takže sečteno a podtrženo: jednak
distrikt 1910- východní část Rakouska,
s nímž si v tomto roce vyměníme naše
GSE-týmy, jednak distrikt 2240- Česká
republika a Slovenská republika, náš
GSE-partner v roce 2000, dostane každý
ode mne šek na 5 000 dolarů, abyjich

Mark von Hoetzendoif.f
guvernér distriktu 5160
pro 2002-2003
Sa mozřejmě

i my všichni u pří mně
jménem postižených našim
kalifornským přátelú m! Takto získaných peněž n ích p rostřeclk(J bude na
zá kladě posouzení distriktové p ovod1'1ové komise využito bezpochyby co
d ěkujeme

nejefektivněj i.

Dobroslav Zeman, PDG,
RC Plzeň

Flood Hel from California

Partner District 5160 from California has sem 5 000 do llars to the account of aur district. The same amo unt o f money has
been sem to the Austrian district 1910, that has been also struck by devastating floods.
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Na pomoc postiženým povod němi
také plzei1ští rotari áni.
Stalo se tak především - ve sp olupráci
s Rotary k lubem v Chebu, zejména
s jeho členem Š těpánem de Wol fem bezprostřed n ě p o záplavách, kdy se
pod ařilo jeho p rostřednictvím zajistit
a distribuovat postiženým velkou
zásilku č istících a úklidov)rch pros t ředkLI zaj i š tě nýc h belgickou poboč
kou firmy VERO H olland jako její
humanitární pomoc.
Další velmi ú s p ěš n o u akcí byl benefiční koncert, kter ý uspořádala dne
20. zál'í pocl záštitou p l zeň ského p rimátora ing. Jiřího Šnebergera a biskupa Msgr.Františka Radkovského Nadace 700 let města P lz ně v katedrále sv.
p ř i spě l i ú č i n n ě

!F)@2l@l@l(y]

Ba rtolo měj e. Mezi spon zory nechyběl
ani Rotary k lub Pl zeň. Na programu
bylo slavnostní Requiem W.A.Mozarta
v provedení české h o o rchestru Atlantis, který řídil holandský d irigent van
der H oeven. Spo l ú či nkova l holandský
pěvecký sb or GLO RIA TOONKUNS
a sól isté Ludmila Vernerová, I vo na
Škvárová, Vladimír O kénko a Petr
Dolejší. Z č is té h o vý těž ku koncertu
490 340 Kč b yla největší částka
260 000 Kč věnována na p omoc 17.
základní a ma teřs k é ško le v Malické
ulici v Plzn i-Ro udné, k terá byla jedním
z objektú, váž ně postižených povodněmi.
Běhe m

podzimn ích m ěs íc ú byl a
také s našimi zahra niční mi přá teli
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vyj as n ě na další rozsáhlá p omoc, kterou o ch ot ně nabídl ně mec ký Rotary
klub Neuruppin. V p osledních listopadov)rch dnech dovezli jeho čl enové
do školy v Malické ulici za říze ní v celkové h o dn otě p řes 20 000 Euro,
po třebnéh o pro obnovu zaplavené
školní jídelny a kuc hyn ě- a k tomu
ješ tě př i vezou dod a teč ně nejen velkou ch l adni čk u s ka pacitou 300 litrú,
ale i asi 15 p oč ítač(J a sady zajím avých
CD-ROM pro výukové po třeby školy
Mohou být l epší pří kl a dy rotariánské solidarity a ocho ty pomoci?

Dobroslav Zeman, PDG,
RC Plzeň
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100 let Rotary

Tešírner-5-a
na zra~é výročie Rotary!
I
Viete snívať tri roky dopredu o torn, čo bude
vroku2005?
Sté výročie Rotary by rna/o byť velký rn rnornentorn pre nás všetkých . Eradikácia polio, nové
projekty služby v 30 000 komunitách a dosiahnutie ciel'a 1 , 5 rnilióna č/enov, to všecko sú sny,
ktoré chcerne dosiahnuť do konca stého roku
existencie Rotary.
Dnes nie je príliš sko ro začať plánona tú to historickú udalosť. Je žiadúce, aby kluby a dištrikty vytvorili
počas roku 2002 - 2003 výbory na
koordináciu aktivít spojených s oslavami stého výroč i a. V septembri
dostal každý k lub propagačný b alíček k u stému v)rroči u Rotary International, v ktorom je pomocný materiál
Yčítane plánovacieho kalendára, správ
pre tlač, textov pre rozhlasové vysielanie, historické fotografie Rotary a p oštové pohl'adnice. Tento zdroj pomoci
ul'a h č í rotariánom tvorbu publikácií,
je vhodn}r pre spoluprácu s masovokom unikačný mi prostriedkami a pomóže pri o rganizovaní výstav na úrovni klubov a na úrovni dištri ktu.
t a pri pomenutie storoč ni ce žiada
Rotary International všetky kluby, aby
do februára 2005 realizovali prinajmenšom jeden projekt v prospech
komu nity. Projekt móže ma ť formu
vysadenia stromov, vybudovania cletského ihriska, zriadenia knižn ice,
vytvorenia výd aj ní jedla- zoznam
móže byť nekon ečný. Každý klubov)•
projekt je potrebné označ iť trvalým
označením, nápisom, tabul'kou a pod.
informujúcou, že ideo projekt s aktívnou účasťou rotariánov. Aby bolo
možné tento projekt zar i ad i ť do súťa
že, musia ich kluby zaregistrovat u
Rotary International do 30. júna 2003.
(Regist račné fo rmuláre sú on-line na
adrese www.rotary. org). Dúfame, že
toto úsilie sa odzrkadlí v projektoch,
ktoré vzniknú v 30.000 komunitách
po celom svete a budú rozširovať
vať

in formácie o našom úsilí meclzi širokou ve rejnosťou.
Počnúc rokom 2003 buclú kluby
vyzvané, aby organizovali s úťaže
v mal'ovaní plagátov a literárne súťaže,
ktoré by podnietili deti ku vyjadreniu
zmyslu "služba mojej obci ". Víťazné
postery budú vystavené na Svetovom
kongrese k u stému výroči u v Chicagu.
Rotariáni sa móžu tiež zúčast n it na
" Projekte dvojíc klubovku stému
v}rročiu ", ktor}r má vyjadriť medzinárodnosť Rotary Internatio nat. Kluby
budú vyzvané ku \rýberu
"klubu clvojčaťa" alebo
"sesterského klubu"
v inej čas tí sveta, s k tor}rm by vytvorili spoločný
projekt služby, v)rmenu
mlad}rch, alebo naclačnú
aktivitu.
Počas rokov 2003-04
bude cirkulovat p o všetkých dištri ktoch rotari ánsky sto roč n i cový zvon.
To bude podobné ako
olympijský ohei1, ktorý
putuje okolo celého
sveta, symbolizujúc zač i a
tok olympijsk}rch hier.
Cesta sto ro čn icového
zvona bude končiť v Chicagu v júni 2005, kecly
bude zvoni ť na začiatok
storočnicovej konvencie.
Počas roku 2004/ 05 ponúkne Rotary International sto ročnicovú putov-

nú výstavu, ktorú móžu použiť kluby
a dištri kty na publikovanie nášho
stého výročia . Bude obsahovat kópie
memorabilií, vyznamenaní, dokumentov, fotografií a iných p redmetov historického významu.
Rotariáni by malí ve novať mimoriadnu pozornosť stému výročiu na ich
cl ištriktovej konferencii. Sté výročie
poskytuje i deálnu prílež i tosť pre
kluby hovori ť o ohromujúcom príbehu Rotary International. Je to príbeh
nácleje, života a realizovaných snov.
Dúfame, že v roku 2005 každý jednotlivec bude u z n ávať, že Rotary koleso
je symbolom služby a priatel'stva, vzájomného porozumenia a mieru.

Clifford L.Dochterman,
Rl Past President,
p redseda Komitétu pre oslavy
sto ročnice Rotm y International

See: lookin forward to the Rotar Centenial
by Clifford L. Dochterman,
THE ROTARIA , O ctober 2002
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Milí rotariánštf jJI"átelé,
mnoho největších úspěchů na celém
bylo založeno na nápadu jediné
osoby. V roce 1917 zřídil tehdejší prezident Rl Arch C. Klumph nadaci s jedin)rm posláním - "sloužit dobru ve
světě". Jako pr vní přispěl do této nadace Rotary klub Kansas City v Missouri,
USA, částkou pouhých 26,50 US $.
Takový byl " zisk" z uspořádání Světové
ho kongresu Rl v roce 1918. Tento
počáteční vklad se ovšem postupem
let rozrostl do největší neziskové organizace na světě, zaměřené na humanitární služby a na p odporu míru -do
Nadace Rotary.
Programy Nadace Rotary pomáhají
zachrai'iovat životy milionú na celém
světě. Zajišťují vodu žíznícím, potravu
hladovějícím, léky nemocným, přístřeší
lidem bez domova. Pro mne samotného je zadostiuči něním, vidím-li, kolika
ži votům tato Nadace již pomohla.
často si vzpomenu na slova básníka
Ralpha Waldo Emersona: "Vědomí, že
právě tvúj život napomohl tomu, aby
alespoň jediný další člověk mohl svobodně dýchat- i to je úspěchem".
Listopad je měs ícem Nadace Rotary.
]e příležitostí, abychom se rozhodli
k našemu vlastnímu příspěvku do této
Nadace. V době stále narústajících
mezinárodních kon fliktú dává u skuteč
i'iování našeho úsilí nový naléhavý
smysl. Jako rotariáni mů žeme při spě t
každým naším projektem k lepší
světě

Milí rotariánštf jJF"átelé,
při mých cestách kolem světa mne
vždy povzbudí, vidím-li rotariány,
kteří se zapojují do proj ektů za měře
ných na zvyšování gramo tnosti u lidí
všech věkových kategorií. UNESCO
hlásí, že přibližn ě jedna čtvrtin a lidské
populace na celém světě je prakticky
negramotn á. S našimi spo leč n ými
schopnostmi a s n ašimi zdroji bychom
tedy mohli dosáhnout výrazných
změn, budeme-li proti metle n egramotnosti společně bojovat.

budoucnosti lidstva.
Novou velmi slibnou iniciativou jsou
rotari ánská Centra mezinárodních
mírových studií. V září zahájilo prvních
70 rotariánských mírových stipendistú
své dvouleté magisterské studium,
za m ě řené na mezinárodní vztahy, orázky míru a n a řešení konfliktú. Je naším
přáním, aby se tito stipendisté stali
vedoucími osobnostmi, které budou
moci usnadňovat podle platného
práva mírový proces. Tato Centra Rotar y představují rozhodující krok v našem úsilí, zaměřené m na zlepšení
mezinárodních vztahtt a světové porozu m ě n í.

Bhichai Rattakul
Rl PrtJidtnt, l OOl·OJ

Naším snad dosud největš ím ú spě
chem je program PolioPlus, který stále
z(tstává naší nej větš í prioritou. jen
v minulém roce do n ěh o vložila Nadace Rotary 38 mil ion ťt dolarů, tedy dale-

Právě propagování úsilí za odstraňování negramotnosti je dttležité
k dosažení lepších výsl edků v péči
o zdraví, v boji proti hladu a chu d o bě.
Více než 900 mi li o n ů l idí neumí č ís t
ani psát v jakémkoliv jazyku, přiče m ž
d vě třetiny z nich jsou ženy. Výhody
vyplývající z jejich vzd ěla nos ti se pro-

jeví v lépe placené práci, ve vzděla něj
ších rodičích , v menším počtu dě tí,
které předčasně ukonč í školní
docházku.
Rotariáni se p o řadu let zabývali
projekty sahajícími od vých ovných

Dignitatis memores ad optima intenti

ko více, než clo kteréhokoliv jiného
programu Rotary, aby pf"ispěl a k nadcházející bitvě za ko n ečné vymýcení
dětské obrny do roku 2005. Přestože
se počet nových výskytú polio snížil
ocl roku 1988 o 99%, právě toto jediné
poslední procento je pro nás tou největší výzvou.
Všechny rotarián y spojuje jejich společné úsilí shromáždit 80 milionú dolarú, jichž je zapotřebí ke krytí výdajú
této poslední fáze. Pokud se nám
n e podař í zbavit lidstvo d ě tské obrny
nyní, promarníme vše, čeho jsme až
dosud dosáhli. Je to tedy závazek
mimořádně n áročný, ale jeho výsledky
budou sloužit k prospěch u milionú
dětí na celém světě. Budeme proto
v našem úsilí pok račova t, až bude proti
ob rn ě oc hráně n o každé malé d ítě kdekoliv na světě.
Naclace poskytuje rotariánúm neomezené příležitosti k tomu, aby konali
dobro v kterékoliv zemi světa. Mějme
tedy na paměti , že každá, ať sebemenší
naše služba a pomoc představuje malé
semínko -sémě lásky, které brzy vzklíčí
a poroste. V tomto měsíc i vás proto
všechny vyzývám, abyste rozsévali
právě tato sémě lásky prostřednictvím
naší Nadace Rotary, aby mohla zakoře
nit a poskytnout naděj i nadcházejícím
generacím.

Bhichai Rattakul,
prezident Rotmylnternational

program(t předškolní mládeže až po
kursy čtení a p saní pro dospělé.
Mnohé z nich podpo rují granty 1 adace Rotary. Ovšem i sebemenší snaha
může mít mimořádný dopad na život
jedince. Pouze scho pnost přečíst si
knihu otevírá d veře představivosti a
povzbuzuje mysl člověka. Knihy dávají lidem schopnost vidět a vnímat
nové okolnosti.
Mnohé Rotary kluby vyhlásily
úspěšné projekty na odstranění
negramotnosti. Mediální kampai'l
nazvaná "PŘEčTI MI!" a sp on zorovaná

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

mno ha kluby byla vyhlášena proto,
aby přiměla ro diče v Kanad ě, Mexiku
a ve Spojen ých státech k tomu, aby
hlas itě pře d č íta l i svý m d ě te m. V Pakistanu vybudoval Rotary klub Laho re
Midtown ško lu pro d ě ti d ě lník (! s nízkým příjmem ve velmi chudé oblasti
venkova. V M arylandu, USA, vyhlásil
Rotary klub Hunt Valley projekt

" Knihy pro mezinárodn í po ro zumě
ní", díky jemuž se po dařil o shromáždit na 10.000 knih pro knihovny v zahrani č í. VEl Salvado ru se zase osm
Rotary klubů sp ojilo s ministerstvem
školství a vy tvo řil o s íť vzd ě l ávacích
center, v nichž se d osp ě lí u č í č íst.
Zejména mi leží na srdci vzděl ávací
projekt " MAJÁK", vyhlášený v T hajsku

prezident Rl

již v roce 1987, a to jako první vzd ěl á
vací projekt Rotary ve velkém m ě ř í t
k u. Jeho sou čás tí je zavedení moderní in tenzivní vyučovací metody
nazvané " Inten zivní setkán í s jazykem". Podle ní se vy u č uje mluvenému
a psanému jazyku ve sk upinových
aktivních kurzech. Pilotní projekt byl
natolik ú s p ěšný, že jej převza l o pro
celostátní p o třebu th ajské m inisterst-vo školství. Ocl té doby slouží jako
model i v mnoha dalších zemích.
Schopnost č ís t a psát vy tváří cestu
k osobnímu růstu a k osvětě. Jedním
z n ejvděčnějších okamžikt'1 mého
života jako člena Rotary proto bylo,
když jsem se p odíval clo očí d ítěte,
které dostalo svou první k nihu. Jeho
oč i zář il y údivem a vzrušením.
Budete-li rozsévat sémě vzděl anosti,
budete sou čas n ě rozsévat i sé m ě
lásky.
"SOW THE SEEDS OF LOVE"

~ . 0~',
Bhichai Rattakul,
Prezident Rota ry International

POSELSTVÍ ..JEHO VELIČENSTVA
ŠPANĚLSKÉHO KRÁLE ..JUANA CARLOSE
93.

Je pro mne jakožto čes tnéh o před
sedu 93. Světového kongresu Rotary
International velk}'m p otěšením
pozdravit vás a s rdeč ně př i v ít a t všechny členy společenství Rotary ze 160
zemí, kteř í se p oprvé setkávají právě
ve Špan ělsku.
áš svě t po třebuj e dnes více než
kdy jindy vytvál"et a dále rozvíjet vysoce etický a kč ní plán, za m ěře ný na lidskou dtlstojnost a na obecné služby a
po moci, plán, kter }' bude podporovat
propagaci míru a vzájemného porozu m ě ní.

Je proto ž ivotn ě cl(Jležité p o kra čovat
v podpo ře vz d ě l á vá ní a odborn é
výchovy n aší mládeže, aby se tak zajis-

Světovému

kongresu Rotary lnternational
[ Barcelona, 23. června 2002)

tilo její zapojení clo stálého zlepšování
v níž žije a kterou bude
také v budoucnosti ř íd it.

s p o l eč nos ti ,

j sem si jist, že váš ko ngres upevní
svazky, které sp ojují všechny člen y
Rotar y International, a že u č iníte
všechno pro to, abyste př ispěli ke
zlepšení svě ta, kter ý si bude stále více
věd o m svého n eoc hvějn éh o závazku
k so lidaritě, jejímž cílem bude řeše ní
problémt'1 a usp okojování potřeb součas n os ti.
Uplímně

.fuan Car/os Jl
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Rozhodující rok
pro nadaci Rotary
G lenn K inross, bývalý prezident Rl a
zmo cněnců

předseda

sboru

Nadace Rotary formuluje jejích sedm

Rotary dnes představuje
rozsáhlý a složitý organizmus. Veškeré
příspěvky do ní či nil y v roce 2001/02
celkem 81 mil. americk),ch dolarů, při
čemž rozpočtované výdaje dosahovaly částky 95,7 mil. clol aríL Přestože
tyto částky znějí pt1sobivě, stále to
ještě nestačí k tomu, abychom mohli
vykonat vše, co je třeba. V tomto roce
proto stanovili z m ocněnc i Naclace
sedm cíltl, abycho m mohli naše poslání splnit.
1adace

Prvnf cn: Splnit nái slib ·
vymýtit ilitskou obrnu
Největší překážkou úpl ného vyhlazení polia je nedostatek finačn ích
prostředků. Chceme.-li splnit Svtlj slib,
že polio vymýtíme, je úkolem Rotary
zajistit ještě alespoi'l 80 mil. dolarů formou příslibtl nebo clar(J clo 30. če r v n a
2003. Svému závazku mllžeme dostát
j ed i n ě tehdy, objeví li se na celém
svě tě sk utečně u ž jen jediný poslední
případ této nemoci.
Druhý cn: dosáhnout ročnfch vkladů
do Nadace ve výii 83 mil. dolarů
Vím, že požadujeme mnoho. Ale
potr·eba stále trvá. V tomto roce vyče r
páme rozpočet na úče l ové dotace
(Matching Grants) daleko před 30.
če r vnem . To znamená, že rotariáni
formulují daleko více projekttl, než
jsme sami schopni financovat. Odpověď je jednoduchá: vyberme v rámci
našich ročních vkladtl do Naclace více
p eněz. Potom budeme m oci také
financovat víc projekttl.
. najme prvnf rok
frových center Rotary~"-=--=-~
Nově zřízená Mírová centra Rotary
pro studium otázek míru a řešení konflikt(! jsou naší prioritou. Vytváříme
tak konečně skupinu oclborníktl, kteří
se budou věnova t udržení míru a

budou vzděláni k tomu, aby mohli
ře šit složitá napětí, k nimž v našem
světě dochází. Musíme se proto postarat o zvidite ln ění tohoto programu.
čtvrtý cn: ~ářejme smysl pro naii
odpoVid.=
"=" Abychom dosáhli stanoveného cíleaby clo roku 2005 přispěl každý rotarián clo Nadace čás tkou 100 d olarů potřebujeme mezi našimi členy, v klubech a v clistriktech upevnit smysl pro
spo luú čas t a odpově dn os t. Některé
kluby přis p ívají do Naclace jen velmi
málo, n ěkteré dokonce v(Jbec ni čím .
Musíme dosáhnout toho, aby i k těm
to klubům dolehla výzva Naclace a inspirovala je k tomu, aby se do ní
všechny zapojily.

Pátý cn: Postarejme se o zviditelninf
Nadace na klubové úrovni
Potřebuj eme zajistit, aby byli všichni
rotariáni lép e informováni o Nadaci
Rotary. Nejlepším zptlsobem je spolupracovat s prezidenty klubtl, kteří
hrají rozhodující úlohu při poskytování i nformací každému jednotlivému
č l enovi o m im ořádném významu
Nadace a o jejím místě v rozvoji lidského s pole čen ství.
Šestý cfl: Zjednoduime Nadaci Rotary
Zmocněnci již zavedli hluboké
z m ě ny ve zpúsobu poskytování grantů na humanitární programy. Nově
ustavený komitét se bude zabývat
vyhodnocováním všech podaných
př ihlá šek na r úzné granty, jejich publ ikováním i všemi fo rm álními náležitostmi.

cílů

1996/ 97. Dosáhli jsme tak horní hranice. Objevují se však další požadavky,
přičemž nemúžeme pominout humanitární a vzdělávací programy Nadace.
Nepodaří-li se nám financovat další
rozvoj Naclace, vzdáme se svého hlavního cíle: světovéh o po rozumění a
míru.
Do bře však vím, že tyto cíle m(Jžeme splnit. V roce, kdy jsem vykonával
funkci prezidenta Rl, jsem se svou
ženou Heather (která ze mřel a v roce
1998), cestoval p o celém světě a setkával jsem se s mnoha rotariány, muži
i ženami, kterým ležela na srdci starost o lidstvo celého světa. Když jsme
pohlédli clo jejich tváří, viděli jsme
v nich duši i srdce Rotary.
V červenci jsem z Austrálie přiletěl
clo Evanstonu ve státě Illinois, USA. Po
dlouhé cestě jsem byl unavený a hlavu jsem měl plnou úkol(!, k teré
musím v někol i ka příštích dnech splnit. Měl jsem zapnutou televizi, ale
vysílala pouze nějaký nepodstatný
rozhovor. Vtom jsem zaslechl slovo
" hladomor". Na obrazovce jsem spatřil
reportéra, jak hovoří s n ějakým
mužem z Malawi. emohl jsem uvěřit
tomu, co vidím -jedl bláto. Rozmíchával vodu s prachem na jakousi kaši.
Reportér se ho zeptal " proč tohle
jíte?" a muž odpověd ěl " protože mám
pocit, že jsem si naplnil žaludek."
Tato slova mě až clu nitra zasáhla.
Jimi jsem si uvědomil, že problémy
světa jsou všude kolem nás, stále a mnohé z nich se objeví i v takovém
nepoclstatném rozhovoru v televizi.
Moje otázka proto zní: Kdo bude
naslouchat a kdo odpoví?
Rotariáni a jejich Naclace an o.

Sedmý cfl;_.Zdůrazňujme potřebu
dali fho r · st inančnfch prostředků
Veškeré příspěvky clo Nadace
vzrostly z 15 milio n(! dolarů v roce
1987/ 88 na více než 60 mil. v roce

PIVOTAL YEAR

Trustees Chairman and Past Rl president Glen W. Kinross outlines seven goals for The Rotary Founclation
See : THE ROTARIAN, ovember 2002
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Glen.n. W Kinross,
Past-Presid ent Rl
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Členovia Rotary International sa na
celom svete p ocliel'ajú na akcii, ktorá
má vo svojich dósleclkoch viesť v blízkej buclúcnosti ku Svetu bez cletskej
obrny.
Poliomyelitída je vysoko nákazlivé,
vírusové ochorenie, ktoré postihuje
j eště stále cleti v niekol'kých kraj i nách
sveta, najma v Ázii a v Afri ke. Vír us
poliomyelitícly móže vyvoláva ť obrnu
a občas aj s m r ť. Nakol'ko na ochorenie
nie je k clispozíci i liek, musí cl ieťa byť
oč kované, aby neochorelo. Očkova
nie je jednoduchá záležitost, ktorú
p oznajú vel'mi clobre všetci rocli čia
malých cletí. ]eclnocluch)rm poclaním
niekol'k)rch kvapiek očkovacej látky
clo úst clieťaťa je možné každé dieťa
proti tejro chorobe och rán iť. Za malú
sumu, približne 20 Sk je možné jedno
clieťa zaočkovať a oc hrán iť ho na cel)'
život.
V ro ku 1985 zahájili rotariáni svoju
prvú kampai'l n a získanie fi n a n č n )rch
prostrieclkov na b oj proti polio. Vtecly

si stanovili ciel' z ískať 120 miliónov
clolárov. Na konci tejto prvej kampane
mala Naclácia Rotary k clispozícii
clokonca 240 miliónov clolárov a
vyhlásila svoj PolioPius program, urče
ný na zaočkova n i e všetkých cletí sveta

progr am PolioPius

clo stého výroč i a vzniku organizácie
v roku 2005.
Doteraz sa v boji proti p oliomyelitícle dosiahol mi moriadny v)rsleclok.
V roku 2001 sa vyskytlo už iba okolo
500 prípaclov ochorení, čo znamená
pokles o 99.8% oproti 350.000 prípaclov v ro ku 1988. Dnes je v)·skyt pol io
u ž iba v 10 krajinách sveta, oproti 125
kraj i mí m v ro ku 1988.
ie je však koniec, kým nie je koniec clefinitívne. K)rm nie je poliomyelitícla vymýtená na celom svete, stále
existuje riziko jej zavlečenia. Preto
musí k ampal'"l očkovani a intenzívne
pok ra čovať vo všetkých k rajinách
sveta. Aby sa poclarila úplná eraclikácia tejto cho roby, sú potrebné ďalšie
fina nč n é prostrieclky. Preto pokraču je
kam paň Rotary PolioPius.
Aj vy, ktokol'vek z nás móže pomócť
svojím príspevkom na úspech tejto
vysoko humanitárnej akcie. Čítajte
ďalšie podrobnosti na týchto stránkach nášho magazínu.

Viktor Príkazský, DGN,
RC Poprctd

--::

DIVOký VITlJS polio dosref prettvává v Afghánistánu, Angole, Egyptu, Etlóp11, Gamb11, Ntgero, Ntgérii, Pákistánu,
Somálsku e Sudánu

Cam ai n PolioPius in the Rotar Districts All Around the World · Rotar and PolioPius
1 owaclays, p olio occurs only in ten countries of the world in comparison tO 125 countries i n 1988. LasL year o n ly 500
children went down w ith polio (a decrease by 99.8% in comparison to 350 000 cases in 1988).
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Poliornyelitída, detská obrna po slovensky, skrátene "polio", bola na svete nepochybne od neparnati. Pravdepodobne najskoršie znázornenie
ochorenia je na karnennej doske z E gypta z rokov okolo 1 3 5 0 pred Kristorn. Na doske je znázornený rnladý rnuž s asymetrickou obrnou
nohy. Po!io rnrzači/o i zabíjalo najrna deti až do
doby objavenia a používania účinných vakcín
v 5 0-tich rokoch 2 0 . storočia . Polio bolo najčas
tejšou príčinou invalidity človeka. V polovici 1 9 .
storočia industriálna revo/úcia viedla ku zvýšenej
urbanizácii v E urópe a v S evernej Arnerike, čo
rna/o za následok vznik epidérnií detskej obrny.
O d konca 1 9 . storočia sa epidérnie objavo v a li v
rnnohých krajinách sveta. Epidérnie zostali dorninantnýrn problérnorn verejného zdravotníctva
rozvinutých krajín v prvej polovici 20. storočia.

va, pretože v porovnaní s orálnou vakcínou nechrání spol'ahlivo proti bezpríznakovému množeniu vírusu v čre
ve človek a, je poclstatne clrahšia a jej
použitie je výrazne zloži tejšie - musí
sa poclávať i nj ekčne a pre cllhoclobý
úč i nek je porrebné poclávať ju opakovane.
Orál na polio vakcína (OPV) bola
vyvinutá a pripravená A.B. Sabinom.
V USA bola povolená na hromadné
používanie v roku 1961, u nás už
v roku 1960. Orálna trivakcína obsahuje všetky tri typy vírusov, ktoré móžu
vyvolávat ochorenie cletskou obrnou.
OPV je vakcína vhod ná nielen na
bežnú prevenciu, ale sa používa aj na
zvláclnutie epiclémií, nakol'ko jej cielené použitie m óže zastavi ť rozvoj epiclémie. Preto je OPV záklaclným a účinn)'m nástrojem celosvetovej eracl ikácie polio. Vakcína je lacnejšia, jeclnoclucho sa pocláva- kvapká sa clo
úst, jej tri dávky, riaclne podané, veclú
L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - k u spol'ahlivej, cllhoclobej imunite a to - celkovej aj miestnej v čreve. O kre m
Inaktivovanú polio vakcínu (IPV)
chorobnosti na polio v USA a to z 37
toho oslabené vírusy sa z očkova n ých
vyvinul]. E. Salk v USA zač iatko m
prípaclov ( 1952) na 0.5 prípaclov na kažmóžu cl'alej šíriť a tak imunizovat
50.tich rokov. Po overení jej bez peč
dých 100.000 obyvatel'o v USA (1961).
cl'al'šie osoby, ktoré nemajú protilátky.
nosti a ú činn osti bola v roku 1955
Už v roku 1957 sme vyrábali túro
úmrria na clerskú obrnu sa v ČSR
schválená v USA jej výroba. Jej používakcínu aj u nás. Táto vakcína sa ku
povinne
hlásil i ocl roku 1919 a ochorevanie viecllo ku výraznému poklesu
celosverovej eraclikácii polio nepoužínia ocl roku 1928. V rokoch 1926 až
1938 sa ročne hlásilo 13 až 46 úmrtí.
Ocl roku 1939 sa cletská obrna vyskytovala v bývalej ČSR v poclobe epiclémií. Tapr. v roku 1939 v epiclémii,
kto rá postihla najma Čechy, zaznamenal i vyše 1800 ochorení a 146 úmrtí.
V nasleclujúcich rokoch po takej to tažkej epiclémi i sa ročne hlásilo 300 až
1000 ocho rení. Ďalší epiclemick)' rok
bol rok 1948, kecl y zaznamenali vyše
2060 ochorení a 139 úmrtí na obrnu.
Nasleclovali opať roky s nižším v),skytom ochorení.
V ro koch 1943, 1948 a 1953 postihli
epiclémie aj Moravu a Slovensko.
V roku 1953 epiclemiológovia zaznamenali okolo 1900 ocho rení a 111
úm rtí. Zo získaných poznatkov sa
dalo preclpoklaclať, že rok 1957 bude
cl'al'ším rokom s epidemickým v),skytom. Nakol'ko už bolo známe, že existuje vakcína, ktorou je m ožné priaznivo ovplyvniť výskyt ochorení a clokonca sme ju boJi schopní vyrábať u nás,
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bolo rozhodnuté očkovať celú detskú
popul~íciu p roti cletskej obrne pomocou IPV. Vakcínu sme nakúpili pre
prvé dve dávky v Kanacle a pocll'a clánskeho vzoru sme oč kovali i ntraclermálne (clo l<Ože), čo preclstavovalo
z n ač n é úspory očkovacej látky a možnost zaočkovať viacej ako 2 246 000
cletí. Pre tretiu dávku, poclanú o šesť
mesiacov p o clruhej, sme použili vakcínu vyrobenú v pražskom ÚSOL
(Ústav sér a očkovacích látok). Zaoč
kovaných bolo približne 87 % cletí vo
veku od 1 do 7 rokov a približne 40%
detí vo veku 8 do 14 rokov. IPV očko
vanie chránilo cleti clo 7 rokov v 66%
a deti vo veku od 8 do 14 rokov
v 48%. Poclarilo sa zabrániť vážnej
epiclémii, ale neclosiahol sa očakávaný
vyšší výsleclok. V roku 1957, pri vel'mi
starostlivej registrácii prípaclov, bolo
ešte zaznamenaných 639 ochorení
a 27 úmrtí. V roku 1958 klesol počet
ochorení na 231 a úmrtí na ll a v roku 1959 n a 131 príp aclov a počet
úmrtí na tři.
Nižší ochranný efekt očkovania vakcínou IPV b ol clóvoclom, prečo sa na
prelome rokov 1958 a 1959 uskutočni
la vel'ká terénna štúclia s orálnou
očkovacou látkou, ktorú na tento účel
venoval jej obj avitel' prof. A.B. Sabin.
Venova nou očkovaco u látkou sa očko
valo v štyroch krajoch českej republiky 114 000 cletí vo veku ocl 2 do 6
rokov. Mimoriaclny úspech tejto štúdie
vieclol ku celoštátnemu, masovému
očkovaniu v roku 1960. Zaočkovan )'ch
bolo vyše 4 milióny detí vo veku ocl
2 mesiacov d o 15 rokov, čo pred stavovalo viac než 94 % cletskej populácie
štátu. Vačšina použitej očkovacej látky
bola vyrobená u nás - v Ústave sér
a očkovacích lárok v Prahe. Táto celoštátna očkovaci a kampai'l vieclla v mimoriadne krátkej dobe ku vysokej
ochrane detskej populácie a ku vymiznutiu ochorení paralytickou cletskou
obrnou. Od augusta roku 1960 sa
nevyskytol v celom štáte žiaden
domácí prípacl detskej obrny. Takáto
situácia platí až dodnes. Očkovacia
látka sa vyrába la u nás až clo roku

1962, potom bola výroba vlastnej
látky zastavená a clovážala
sa z Inštitútu poliomyelitícly a vírových encefalitícl v Moskve.
Móžeme byť oprávnene hrdí na skutočnosť, že Československo bolo
prvou krajinou na svete, ktorá dosiahla a zdokumento\·ala eliminovanie
detskej obrny na celom svojom
území. Tú to sku točnosť ocenila aj Svetová zclravotnícka organizácia, ktorá
vo svojej publikácii " Operation
iVIECACAR eradicati ng polio" (WHO
Copenh agen 2001) uvádza closlovne:
oč kova cej

" 111950-tich a 1960-tich rokoch
vývoj účinných očkovacích látok proti
polio umožnilmnohJím krajinám kontrolouct!' toto ochorenie a eliminovat'
riziko uel'kých epidémií. Vela kmjín
zauiedlo očkouacie látky proti polio do
suojich očkovacích kalendárou pre
mtinné očkouan ie detskej populácie,
ale i ba malý počet z nich, menouite
Československo a Kuba preukázali, že
podanie orálnej očkouacej látky
(OPll) u masových kampaniach vy ústilo do 1jchleho a kompletného uymiznutia klinickej poliomyelilídy':

PolioPlus

Pau·ilo by sa uv i esť mená aspoi1
hlavných autorov toho to výsledk u, čo
sa plánuje urobi ť na podujatí organizovano m Rotary klubom Trutnov
v ]ansk)rch Lázních v máji 2003,
pomenovanom "Post-polio Syndrome
ancl Neuromuscular Diseases".
Ešte nie je koniec, J...")rm nie je
koniec.....V 10 kraj inách sveta divoký
vírus ešte cirkuluje a desiatky iných
krajín sú obrozené importom nákazy.
Pre všetky k rajiny sveta je vírus vzcl ialený iba na dÍžku letu l ietacllom a vírus poliomycli tícly nepotrebuje dza.
(S použitím li teratú ry " Poliomyeliticla v české republ ice 1919-1999", autori D i mirrij Slo ním, Eva Švandová,
Praha 2001 )

Viktor Príkazský,
DGN 2004/05,
PolioPius komisia dištriktu 2240

From the Histor of the Polio Eradication Efforts in the Former Czechoslovak Re ublic
In the former Czechoslovak Republic an oral polio vaccine was usecl to eradicate polio. This vaccine, which startecl being
produced in 1957, was permitted to be used for mass vaccination in 1960. Before the mentionecl vacci ne had been invented,
polio had o ften the character of an epidemie and hunclreds of children died as a consequence of that disease. Since August
1960 there h as not been any single case of polio in this territory.
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Kanadská vláda prisrúbila finan čnú
podporu pre kampaň PolioPius
Pokračujúc v tradícii p odpory pre
úsilie rotariánov, k anadská vláda prisl'úbila venovať 3 milióny kanadských
clolárov pre k ampai'l PolioPlus, ak
kan aclskí rotariáni zozbierajú prinajmenej 9 miliónov clolárov. "Imunizač
né programy prinášajú výsledky a Kanada sa stala veclúcou silou v tomto
úsili", p oveclal a Susan Whelan, kanadská m inisterka pre meclzinárodnú
spoluprácu. "V uplynulých 10 rokoch
Kanada p rispela sumou vačšo u ako
243 milió nov k anadských clolárov pre
i muni zač né programy v rozvojov)rch
krajinách. K an ada bola prvou vládou,
ktorá prispela na z ačiatku Rotary PolioPius kampane v roku 1985.

Rotariáni pomáhajú očkovat!
14 milionov detí v Etiópii

Vi acej ako 14 miliónov cletí bolo
imunizovaných p očas prvej etapy
Nároclných očkovacích dní v Etiópii.
Prvý sa uskutočnil 25. októbra 2002 za
p omoci 74 000 dobrovol'níkov, včít a ne

rotariánov. Etió pska armáda bola
mobilizovaná na
p odporu kampane v nedostupných a n eb ezpeč
ných o blastiach
krajiny. 55% krajiny bolo p okrytých
očkovaním z očko
vacích centier
a 45% očkova ním
z domu clo do mu.
V krajine je vel'mi
ť ažké z aoč kovať

všetky cleti najma
pre ťaž ký terén,
n om ádsky charakter niektorých
oblastí a chýbajúcu infraštruktúru. Cestujúc aurami, lietadlami, na koú och, helikoptérami,
rotariáni úspešne prekon ávali všetky
prekážky, aby sa podarilo oc hrá niť
každé dieťa do 5 rokov v celej krajine.
Na p omoc prišlo aj 85 rotariánov zo
Seattlu, Washington, USA. K aždý
z nich priniesol zvl áš ť batožinu obsahujúcu lek<írske, dentálne alebo škol-

ské pom ócky, ako i nové o bl eče ni e
pre m alé cleti. V Etiópii sa dosiahol
významný pokrok. V roku 2000 bolo
ešte zaznamenaných 144 och orení na
polio, v roku 2001 už iba jeden prípad
tohoto ochorenia.
lné nápadité iniciativy

• V argentínskej Mendoze
(dištrikt 4860) nechala komisia pre
PolioPlus vytl ačiť nálepky a predáva
jednu za cenu, ktorá pokryje náklady
na očkova nie 5 cletí.
• V Chile
organizujú ochutnávky vína a zisk
venujú na program PolioPlus.

• Skupina rotariánov z Anglie
zorganizovala "obrovský skok " na prospech PolioPlus kamp ane. 29 rotariánov, ich príbuzných a priatel'ov z RC
Thorpe Bay v Angli i sa rozh odli skupinovo zoskoč i ť z lietadla. H romacln)r
skok uspo riadali 18. augusta 2002
a zozbierali pritom okolo 15.000 5..
Každý z rotarián ov skákal pripú taný
k u jednomu inštruktorovi.
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V první linii
Otto Auste/- lékař-rotarián, který
svůj důchodový věk

věnuje

boji proti polio

Jedním z n ej oddan ěj š ích usku teči'lo
vatelú programu a ce lo svě tové iniciativy za vym ýcen í polio je Dr. Otto Austel, č l e n Rotar y klubu Simi Valley, Kalifo rnie, U SA. V roce 1996 uko nči l svou
odbornou praxi jako rod inný lék a ř,
aby mo hl pln ě vě nova t své léka řské
zkušenosti jako ro tari ánský dobrovolník. Od té doby se vě noval m noha
národ ním očkovacím dntlm (NID)
v mnoh a čás tech světa, n a př. v Angole, G ha n ě a In dii. Jako specialista
v ob lasti prevence po máhal p ři vyhled ávání míst, k de dosud divoký p oliovi r us přet r vává a sbíral vzorky stolice
p ro lab oratorní zkoušky. Jako dobrovolník púsobil také na l ékařské lodi,
k terá se p lavi la až do n e j vzdá l en ěj š ích
vesnic v Bangladéši a po řadu let vedl
a p odporoval p omoc p ř íslu š níkú izolovaných a ohrožených kmentl v brazilském deštném p ralese.
Kd yž se vnítil domll, stál jako
gu vernér clistriktu 5240 v čele kampan ě, která na projekt Polio Plus Partners
soustředila částku 350 000 $, tedy
daleko n ejvíce ze všech Rotary clistri ktú. Pravým polem p úsobnosti mu však
zústává p(1sob ení v terénu k oc h ran ě
ve řej n é h o zdraví a je dobře zn ámý
jako ten, kdo první hlásí aktu ální
změ ny z ob tížné pl"eclní linie boje
pro ti dě tské o brn ě.
Přes svou skro mnost souhlasil s rozh ovorem o svém vztahu k Rotary a ke
kampa ni z a měře n é na vym)rcení
polio. Dal také svtlj souhlas, abycho m
v časopis u THE ROTARIAN u veřejn il i
výúatky z jeho zpráv, jež z Angoly
odeslal těs n ě pi"edtím, než byl v dubnu 2002 vyhlášen klid zbraní, jímž
30 let tr vající o bč a nská válka sko nčila .

Z jeho zpráv vyjímáme:

Znovu rotariánem
Stal jsem se rotariánem v roce 1976
p o té, co mi múj kolega-lék ař řek l : "To,
že jsem se stal rotariánem, bylo tím
nejlep ším, co jsem v životě ud ěla l".
Jeho slova byla pro mne pod nětem

k tomu, abych se dozvě dě l , co je na
Rotary tak d obrého. To jsem zjistil, ale
až po řa dě let.
Abych byl upřímn)r, chtě l jsem ze
svého k lubu v roce 1991 vystoupit,
protože jsem měl ve své lékařské
praxi příliš mnoho práce. Prá vě v té
d o b ě mě guvernér n ašeho distriktu
Sam Greene, pozdější ředitel Rl,
p ožádal, abych vedl GSE-tým clo Brazílie. Souhlasil jsem - a byl jsem n aclšen
mezinárodním dosahem Ro tary. Vrátil
jsem se clomú jako "znovuzrozený"
ro tarián - a p ak každý rok, někd y i vícekrát v roce, jsem pracoval jako dobrovolník na n ě kte ré m z projektú nebo
misí.
Mnozí z n ás měli upřímnou snahu
náš svět k lep šímu. Nacl ace
Ro tary n ám dává příležitost, abychom
d ěla li právě toto, abycho m se stali
mezinárodními vojáky bojujícími za
naši Planetu, zejména proti dětské
o brně, která v minulém století terorizovala, zabíjela nebo mrzač il a milióny
d ě tí. Díky s po l eč n é snaze a pomoci
rotariánú na celém světě múžeme
dnes bojovat proti c hu d obě, nemocem a pro ti sociální nerovnosti a m ě
nit tak svět.
změ nit

Angola, únor a březen 2002
Angola je jedno u z africk ých zemí,
kde konflikty a o bčan ská válka jsou
vážnou hrozbou v naší s11aze o vymýcen í o brny. Neclávno byly hlášeny tř i
n ové p ří p ady ze Zambie, z těs néh o
sousedství s Angol ou. Zjistili jsm e, že
o bět mi byli tři dosud neočkova n í
angolští uprchlíci z vá lečn é zóny. Mezi
sv)rmi h ostiteli, kde už p o n ěkoli k let
obrna n ehrozila, však šíř ili divoký
virus polio. Tady v Ang floler se horeč
n ě snažím e zjistit poslední případ
v)rskytu polio. Našli jsme asi 35 dě t í,
trpících akutní flacidní paralýzou
(AFP), která je jedním z přízna kú
p olia. Dosud však nebyl ve vzorcích
stolice virus p olia l aboratorními testy
izolován.

Mnoho času trávíme tím, že si ve
zdravotních střed iscích zaj išťujících
i m unizaci ověřujeme, zela mají dostatek vakcíny a zela funguje "studený
řetězec", jak tu n azýváme chladící
systémy těch to s třed isek, cl úležité k tomu, aby vakcína byla uchována v pře
depsané te plotě. Moc nás zarmoutilo,
kolik vakcíny bylo zneh odnoceno
horkem.

Angola,

květen

2002

T iše nař íkáme, když pozorujeme
které se plazí jako p avouk
podél cesty, a táhne své tělo pomocí
rukou, zabalených do ochranných
hacl rú. Jiné uboze oblečené děti si
hrají v b lá tě a ignorují nebožáka. Rozlézající se neuspořádaná bydliště
kolem nás se jeví jako ne konečný
slum, který je však tak typick)r pro
životní podmínky lidí v Luandě, hlavním městě Angoly. Z jejích 4 m iliónú
obyvatel je asi 2.5 m il. uprch lík(, z oblastí válečných konfl iktl.\ kteří bojují
o přeži tí. Tyto podm ínky kladou
ohromn é nároky na Rotary k lub
v Lua nd ě a na Angolský národní
kom itét PolioPlus.
děcko,

Plazící se oběti polia jsou tak běžné,
že si nezaslouží ani druhý pohled.
Když naše auto zastaví na červenou,
jejich skupiny, m ezi ni miž je řada
mrzákú, které m ina připr avila o o bě
no hy, žebrají alespo!'i o nějakou
po moc. Pro n ě n ení žádná práce,
žádné forma sociální pomoci ocl
vlády. Jen něk te ré nevládní organizace obstarají v n ěkterýc h oblastech trochu potravin
Nyní, když už obča nsk á válka vAngole skončila, dou fáme, že se budeme
moci dostat k dě te m žij ícím ve dl"íve
nepřístupných částech země. Bude to
však trvat velm i dlouho, než n iči vé
nášlapn é miny budou odstran ěn, aby
se zaj istil bez pečný pr(1chocl. Byl jsem
loni moc smu tný, kd yž jsem se doslechl, že 7 dobrovolníkú př iš l o v o bčan
ské válce o život. Nebezpečí a nejistota vážně zabránily pok roku při eradikaci polia.
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] ak múžeme pomoci
Ka mpaň pro získání pro s tředk ú na
vymýcen í polia (PEFC)
Ro tari áni p ř ísl í bil i , že nashro mážd í
v ho tovosti 80 mil. do larú a zavazuje
se, že přis pěj e i k 275 milio nú m clo larú, které dosud chybí inici a tivě na
e radikaci polia
časový rámec: 1. červenec 2002 až
30. če r ven 2003 (další příslíbené čás t
ky mohou být poukázány i v dalších
t řech letech).
Cíl: za peníze získa né v rámci PEFC se
nakou pí vakcína pro Národní imunizač ní d ny a budou hrazeny dozorové
systémy, jichž je zapotře bí k identifikaci zbývajících míst, kde by mohlo

po lio dosud hrozit.
Prop ojení: Naclace Billa a Melincly
Gatesových přispěje až clo částk y
25 mil. naš ich příspěvkú, které podpoří také Světová banka.
S o u č a sn ý stav: V polovici z á ří se pf·ís p ěvky při bl í ž i ly 10 milio nl'11n včet ně
daru jedno ho anonymního ro tariána
ve výši 1 mil. dolarú.
Závazky klubl'1: Vyzývá me každ)r klu b,
aby si stanovil v rámci této k a mpan ě
svúj cíl a využil vhod ných n ám ě tú na
získává ní prostře d k ú.
Participace distriktu: Distrikty moho u
přispě t ze svých DDF-fo ncl ú. Na
d istriktní úrovn i bylo proškoleno asi
4000 vedo ucích pracovník(! a koordinátorú PEFC, aby pomohli klubú m

stanovit si své cíle a ta ké jich d osáhno ut.
Osob ní zapojení : Do k a mpa n ě se již
za pojilo na 35,000 ro tariánú. Ty, kteří
se clo ní za pojili hned na počá tk u
v 80. letech, vyzýváme, aby ji chápali
jako svou j ed i n eč n o u p ř ílež itos t
po moci. Tě m , kte ř í přispějí č á s tko u
alespoi1 1.000 dolarú, bude u děle n
čes tn ý odznak Paul Harris Fellow.
Další info rmace ml'1žete získat na
internetové adrese:
www. rota1y. org/foundation/polioplus nebo na telefonech + 1 (847)
866-3222 Qohn Osterlund),
případně + 1 (847) 866-3255
(Nicole Kreamer).

ON THE FRONT LINES

A Ro tarian Physician Ded icates His Retirement to d1e Wa r against Polio.
See: THE ROTARIAN, November, 2002

KO:ngres o postpolio syndromu
Jedním z hlavních úkoll'1 Rotary
International je vymýcení d ětské
o brny ve svě tě za pomoci oč kovacíc h
p ro g raml'1. V Evro p ě probě h ly poslední velké ep idemie d ě ts k é o brny v padesátých letech dvacátého sto letí.
Přes tož e se u nás již tato zá keř n á choroba d íky očková ní nově nevyskytuje,
stále je mezi nám i mnoho obča nú ,
kteří d ě ts kou o brnu prod ě lal i a trpí
je jími následky. Tyto zdravotní ko mpli-

kace se souborně nazývaj í postpolio
syndrom.
RC Trutnov se o riginálním zpúsobem přih l ásil k p rog ramu Rl Polio Plus
a rozhodl se po moci ob ča n ú m, kte ří
trp í postpolio syndromem. P ři této
své a ktiv i tě využil blízkosti Janských
Lázní, kte ré se již mno ho let věnuj í
l éčbě toho to d ruhu o ne m oc ně ní a ve
spolu práci s tě mito l áz n ě mi, Asociací
Po lio a Po lio Iniziative Europa e.V. se
rozho dl u spořá da t
ve d nech 8.-11.
kvě tna 2003 mezinárodní ko ngres
věnovaný l éč b ě

postpo lio-synd romu pod názvem
Postpo lio-syndrom a nervosvalová o n e m oc n ě n í.
Kongres se uskutečn í v Janských
Lázních a záštitu
nad jeho ko náním
přis líb il o Ministe r-

stvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR. Účast na
ko ngresu p ř islíb il i nap ř. Dr. Bruno
z USA a také v)rznamní evropští
od borníci i č l en ové Evropského pa rlamentu.
Poznatky o clborníkú o součas n é m
stavu léčen í, předcháze n í ko mplikacím a sociální problematice budou
popsány v p ři pravova né brožuře.
Prostřednictvím zvolené účas ti na
ko ng resu múže pomoci postiženým
každý, p ro koho ne ní ta kováto pomoc
po uho u frází.
Pod ro bné informace o kongresu
včetn ě prog ramu a při hl ášky lze získat
na www.rotary. cz, na e-mailových
a cl resách: polio @ja nskelaz ne.com,
rctrutnov@rotc11y.cz, nebo přímo na
adrese sekretariátu kongresu:
Státní lázně Janské L ázně,
CZE 5 42 25]anské L ázně,
tel.: +420 I 499 860 103.

]osej Šimurda, sekretá1~ RC Ti' utn ou,
rctrutnov@mtary. cz

CONGRESS ON POSTPOLIO SVNDROM

RC Trutnov h as decided to help the citizens w ho suffe r a post po lic syndrom. In nearby Janské L ázně, w he re mis kind of
clisease h as been treated fo r many years, and in cooperatio n with me Po lic Association and Po lio Iniziative Europa e.V., the
dub w ill held the Inre rnatio nal Cong ress Post Po lic Synd ro m and Neuromuscular Oiseases. The co ngress w ill take place
fro m May 8 to ll, 2003. Fo r furmer info rmatio n and applicatio n can be fo und on www.rotary.cz and on email add resses:
polio@j anskelaz ne.com and rctrutnov@m tary.cz.
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ze světa Rotary

KAZAŠSKÝ CHLAI=JEC VDĚČÍ ZA SVŮJ
[ ŽIVOT DISTRIKTU

Saša Zajcev, devítiletý chlapec z Kazachstánu, trp ě l vzácnou a vážnou
chorobou nazvan ou "Fallout-tetralogií". Jde o vrozenou vadu, projevující
se ve 4 defektech srdce. jako sirotek
neměl přístup ke zdravotnickým zaří
zením, která by mohla provést velmi
komplikovaný zákrok, aby se mohly
chlapcovy vady, ohrožující jeho život,
vyléčit.

Zpráva o naléh avé potřebě pomoci
Sašovi dospěla k organizátorúm projektu "Dar života" v distri ktu 6560.
Výsledkem bylo, že se chlapec na
podzim podrobil v Rileyho dětské
nemocnici v Inclianapo lisu, Indiana,
USA, chirurgickému zákroku, který
mu zachránil život.
Ocl doby, kdy clistrikt 6560 nastartoval sv(Ij projekt v roce 1998, bylo v Rileyho d ěts k é nemocnici nebo v dalším specializovaném zaříze ní- v Dět
ském centru pro choroby srdce dět
ské nemocnice sv. Vincenta v Indi aně
operováno již více než 25 dětí. Projekt
zachránil život dětem, váž n ě ohroženým pro chorobu srdce, které pochá-

)
I

6560

zely z Ruska, Filipín, Kuvajtu, Ni géri e,
Hondurasu, Číny, Pakistánu, Zambie,
Bosny a nyní i z K azachstánu.
Rileyho nemocnice poskytuje slevu
pro pacienty ze za hrani č í, ovšem
nem(Iže poskytnout provedení operací zcela zdarma. Distri kt proto přispí
vá na každé dítě, sponzorované v rámci projektu "Dar života", čás tkou 5.000
US $. "V tomto rotariánském roce
máme k dispozici prostředky k tomu,
abychom poskytli v rámci projektu
" Dar života" pomoc př i nejmenším
deseti d ěte m " , řík á Bing Pratt, člen
Rotary klubu Zionsville a vedoucí
tohoto projektu v clistriktu 6560.
Aby získaly po třebn é finanč ní prostřed ky, pořádaj í Rotary k luby Greenfielcl a Green field Sunrise vždy v (moru večeř i spojenou s aukcí, jež vynese
každoročně více než 20.000 clolarú.
Rotary klub Richmond zas pořádá
kažcl)rm rokem " lívancovou snídani",
která vynese každoročně na 5.000

J
clolartL Rotary kluby Fishers, Carmel,
Avon a Zionsville přispěly na ten to
projekt také osobními dary.
"Naším největš ím potěše n ím je
v idět tyto d ěti po chirurgickém zákroku", říká B. Pratt, bývalý pecliatr-racliolog. "Pozvali jsme je clo zoologické
zahrady, do Muzea dětí v Inclianapolisu i na návštěvu clo našich Rotary
klubú, na seminář PETS i na clistriktovou konferenci. j e opravdovou radostí
vidět, jak jen několik clnú či týclnú po
operaci běh ají a směj í se."
Až se Saša p o chirurgickém zákroku
zotaví, bude žít v rodině místního
lékaře v Zio nsville, říká B. Pratt.
První "Dar života" věnovali rotariáni
z Manhassetu, clistrikt 7250, New
York, v roce 1975. Pojekt se brzy rozšířil na úroveň celého clistriktu. Ocl té
doby otevře l o svúj vlastní analogický
projekt " Dar života " mnoho dalších
clistrikttl, zejména v USA.

Kazakh Bo Owes Life to 0·6560 Project
See: Rorary ews Basket # 774, 4 September 2002

Druhý clen mu starý pán zatelefonoval.
"Jsem prezidentem Rotary klubu našeho města. Zveme
v)rznamn é osobnosti, abychom se ocl nich dozvěděli n ěco
zajímavého o nej n'!z n ě j šíc h věcec h . H odně čl e n tl našeho
klubu by vás ch tělo znovu vidět neb o se s vámi seznámil.
Přij ed'te! Uvidíte, že se vám to bude líbit."
Vilém př ijal , aniž přesně tušil, clo čeho se to vl astně pustil.
Domluvili se, že to bude následující měsíc a že to spojí
s večeří. Falquier mu přijel naproti na nádraží. 1 ovým vlakem sem teď cesta trvala jen slabou h odink u.
Už ve voze ho Vilém zpovídal.
"Ten Rotary klub, není to něco jako zed n ářství?"
"Ne, s tím ne má nic společ n ého. Je to o rganizace, kterou
založil v roce 1905 jeden americký advokát z Chicaga. Uylo
to v době, kdy se tam obchodní účty vyř i zova l y samopaly
a puškam i. Dal dohromady n ěko lik přátel a navrhl jim, aby
vytvoř ili k lub čest n ých a poctivých mužtl, kteří by si mohli
při svých obchodech navzájem úplně dúvěřovat. Museli jen
dát pozor, aby se tu nesdružovalo p f·íliš mnoho l idí stejného
povolání, aby mezi nimi nevypukla rivalita a nept1sobila
ko nkurence. Rozhodli se, že se budou scházet jednou za
týden u každého, v pořad í podle fu nkce nebo podle jména.

že budou prostě rotovat. Ten klub měl takový úspěch, že
zača l vznikat všude po svě tě. Dneska existuje té m ěř milio n
rotariántl - a to ve více než stovce zemí... "
" A jeden klub je i v Saint-Yé."
"Ano, a vy se tam dneska večer seznámíte se všemi muži
z města , kteří tu aspoi'l něco znamenají."
"Tedy honorace ... "
"Když myslíte, ale já se za žádnou honoraci nepovažuju,
jsem jen starý p rofesor..."
Z knihy Sága rodu chirurgú, autor Gilbert Schlogel,
nakladatelství Motto 2001

Gilbert Schlogel (nm: 1932) p1isobillhcet pět let jako chimrg;
roku 1964 se stal pl'ednostou chirurgické kliniky jakult11f 11emocnice
v PaNži, roku. 1971 se usadil v Provence. První knihu napsal v roce
1981; vysvětluje v nf pacient tím principy chirurgické p rofese. jeho
literárnf schopnosti vzbudily zájemjir:mcouzsk}ch nakladatehi, a
tak se začal věnovat i literámí tvorbě. Od roku 1993, kdy odešel do
penze, se věn uje vjlhi'Cidně psaní.
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DIPLOMATI HOVORIA VŽDY PRAVDU
(ALE NIE KAŽDÚ PRAVDU POVEDlA VŽDY)

,Jan Kornornicki, pol'ský vel'vyslanec na Slovensku, porozprávalliptovskom iku/ášskyrn rotariánorn o svojich láskach, práci i rodine.
kecly to bolo aj častej š ie . Tatry sa tak
stali mojou najstaršou láskou," vyjadruje svoj vzťah k horám Jan Ko mo rnicki.
Po maturite sa rozhoclol študovať
divadlo na vysekej škole. V jeho povedomí však rezonovala filozofia, že
k životu a povolaniu treba mať splnené tri S. Sanitas (zdravie), Sanctus
(sviatosť) a Sapientia (múdrosť).
"Preto som sa v roku 1961 rozhodci
ísť štud ovať teológiu, aby som naplnil
druhé S. Žial', po čase som začal mať
problémy s prvým S, teda zdravím ,
tak som musel toto štúdium zanech ať," vysvetl'uje Jeho Excelenci a Jan
Komornicki.
Neskór však zača l štúdium na Lesníckej fakulte, kde promoval v roku
1968. "Mojím prvým zamestnaním
Najstariia vel'vyslancova láska
bola správa Tatranského národného
Otec Jana Komornickeho bol takisparku v Zakopanom, kde som pracoto p rofesorem na univerzite a jeho
val ako lesnicky výskumný pracovník.
špecializáciou boli horské pódy.
Ale s mojím vtedajším nepokoj ným
"Vďaka orcovej práci a jeho geologiccluchom som sa akosi zaplietol do
kému výskumu horsk)rch pód vo
politiky. V tom čase, ktorý bol politicVysokých Tatrách som práve s ním
kým oclmakom, som dostal na če l o
prišiel ako clesaťročný prvýkrát clo
nálepku: politický diverzant. A s taTa tier. Odvtecly som v Tatrách tráviekou nálepkou som musel z TANAP-u
val mesiac m inimálne raz clo roka, nieodísť a bolo treba hl'adať si prácu
incle," spomína
na krizové roky
1968-69 Jan
Komornicki.
K ho rám mal
blízko, prácu si
hl'adal teda takú,
aby v nich
mohol pósobiť
naďalej. A tak sa
stal pracm·níkom Horskej
služby. Láska
k horám, k l'uďom, ktorým
treba po mócť,
keď sa ocitnú
v núdzi, ho pohái'lala dopredu,
a tak sa vypracoval až do ústredPrezident klubu I.Jptoy§}rí Mtkult1§. Mtlan Tm~ predflvfl Janovi Komomckflmu
ných orgánov
obrazovú knt!nú publtkflctu o I.Jptovskom Mi ulá§t · Pnbeh mesta
Jeho ExcelenciaJan Komornicki,
vel'vyslanec Pol'skej republiky na Slovensku, zavítal na pozvanie členov
Rotary klubu v Liptovskom Mikuláši
medzi nich v pondelok 23.septembra
a v priatel'skej besecle porozprával
o svojej práci, vzťahu k horám, nadšeniu k Slovensku a Slovákem i o svojom osobnom živote.
Jan Komornicki sa narodil v roku
1942 v dedinke Ivon iči pri Krosne, ale
ako sám hovorí, pocháclza z Krakova.
Tam totiž žil ocl svojich troch rokov,
kde sa vrátili jeho rocl ičia. "Mój starý
otec bol profesorem histórie umenia,
žial', neprežil II. svetovú vojnu a práve
v roku mójho narodenia ho zavraždili," hovorí o tragickom osude svojho
predka Jan Komornicki.
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Horskej služby a pósobil v najvyšších
funkciách. "Aj d nes sa cítim vo všetkých oblastiach Horskej služby, na slovenskej aj pol'skej strane hraníc vel'mi
clobre. Starší členovia Horskej služby
si ma pamatajú a pre nich nie som
Vaša Excelencia, ale ich bývalý kolega
Janko, čo im stále clodáva entuziazmus. Z mojich priatel'ov z Horskej
služby spomeniem aspoň Ferka Mrázika, Janka Kresáka, Pal'a Ferienčíka,
alebo Ivana Gálfyho, s ktorým si ešte
o bčas vyjdeme na túru," pripomína
JanKomornicki, ktorý sa s horami
síce celkom nerozišiel a rád sa do
nich vracia, ale ocl apríla roku 1997 už
len kvóli pookriatiu duše a tela či
oddychu. Oclvtecly totiž pósobí ako
vel'vyslanec Pol'skej republiky na Slovensku.
Prezidentovi umožnili
raz do roka niekoho dirigovať
Ako životopis Jana Komornickeho
n aznačuj e , nie je kariérnym cliplomatom. To, že diplomaciu neštucloval,
nevidí ako prekážku vo svojej práci:
" Diplomacii som sa n au čil v živote,
vďaka mojej rocline a práci. Len ten,
kro sa pohybuje v horách, v p rírode
s jej nevyspyta tel'nými "náladami" vie,
akej pokere sa tam človek n au čí.
A napokon, myslím si, že aj v cliplomatickom živote a práci je tak trochu
neprotokolárne správanie osviežujúcim prvkom." Zaujímalo nás tecla, či sa
aj Jeho Excelencia Jan Komornicki
správa! niekecly neprotokolárne.
"S americkým vel'vyslancom na Slovensku, Ralphom Johnsonem, sme sa
mali zúčast ni t na plese primátora
Košic, ktor)rm bol vtedy Rudolf Schuster. Cestovali sme vlakom a cestu sme
si krátili spievaním pol'ských kolied.
Keďže nám spievanie išlo clobre, tak
sme so svojím programem vystúpili aj
na plese. Svoj zážitok sme potom rozp rávali kolegom cliplomatom a
postu pne sado nášho "diplomatick ého speváckeho zboru" pridali aj iné
národnosti, Turci, Arabi a takmer celý
d iplomatický zbor. Keď sa stal Rudol f

J

.,"

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

Schuster slovenským prezidentom,
povedali sme si, že prečo by sme
nemohli spievať aj v prezidentskom
paláci. Tak sme sa raz vybrali zaspievať do prezidentského paláca. Z rukáva som "vytriasol" taktovku, podal
prezidentovi. Z tejto neprotokolárnej
udalosti sa stala tradícia, prezidentovi
chodíme spievať raz clo roka a on
móže aspoi'l jedenkrát ročne niekoho
clirigovať, " vysvetl'uje s úsmevom pol'ský velvyslanec.
Namiesto vozenia sa v koči,
jezdil na koni
Ďalší "prehriešok" proti správaniu

sa diplomata v rámci preclpísaného
protokolu urobil Jan Komornicki na
Hubertových konských clostihoch
v Topol'čiankach. Tam boJi pre diplomatova ich manželky pripravené
kočiare s konskfrm záprahom, v ktorých sa mali manželské páry odviezť.
"Manželke som povedal: ak sa chceš
viezť v koči, nech sa páči! ]a si však do
koča nesadnem," a pretože si pán
vel'vyslanec chce! zajazdiť na koni,
vysadol naií.ho a cválal pekne na jeho
chrbte.
Keď sme hovorili o protokole a ko-

ňoch, Jan Komornicki položil otázku:
"Viete, čo má kói'i a diplomat spoloč
né?" A sám na ňu aj odpovedal: "Preclsa Lo, že musia jesť a piť postojačky. "
Vzápatí vysvetlil, že diplomati na recepciách a pri oficiálnych stretnutiach počas svojho pósobenia na
tomto poste tol'kokrát jedia postojač
ky, že keď sa móžu v pokoji najesť za
stolom, je to pre nich malým sviatkom.
Mimochodom, kone sú tiež vel'kou
láskou J ana Komornickeho. "Už ako
mladý som jazdil na kol'í.och aj súťaž
ne. Pred viac ako štyridsiatimi rokmi
som mal však nehodu a "odnieslo" si
to koleno. Na kone a jazdenie som
však preto nezanevrel. Aj teraz si rád
praviclelne clve hodiny zajazdím,
postarám sa o kol'í.a a po pracujem
v maštali. Je to pre ml'í.a vel'mi účinná
forma oddychu a udržiavam sa tak vo
fyzickej a psychickej kondícii." Na
kompenzovanie pracovnej vyťaženost i
Jan Komornicki využíva aj pol'ovačku.
"Moja manželka je však pacifistka,
preto mi vždy hovorieva, aby som len
išiel pol'ovať, ale nesmiem striel'ať,"
hovorí na margo svojej ďalšej lásky
Jeho Excelencia.

Hory ako "geoetické l:&ieženie"

Samozrejme, že najvačšou láskou
Jana Komornickeho je rodina. Spolu
s manželkou majú dcéru. "Mal som
šty rid saťdva rokov, keď do našej rodiny pribudla vnučka Maria Anna, dnes
sedemnásťročná slečna," hovorí hrdý
starý otec, ktorý sa správu o narodení
svojej prvej vnučky dozvedeJ na jednom z vrcholov východného KaukaZLt. Žial', hory, ktoré vždy prinášali
tomuto duchom vel'kému a šl'achetnému človeku radosť a potešenie, uštedrili až pridrsnú ranu osudu, keď mala
Maria Anna dvaapol roka. "Mój zať zahynul na horolezeckej expedícii vAndách, kde je doteraz pochovaný v l'adovci," spomína na smutnú udalosť,
pri ktorej prišla jeho dcéra o manžela
a vnučka o otca, Jan Komornicki. Až
o sedem rokov neskór našla jeho
dcéra silu a odvahu začať odznova.
Opať sa vydala a dnes sa rodina

náš host

Komornickych teší nielen z takmer
dospelej vnučky Marie Anny, ale aj
dvoch vnúčikov. Sedemročný Antony
nielenže skúša na zjazdovkách prvé
písmená lyžiarskej abecedy, ale zúčasti'íuje sa už aj lyžiarskych pretekov
a jeho dvojročný brat]an sa mu zatial'
len prizerá. Ak však aj na malého Jana
bude pósobiť "genetické zaťaženie"
na hory ako na jeho rodi čov, starých
a prastar)rch rodičov, určíte si cestu
k nim čoskoro nájde.
Vefký entuziasta Slovékov

Jan Komornicki ako vel'vyslanec
pósobí na Slovensku už dlhšie obdobie. Od jeho vymenovania je v Pol'sku
pri moci už tretia vláda a on je stále
na poste diplomata. Na margo toho
Jan Komornicki dodáva: "Politikou sa
vel'mi nezaoberám. Diplomacia je
skór o tom, ako efektívne rozvíjať
vzťahy medzi krajinami. Jednou z jej
úloh je odkrývať medzi národmi to, čo
nám ešte nie je známe. Zisťova ť, čo
o sebe nevieme, s akým spoločným
potenciálom vstúpi me do Európskej
únie. Veď vstup do únie bude historickým z toho hl'adiska, že prvýkrát v jej
histórii prijme slovanské národy. A ja
som vel'kým nadšencom Slovanov
a rovnako vel'kým nadšencov Slovákov i Poliakov."
Hovoria diplomati vždy pravdu?

O diplomatoch sa často hovorieva,
že vždy musia hovo riť áno, lebo keď
povedia nie, už nie sú diplomatmi.
Alebo dokonca, že nie vždy hovoria
pravdu. Aké sú skúsenosti samotného
diplomata, Jeho Excelencie Jana
Komornickeho? ,Ja vždy hovorím
pravdu. Ale nie každú pravdu móžem
povedať vždy," odpovedal so šarmom
vel'vyslanec Pol'skej republiky na Slovensku.
Po besede s členmi Rotary klubu sa
Jan Komormicki zapísal aj do klubovej kroniky a rotarián i mu venovali na
pamiatku obrazovú publikáciu Liptovskfr Mikuláš - príbeh mesta.

Eva Petranová,
Liptovský Mikuláš

Di lomats Alwa s Tell the Truth, but The Do not Alwa s Tell Ever Part of the Truth

The Polish Ambassador in the Slovak Republic]an Komornicki has visited the Rotary Club Liptovský Mikuláš. He has
talked about his study at the Faculty of Forestry, his work at the management of the Ta tra National Park in Zakopané and
about experiences from his diplomatic career.
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Jaký význam má vzděláni
z individuálnfho pohledu?
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R ozkazem, který vydal Napoleon při svém vojenském tažení k
ochraně těch, které považoval za nejpotřebnější, motivoval na
ned á v ném setkán í Rotary klubu Plzeň svoji přednášku rektor
Zápa dočeské univerzity v Plzni, prof. Ing. Zdeněk Vostracký,
D rSc., dr. h . c .. Společně se svými rotariánskými přáteli se
zamýšlel nad post avením univerzit a úlohou vzdělání ve společ
nosti.
Jak se vlastni vyvfji význam
intelektuálů ve společnosti?

Politická síť a hospodářská síť mají
své struktury vybudovány, dlouhodobým životem ověře ny a více č i méně
stabilizovány. Vzdělanci dosud žijí
v jakémsi nezávislém s poleče nství, založeném na ind ividuáln í svobodě, což
je vlastní povaze jejich práce. Jejich
vliv proto nemůže být významný bez
vytvoření jejich organizované struktury. Univerzity mohou být považovány
za jakési uzly, které jsou základem
kulturní sítě lidské spol ečnost i. Podmínkou je také těsnější propojení akadem ického světa s reálným světem. Je
nutné si uvědomi t, že vzdělanci mají
také jak)rsi sklo n k idealizaci, věclec
k)rm diskusím a romantismu, což vexistuj ícím pragmatickém boji o moc
nemá a nemělo úspěch. ú lohou univerzit je proto partnerská role "moder-

ních rádců" , b)rt zdrojem informací
pro politiky, hospodáře i pro voliče.
Potenciál univerzit je zej ména v mladých lidech, kteří musí být mnohem
více než dosud angažováni clo tvorby
své budoucnosti.
Plati stále

rčeni,

že

viděni

je moc?

Touha po moci se ukazuje jako
velmi silná (možná nejsil nější) společensky motivovaná touha. V boji
o moc vyhrával vždy ten, kdo měl lepší z braně a také vyšší úroveň zajištění
dobrým hospodářstvím. To bylo také
podmíněno lepšími technologiemi
i vědou. Vědecké poznatky a jejich využití mě ly vliv na v)rvoj spo l ečnost i.
Mít lepší h ospodá řstv í však paradoxně vyžadovalo ocl vláclcú poskytnout
větš í volnost v podnikání. Toto
potřebné svobodnějš í prostřed í z pět

kultivovalo vládnoucí systém, což
umožnilo· rozvoj kapitalistické společ
nosti a demokratického politického
systému. Nyní již žijeme ve spo leč n os
ti, která se nazývá spo lečnost znalostí
(knowleclge society). Znalosti a technologie hrají ne pochyb ně větší, lze
říci i dominantní ro li v získání moci.
Nové technologie poskytují prostřed
ky mocenské ( nejen pf·i vedení vá lek,
ale také v boji proti terorismu). Technologie jsou rovn ěž v tržním pod nikatelském prostředí konkurenční výhodou a někdy předpok l adem pro
úspěch v soutěži. U pl at n ění znalostí a
tvořivosti však vyžaduje j eště větší volnost a svobodu. Múžeme se proto
domnívat, že nyní múže kultivovat
spo l ečenskou strukturu síť vzdě lan cll.
ně

Mr.

Zdeněk

Robert Frank, autor knihy "Horečk a
z luxusu" věří, že vzděl á ní m imo jiné
patř í i ke stimu látorům štěst í. Celoživotní vzdělávání je neopominutelnou
složkou lidského života zejména v informační době. Poznatky se předávají
zdarma a nejsou předmětem individuálního h romadění kapitálu. Všichni
jsme přesvědčováni, že čí m lepších
ekonomických výsleclkú dosáhneme,
tím budeme šťastnější. Ocl určité hranice to však neplatí. Americký profesor ekonomie David G. Blanchflower
a britský vědec Anclrew Oswald publikovali výsledky výzkumu, ve kterém
potvrdili, že pocit osobního štěstí se
zakládá na šťastném partnerském
vztahu a dobrém uplatnění v za měst
nání. Po ds t at n ě méně souvisí s materiálním blahobytem. Zajímavé bylo, že
počet šťastn)rch lid í v USA klesá (v roce 1972 to bylo 36%, v roce 1998 jen
30%), při to m kupní síla je více než
dvojnásobná. V Británii je stav nezmě
něn a šťastných lidí je 31%. Podobný
stav je i v západní Evropě (Belgie
a Irsko vykazuj í mírný pokles). Spokojenost se zaměstnáním stagnuje, ale
poče t sebevražd roste. Známé jsou
poměrně časté frustrace i sebevraždy
bohatých.
Dnes jsou univerzity téměř v každém
krajském městě.
Jaký vztah k němu mají?
Měs to již tím, že má univerzitu, má
i předpo klad ke zdravému vývoj i. Studenti obohacují život nejen svojí pří
tomností, ale také přístupem k životu.
Važme si tohoto prostředí a kultivujme jej s cílem ve vytváře ní individuální spokojenosti. K tomu bude nutné,
aby také v n itřní život un ive rzity odpovídal výše uvedenému poslání. To je
nejednoduchá úloha pro akademickou obec univerzity, která musí s před
staviteli města vytvářet životodárné
prostředí obohacované nenahracliteln)rm studentským mládím.
Děkuji

za rozhovor

Svatopluk K jedlička,
RC Praha Classic

Vostrack ·, a chancellor of the West Bohemian Universit in

Plzeň

pays attention to the ro le of scientists, artists, intelligentsia ancl eclucated people
in d1e contempo rary world. At present we Jive in a society w hich is called
a "knowledge society". There is no cloubt that knowleclge ancl technology p lay
a bigger, even a dominant role in the acquisition power. New technologies offer
means of power (not only for waging but also for the fight against terrorism).
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Léto uteklo jako voda -jak bizarní rčení ve vztahu
k letošnímu roku! Zejména lidem kolem Vltavy,
Labe a Berounky ani léto, ani voda tentokrát nepři
nesly nic dobrého. A tak na ty přijemnější zážitky je
čas vzpomínat v klubech až nyní, s odstupem, když
se řeky i život vrátily "do normálu".
ezasvěcen í pozorovatelé, kteří se
o posledním červnovém víkendu setkali na něko li ka místech Prahy se
zhru ba padesá tič lennou skupinou
turistu, se museli domnívat, že přijel
na svoje vystoupení zahranič ní p ěvec
ký sbo r. Do jisté míry to byla pravda,
protože vě tš in a čl enu izraelského RC
Benyamina (distrikt 2490) skutečně
tvoří jád ro tamního měs tskéh o pěvec
kého souboru. Do Prahy však tentokrát nepl'ijeli koncertovat, ale na
návštěvu přátel z RC Praha Classic.
Stalo se tak pl'i pl'íležitosti "stl'ídání
stráží", tedy konce starého a začátku
nového rotariánského roku v obou
klubech. Pl'i této pr-íležitosti bylo také
zpečetěno a potvrzeno vzájemné o ficiální partnerství těchto dvou klubú.
Stalo se tak v pražském hotelu Hilton
29. červ na n ejen za pHto mnosti

v našich klubech

Do Prahy pl'ijeli v podstatě všichni
RC Benya mina i se svými
rodinnými pl'íslušníky. Řada z nich
Prahu již zná z l'ady pl'edcházejících
návštěv, něktel'í čle nové klubu Praha
Classic, ob čan é jiných zemí pttsobící
pracovně v naší republice, pocházejí
také z Izraele, a tak sestavit víkendov)r
č l enové

vrcholných
představitel u
našeho distriktu
2240 v čele s oběm a guvernéry, "starým"
a "novým", ale
i za pl'íto mnosti
izraelského velvyslance v Praze, Jeho Excelence, pana Arthura Avn o na,
bývalého primáto ra hl.měs ta
Prahy pana Jana
Kasla, starosty

městsk é části

Praha 2 pana
Michala Basche, /Ve slevnostllfm večeru ě/y
pl'ednosty dětské neurologické kliniky FN v Motole
pana doc.
MUDr. VladimÍI:a
KoHnka a dalších v)rznamných host(t. Na
počest této události byl také
napHklad jménem každého
člena RC Praha
Classic vysazen
jeden strom
v lesním parku
Paula Harrise,
který spravuje
izraelský RC
Safad.

ebrejskě pfšnév podtmf mezzosopranistky E~ Adlerově.

program nebylo těžké. Projížďka lodí,
koncert v chrámu sv. Mi-kuláše, procházka Prahou, setkání v pivnici
u sv.Tomáše, návštěva v klubových
prostor a Radia Classic, slavnostn í
veče r, výlet clo Kutné Hory a hřebčína
v Kladrubech.
B ě h em celé ho setkání vládla skuteč
ně pl'átelská uvolně ná atmosféra. Sešli
se tu lidé muzikální a tak se zpívalo
vlastně pl'i jakékoli pr-íležitosti. Setkání
se tak nec h těně z m ě nil o v pl'ehlídku
hebrejských písní, které zněly Prahou. Od veselých a žertovných až po
ty slavnostní.
Svatopluk K .Jedlička,
RC Praha Classic

Hebrew Son s Were Heard in Pra ue

This time the hancl-over of dub officials at the e ncl o f the Rotary yea r too k place at the Czech RC Praha Classic and the
Israeli RC Benyamina at a common meeting. The meeting was held in Prague in the last weekend of june. The Gala evening
at the Hilton. Hotel was participated in by the Israeli Ambassador, the ex-mayor of Prague and o ther ho no rary guests and
became an occasion for sealing the official partnership between these two clubs.
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Guvernér dištriktu 2240
v Liptovskorn Mikuláši
I

Svetová myšlienka s l úž iť druhému bez oh l'adu na s e b a
dáva možnosti urob iť ve l'a v sociálnej ob lasti
Guvernér dištriktu 2240 pre českú
republiku a Slovensko pre rok
2002/03 Milan Rach zavítal v panelelok 7. 10. aj medzi členov Rotary
klubu v Liptovskom Mikuláši. "Aj
počas relatívne krátkej histórie liptovskomikulášskeho Ro tary klubu má už
klub dobrú bilanciu humanitných
aktivít," ocenil Milan Rach aktivity
ro tariánov v sociálnej o blasti. Pripomenul tiež, že tohtoro čné ro tariánske
motto na celo m svete znie: "Rozdávajme l ásk avos ť" (SOW THE SEEDS OF
LOVE).
"Svetová myšlie nka Ro tary Internatio nal, najstaršej a najprestížnejšej servisnej klubovej o rganizácie na svete
s viac ako 30 tisíc klubmi - slú žiť druhé mu bez o hl'adu na vlastné záujmy,
kto rá spája všetkých rota riánov, dáva
možnosti uro biť na humanitárne j
úrovni pre !'udí na celom svete vel'mi
vel'a," po znamenal Milan Ra ch a v tejto súvislosti spo menul najvačší medzinárodný program Nadácie Rotary Po lio Plus. V rámci ne ho sa rotariáni
zasad zujú o úplné odstránenie detskej

obrny na celom
svete. Program
začali realizovať

v ro ku 1985 a
ich snaho u je
v roku 2005
vyhl ás iť, že na
svete už niet
tohoto ocho renia. Doteraz čl e
novia Rotary
klubov prispeli
na program
Polio Plus 407
milió nov USD.
"V nadchádzajúcom obdo bí až
do roku 2005 sa
v rámci to ho to
projektu rotariáUDr. Milen Trnovský. prezident RC Uptovský Mikuláš, predává guvernérovi
ni zamerajú na
dištriktu 2240 pemietku ne Uptovský Mikuláš
odstránenie detv Prahe. Narodil sa v roku 1932 v Brne
ske j o brny v krajinách s ozbrojenými
a od malič ka žil v Ji hlave. Jeho o tec
ko nfliktami, či na o blasti, kto ré sú
tam pracoval ako lekár. Po absolvovavel'mi ť ažko prístupné," pripo menul
ní gymnaziálneho štúdia vyštudoval
Milan Rach.
na českom vysokom učení technicMilan Rach je čl e nom Ro tary klubu
kom v Prahe a bo l pro movaný na
elektroinžiniera. "Po čase som však
zistil, že vý l učne techn ická práca ma
neuspo kojuje a hl'aclal som zmenu,"
hovorí o svojom živote Milan Rach.
A tak si našiel za mestnanie v oblasti
za hra n ičn é ho obchod u, kde kombinoval svoje technické vzclelanie so znalosťou cudzích jazykov, obchodom a
otázkami expo rtného financova nia.
V súčas nosti je na dóchodku a sporadicky sa venuje poraclenskej či nnosti.
"v rámci Rota ry klubu cl1eem venovať
svoju pozo rnosť poclpore sociálnych
a ku ltú rnych projektov, najma tých,
kto ré sa týkajú viacerých klubov,"
povedal na záver svojej návštevy. Pre
svoje jeclno ročné funkč né obclobie
zvolil motto:
"ROTARY ZNAMENÁ PRIATELSTVO"
Eva Petranová,
Liptovský Mikuláš
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NA TŘÍSTOLIČNÍKIU
Prezident RC český Krumlov Rostislav Zagora poděkoval ve svém
vystoupení všem klubtun, které podporují sociální projekty tohoto klubu
a přítomné pozval na slavnostní zahájení provozu děts kého dopravn ího
hřiště dne 4. října v českém Krumlově.

Výstupu na Třístoličník se zúčastni
lo celkem 41 rotariánú ze tří státú.
Stvrdili tak heslo česko-slovensko
rakouského výboru pro mezinárodní
spolupráci- "ROTARY BEZ HRANIC".
Otakar Veselý, PP,
RC český Krumlov

Stalo se u ž tradicí, že Výbor pro
spolu práci
mezi distrikty 2240, 1910 a 1920 organizuje společný výstup na šumavský
Třístoličn ík a to hned ze tří stran z české republiky, z Rakouska a Ně
mecka. Rotariáni z těchto tří zemí tak
i letos 21.září vystoupili dopoledne na
Třístoliščník, kde se setkali se svými
zahrani čními přáteli při Inter-Country
Meetingu. Během slavnostního oběda
v restauraci Berggasthof Dreisessel se
uskutečnilo pracovní setkání. Již
počtvrté se tu setkaly Rotary kluby
Gmunden a Rohrbach z Rakouska,
Freyung-Grafen au a Altotting-Burghausen z Německa se zástupci klubů
z českých Budějovic a českého
Krumlova. Setkání bylo zvlášť významné tím, že RC Freyung-Grafenau
význa mn ě podporoval sociální projekty českok rumlovských, zaměřené
na pomoc po povodních částkou
2.000 Euro. Také RC Gmunden předal
česko-slovensko-rakouskou

finanční

podporu ve výši 1.000 Euro.
Na 17. října naplánoval RC AltottingBurghausen benefiční koncert, jehož
v}rtěžek byl určen jako příspěvek pro
projekty zaměřené na odstrat1ování
škod po povodních v českém Krumlově.

Mezi významné účastníky to hoto
setkání patřil PDG rakouského distriktu 1920 Wolfgang Baschata, člen RC
Gmunden, pravidelným účastníkem je
pak další PDG 1920 - Rudí Buchmeiser,
čl en RC Rohrbach.
Rotary klub české Budějovice se
vyznamenal vysokou účastí svých
členů . Mimoto se meetingu zúčastn i la
i skupina pěti zahraničních studentů,
kteří tento školní rok tráví v péči rotariánů z českých Budějovic v rámci
programu Youth Exchange. Byli to
Apríl Weikel a David Suk z USA, Georgina Patterson z Austrálie a Lo rena
Coberar a Gibran Oliver Ceja z Mexika.

Odpovědi

na
'Ctyři otázky pomáhají
zda naše úmysly a činy skutečně
přispívají k napl nění rotariánských zásad,
k zachování a rozvíjení etických hodnot
v mezilidských vztazích:
ověřit,

1. J e to PRAVDA?
2. Je to ČESTNÉ vůči všem,
jichž se to týká?
3 . Podpoří to PŘÁTELSTVf
a vzájemnou DŮVĚRU ?
4. Přinese to PROSPĚCH
všem zúčastněným?

lnter Countr Meetin at Třístoličník

At the end of summer the committee for the Czech-Siovak-Austrian Co-operation between Districts 2240, 1910 and 1920
o rganised a traditional climb to Třístoličník, a Bohemian Fo rest mountain symbolising historie relations among three countries - the Czech countries, Austria and Germany. A part of d1e Inter-Country Meeting was the handing over of the humanitarian help by three foreign clubs in favour of the RC český Krumlov and the meeting of a group of foreign students who
were guests of the RC české Budějovice within the framework of the Youth Exchange Programme. The climb to Třístoličník
was participated in by 41 Rotarians from 6 Rotary Clubs from 3 countries.
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Rotary kluby Košice a Užhorod
~ podpísali dohodu o partnerstve
5. októbra 2002 bota v Košici ach
slávnostne podpísaná p aťbod ová rámcová slovensko-ukrajinská Dohoda
o pan nerstve medzi RC Košice a RC
Užhorod. TUto dohodu podpísali prezidenti a sekretári klubov počas II.
Inter-City Meetingu, ktorý dal bodku
za I. etapou budovania užšej medzinárodnej spolupráce týchto dvoch klubov. Po podpísaní dohody a spoloč
nej večeri sa košickí a užhorodskí
rotariáni zúčastnili na 8.ročníku medzinárodného jazzového festivalu v Košiciach. Pre užhorodských rotariánov,
ako neskór priznali, to bol prvý kontakt so živým jazzom.
V Dohode sa praví :

"Podporujúc jeden z hlaunJích mtariánskych ciel'ou - hl'adať cesty k porozu.meniu a mieru. medzi národmi,
usilujúc set 1·ozufjaťplnohodnotné klubové pm·tnerstuo, spoluprácu. a priate/'stvo, mJ!, košickí a užhorodskí rotariáni, uzatuárame túto rámcovú dohodu:
1. Vypracujeme spoločný návrh žia-

2.

3.
4.
5.

dosti na zfskanie matching grantu.
pre zakúpenie inkubátora p re
užhomdskú nemocnicu.
Zorganizujeme spoločnJí nultý mč
ník UJímenných detských Ietných
a zimných táborou p re deti z Košíc
a Užhorodu.
Zorganizujeme spoločný benefič
ný koncert u Užhorode.
Zorganizujeme zbierku kníh detskej a mládežnfckej literatúry pre
slovenské deli u Užhorode.
Zorganizujeme spoločné stretnulie
rotariánou z Košíc, Užhorodu, Bielontska a Polska u rámci projektu
dištriktu 2230 "Stretnutia na cestách. "

K nadviazaniu p rvých osobných aj
p racovn)rch kontaktov s RC Užhorod
došlo tesne po založení košického
klubu, najma po jeho chartri v júni
2001, ktorého sa zúčastn ili aj užhorodskí rotariáni. Vtecly niekto rí rotariáni
z RC Užhorod prijali výzvu sekretára
RC Košice, aby sa pokúsili nájsť viac
informácií a žijúcich potomkov prvého košického klubu, keďže obidva
kluby spolupracovali aj počas existencie I. ČSR.
V dnes už historicky pamatn)r deň
11.9.2001 navštívila
počet nej š i a clelegácia RC Košice
užhorodsk)rch
rotariánov, aby
založili novú tradíciu a kvalitu I nrerCity Meetingov a
začal i cl isku tovať

Prezident RC Ulhorod Dmitro Dorl!inec e prezidentka RC Ko$ice Jozefe Po/llkovl§
pri s/1/vnostnom prlpitku

o oblastiach vzájomnej spolupráce. ávrh konkrétnej dohody bol
neskór preclmetom činnos ti spoloč nej zmiešanej

Dmitro Dorčinec, prezident RC U!horod.
pri svojom prejave

komisie, ktorú koord inovali sekretári
klubov ako predseclovia Komisie pre
meclzinároclnú službu.
Užhoroclsk)r klub obnovil svoju čin
nost v roku 1994 po 55ročnej prestá,·ke (prvý RC Užhorod pósobil ,. rokoch 1929-1939). V súčasnosti má
22 členova jeho prezidentom je Dmitro Do rčinec. " aše hlavné projekty sa
sústrecl'ujú clo koorclinácie humanitárnej pomoci pre l'uclí, ktorí trpia na
následky vel'kých záplav v Karpatskom
priestore, Matching Grantu s RC Mari n
Sunrise v Kali fo rn ii na rekonštrukciu
sanitárneho zariadenia a kúpel'ových
zariadení v cletskom tábore Barvinok
nedaleko Užhorodu, sponzorovanie
talentovaných detí - spevákO\·, hudobníkov, maliarov, a do patronátu nad
nemocnicami a clomovami dóchoclcov," povedal v rozhovore pre ROTARY GOOD NEWS p rezident RC
Užhorod.

Róbert Matejovič,
RC Košice

ROTARY CLUBS KOSICE AND UZHOROD
have si ned an a reement on artnershi

A five-article Slovak-Ukraine General Agreement on partnership between RC Košice and RC Užhorod was signed in Košice,
on October 5, 2002. The Užhorod Club restarted its activity in 1994 after a 55-year l asting break (the fi rst RC Užhorod was
acti ve from 1929 to 1939). At present it comprises 22 members. The President of this Club is Mr. Dmitro Dorčinec.
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Koncom júna t.r. sa košickému Rotary klubu podarilo úspešne
završiti prvú etapu zahraničnej humanitárnej pomoci pre košické
zdravotníctvo. V spolupráci s holandskou Nadáciou profesora
Duboisa a holandskými rotariánmi z RC Roermond zabezpečili
dovoz zdravotníckych zariadení [nemocničné postele, invalidné
vozíky, hydromasážne vane, kuchynské vybavenie - rezačky a
mlyny, rehabilita čné stroje, zdvíhacie ramená na dvíhanie imobilných pacientov na dialkové ovládanie, špeciálne čítacie zariadenia, atd'.) pre VSŽ Nemocnica, a. s. v Šaci, Dom dóchodcov na
Južnej triede č.2 a Geriatrický ústav sv. Lukáša v Košiciach v celkovej hodnote 1 , 1 mil. Sk.
časť zdravorníckych zariadení v hoclnote 600 tis. Sk pre VSŽ Nemocnica
bolo oclovzclaných ešre v decembri
2001, kecl' RC Košice pri tejto príležitosri
zorganizoval v Dome umenia slávnostný benefičn)r koncert, kte rého hlavn)rmi protagonistami bol i v)rznamní umelci Stefan Margita a Lívia Ághová.
Druhú čast zariadení v hodnote 100
tis. Sk darO\·ali rotariáni Domu clóchoclcov 13. mája 2002 v spolupráci s klubam mladých- Ro taract klu bam Košice
pri príležitosti jeho založenia a slávnostného prevzatia Charty Rl. RTC Košice je
organizova n ý pre mlad)rch l'uclí vo veku
od 18 clo 32 rokov. j eho prv)·m úspešn)rm projektem bolo zakúpenie elektromotora pre Dam clóchodcov na Južnej n·iede v h odnote 30 000 Sk.
Tretiu časť zclravotníckych zariaclení
a pomócok v hoclnote 400 tis. Sk oclovzcla li rotariáni Geriatrickému ústavu
Sv. Lukáša koncom j(ma 2002. V tomto
roku je naplánovaná aj II. etapa zahraničnej humanitárnej pomoci a jej adresátem bude Vojenská nemocnica v Košiciach, respektíve zclravotnícke inštitúcie v o krese Košice-okolie a Rožťíave.
Okrem toho bude Rotary klub Košice
pok račova t v organ izovaní ďalších poclparných akcií (najma benefičných koncertov), kterých ciel'om je získat finan č
né prostriedky na klu bový p rojekt
"1-Iyp erbarická komora". Úlohou projektu je získať zdroje na zakúpenie
hyperbarickej komory pre VSŽ 1 emocnicu, a.s. v hoclnote ll mil. Sk a zabezpečit tak pre celé výchoclné Slovensko
funkčné hyperbarické pracovisko.
V spolupráci s p atronátnym Rotary klubam v Hamiltone ( Kanada) požiada RC
Košice Nacláciu Rotary o uclelenie grantu. Na tento projekt sa košickým rotariá-

nom doteraz poclarilo vyzb ierať sumu
2,7 mil. Sk. ajvačším darcom je U.S.
Steel Košice, s.r.o., ktor)• prispel sumou
2,5 mil. Sk.
Po úspešnom obnovení č innos ti
Rotary klubu Košice v januári 2001 sa
košickým rotariánom poclarilo postupne zapojit clo ďalších aktivít. V rámci
Medzinároclnej služby zorganizovali
Inter-City-Meetingy s rotariánmi v Užhorode a Miskolci, kterých ciel'o m je
rozvíj ať spoluprácu v humanitárnej, kultúrnej a krajanskej oblasti.
V rámci Služby mládeži vyslali v min ulom roku 6 strecloškolských štuclentov clo letn)rch výmenn)rch táborov mládeže. V školskom roku 2002 I 2003
odišli na jeclnoročné štúclium clo USA
clvaja košickí strecloškolskí šruclenti.
Recipročne študuje na bilinguálnom
gym náziu na šmeralovej ul. v Košiciach
jedna študentka z USA.
Vel'mi úspešný bol aj projekt "Passport Košice", ktor ým košickí rotariáni
v rámci služby obci poclporili propagáciu mesta Košice na Slovensku a najma
v zah raničí.
V tomto roku sa RC Košice aktívne
zapojil aj clo programu Rotary International nazvaného PolioPius, ktorý je
kampaňou na vyky noženie cletskej
obrny.
Dr1a 10.10.2002 usporiaclal košický
Rotary klub v Malej scéne Štátneho
divad la minisympózium pocl názvom
"Rotary a humanita", ktoré sa konalo
pocl záštitou guvernéra nášho Rotary
clištriknr 2240 Milana Racha. !šlo o prvú
akciu tohto zamerania na Slovensku.
Prezidentka RC Košice JUOr. Jozefa
Poláková preclniesla na sympóziu p rejav, z kterého citujeme:
"Hovorí sa, že osobnosť je systém

hoclnót. Pocll'a toho, ako si za radíme
svoje hodnoty, tak bude vyzerať naša
osobnosť. A hodnoty sú to, v čo veríme,
to, o čom sme pevne presveclčení, že
má zmysel v to veriť. Keď sa zamyslíme
nad rotariánskym spoločenstvom, zistíme, že má svoje hodnoty a má ich
pevne usporiadané. Verí v to, že J'u dsk)r
život má zmysel, každý život na tejto
zem i má hodnotu. Verí, že má zmysel
životu pomá hať. Má zmysel pomáhat
slabým, bezbranným, zúfalým. Rotarián i pochopili, že zúfalstvo, hlad a smLltok je ťažké odstrar1ovať anonym ne.
Rotariáni nepracujú anonymne, nedávajú svoj príspevok napr. na fond
Jekárskej starostlivosti, ale vyšiLI lekárov
clo konkrétnej krajiny v Afrike a liečia
konkrétnych J'udí.
Rotariáni veria, že sa dá vykonať neuveritel'né cl ielo, ale nielen veria, ale celé
dlhé roky to aj clokazujú.
Koho by pri pohl'acle na glóbus
napadlo, že na celej planéte je možné
oclstrániť cletskú obrnu) Rotariáni sa
nepozerajú smutne na glóbus, ale posielajú očkovaci u vakcín u clo celého
sveta, sam i očk ujú stovky miliónov cletí
a zdá sa, že neuveritel'né bude čoskoro
splnené.
Rotariáni veria v priatel'stvo, pretože
bez p riatel'stva nemóže byť ani radosť,
ani pomoc, ani náclej. Rotariáni veclia,
že priatel'stvo, pomoc, náclej, raclosť a
šťast i e naozaj existujú. Sú neanonymné,
sú konkrétne.
Natíska sa otázka: p rečo to rotarini
robia? Luclia pine ,·yťažení, scháclzajúci
sa t)•ždenne vo svojich klubech po
celom svete. leh záklaclným poslaním je
SERVI CE ABOVE SELF- slúžiť iným nad
svoje vlasrné záujmy.

Róbert Matejo uič,
sekretár RC Košice
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Je nám cťou, že móžeme na stránkach ROTARY GOOD
NEWS predstaviť náš pomerne mladý RTC klub. Oficiálne
sme boJi charterovaní len pred necelým polrokom, ale naša
základňa sa dala dokopy už dávno predtým. Vznikli nové
priatel'stvá a utvrdili sme sa v zmysle založiť RTC klub.
Slávnostne predanie Charty Rotary International sa uskutočnilo v máji 2002 v príjemnom prostredí Hotela Bankov
pri Košiciach. Bota to úžasná akcia s bohatou účasťOli a zaujímavým programom. Nemá to znieť ako chvála, ale zhodou
okolností sa v deň tejto slávnosti odohrával finálový zápas
MS v hokeji 2002, takže sme našim hosťom umožnili sledovať priamy prenos na vel'koplošnej obrazovke, čo u rčite
prispelo k výbornej atmosfére najma vďaka víťazstvu Slovenka. Boto to síce riskantné, lebo v prípade prehry by
nálada klesla, ale šťastie stalo ako pri hokeji.stoch, tak i pri
nás. Okrem toho sa v programe predstavila tanečná skupina s írskymi tancami. Celý večer p ríjemne dotvárala jazzová
skupina, ktorá tiež určíte nemalým dielom prispela k spokojnosti hostí. Charter bol zároveň spojený s výročím založenia RC Košice. Škoda, že takáto akcia sa v pravom zmysle
cleje len raz.
Okrem osláv a zábavy by sme sa rad i zamerali aj na

V

.Ji~lavě o

V sobotu 9. listopadu 2002 se v Jihlavě uskutečnilo již tradiční podzimní zasedání české sekce Služby mláde-

ži clistriktu 2240, clo jejíchž rozsáhl)rch
aktivit patří jednoroční v)r měny stře
doškolákú, letní tábory, rodinná
výměna i zpúsob jejich financování
atd. Škoda jen , že nepříznivé klimatické podmínky znemožnily ú čast
zástu peLl některých vzdálenějších
klu bú.
Pro velkou profesní vytíženost
bohužel opouští pozici referenta
odpovědného za j ed noroční výmě ny
st ředoškolákú Libor Ki č me r, avšak
nově ji s ochotou přejímá Pavel Svítil
z RC Jihlava. Všichni proto vyjádřili
Liborovi upřímné podě kování za vše,
co v posledních letech pro Rl zejména
v oblasti mládežnických aktivit vykonal. Letní tábory bude i nadále koord inovat Pave l Toman z I~C Jihlava ve
spo lupráci s Pavlem Svítilem z téhož
klubu, rodinné v)rměn y pak VítJakšič
z RC Tábor.
Na léto 2003 budou pro zah rani ční

pomoc tím, ktorí to najviac potrebujú a sú v núdzi. J aším
pilotn)rm projektom boto zakúpenie chladiaceho motora
pre istý domov dóchoclcov v Košiciach. Podarilo sa nám to
v krá tkej dobe splni ť, a tak majú obyvatelia domova aspo ň
o jeden problém menej. Po charteri sme im s pomocou
RC Košice darovali nemocni čné vozíky a lóžka, ktoré im
pomóžu pri starostlivosti o starých l'u d í. V clecembri sa uclial
benefičný koncert sláčikového kva rteta, z kto rého v)rťažok
poputoval tiež ako pomoc pre spomínaný domov clóchoclcov. Pri návšteve starých l'ucl í sa nám dostalo ocenenia, a tak
sme získali pocit, že naše úsilie sa oplatilo.
Momentálne sa naplno venujeme prípravám na Benefič
ný koncert Rotaract kl ubov dištriktu 2240 spolu s ostatnými
klubmi. Výťažok bude opa ť venovaný na charitatívne účely.
Myslím, že hovorím za všetkých čle nov, ak poviem, že
celá myšlienka Rotary dáva mladým l'uďom možnosť sebarealizácie v pozitívnom zmysle. Veríme, že náš terajší zápal
nám vydrží a Košice buclú mócť byť pyšné na svoj Rotaract
klub.

Silvia Orosová,
Rotaract klub Košice

možnostech pro mladé
úča st níky zo rganizovány opět tři letní
tábo ry: první v péči Rotary klu bú
v Hradci Králové a ve Vrchlabí, druhý
ve spolupráci RC Praha City s česk)rm
Krumlovem a s německý m klubem ve
Weilheimu. Třetí tábor zajistí RC Jihlava pravděpodobn ě společně s RC
Jinclřicht"Iv Hradec. Možná se však
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uskuteční j eště čtvrtý, poněkud

specifick)r tábor, který navrhli přátelé z RC
Brno. Chtějí jej připravit především
pro ukrajinské d ě ti z postižené oblasti
Černobylu.

Pavel Toman, služ ba mládeži,
RCJihlava
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mírová centra Rotary
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Odborná pr1prava
n111rot·vorcu
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První stipendistka mírových studií Rotar
Margaret Sao začíná studovat

Většina

z prvního cyklu 70 stipendistů mírových

studií Rotary zahájila v září 2002 své dvouleté
magisterské studium zatím na pěti z celkem
sedmi Center Rotary pro mírová studia a řeše
n í konfliktů. Každý z nich se bude po dva roky
seznamovat s náročnou problematikou mezinárodních vztahů, aby na závěr získal magisterský
diplom. Tento nový program Rotary poskytne
odborné vzdělání budoucím vedoucím osobnostem, které budou působit v oblasti diplomacie
jako prostředníci.
Vzdělá ní stipendistú tohoto studijního cyklu 2004 by ovšem nebylo
možné bez p omoci 70 prúkopnických
clistri ktú, které sp r áv n ě pochopily
dlouhodobý význam poslání těchto
Mírových center Rotary, ani bez vysokých p říspěvkú dalších individuálních
clárcú. Každý distri kt přispěl ze svého
DDF-fonclu, o jehož využití sám rozhoduje, č ástkou 50 000 US $, jichž je
zapo třebí pro dvouleté studium každého jednotlivého stipendisty. Pro
další studijní cyklus 2005 by ovšem
měly přispět další pr úkopnické
clistrikty. Stipendisté jsou pak vybíráni
na základě celosvětové soutěže, clo
níž mt:1že každý clistrikt př ihl ás it
svého jednoho k andidáta.

Mfrová centra Rotary byla zřfzena
při tichto univerzitách:
• Duke University a University of
North Carolina v Chapel Hill, USAi
•

International Christian University,
Tokio, Jap onskoi

•

Sci ences Po,

•

Universid ad deJ Salvador,
Buenos Aires, Argentinai

•

University of Bracl forcl, Angliei

Paříž,

Franciei

•

University of Californ ia
v Berkeley, USAi

•

University of Queenslancl, Austrálie.

Margaret Soo z ] ohor Bahru, Malajsie, je studentkou Mezinárodní křes
ťans k é univerzity. U příležitosti preziclentské konference Rotary v Kuala
Lumpuru zam ě ře n é na otázky míru a
rozvoje se s námi p o dělila o své názor y na tento prúkopnický program
Rotar y.
" K rota riánúm jsem vždy cítila velký
respekt. V roce 1989 m ě sponzoroval
clistrikt 3300 (Malajsie), abych mohla
studovat jako vyslanecký stipendista
v Tacomě, Washington, USA (distrikt
5020). Po návratu do Malajsi e jsem
pt:Isobila po dvanáct let jako manažer
v Malajském manažerském institutu.
Velmi mě inspirovaly takové osobnosti jako Sadako Ogata, bývalá vysoká
komisařka Spojených nároclú pro
uprchlíky a pr vní japonská žena, která
získala rotariánské stipendium. Za tím
účele m se velmi zajímám o to, abych
se dozvědě l a co nejvíce o rozvoji lidsk é spol eč n os ti, o mezinárodních
vztazích a o umění z prostředková ní.
P řestože mám dobré diplomatické
schopnosti opírající se o intuici, stále
potřebuj i naučit se formálnímu postu-

pu při vyjednávání. Mnoho lidí má
dobrý úmysl, avšak nemají speciální
prúpravu, potřebnou k dosažení
žádoucího výsledku. Myslím si proto,
že je velmi dúležité m ít v této oblasti
odbornou prúpravu. Měli byste být
schopni říc i o sobě: jsem mírotvorce,
stejně jako se říká: jsem lékař.
Chtěla bych Rotary poděkovat za to,
že mi dúvěřuje. Při veškerém zmatku
v celém světě je nový rotariánský stipendijní program praktickým řeše
ním, jak získat vzd ěl a né vedoucí osobnosti, schopné usnadňovat mírový
proces. Mým cílem je využít svého
vzdělán í a svých schopností u nějaké
mezinárodní agentury, za m ěřené na
cel osvětový rozvoj lidsk ého společen
ství, jako jsou třeba Spojené národy.
Od rotariánú jsem se mnohému přiu
čil a a cítím jako své požehnání, že se
mohu podílet na této jejich nové
výzvě. jsem sk u tečně hrdá na to, že
jsem se stala člen kou prvního cyklu
mírových stipendistú. Doufám, že
budu schopna pro m ěnit své dobré
úmysly do mé profesní kariéry, která
by měla pomoci nejen jedné skupin ě
lidí, ale celému lidstvu."

•

mťliete pomoci i vy:
Vyhledejte ze svého okolí kvalifikované kandidáty

•

Mějte

ak

svúj disu·ikt k tomu, aby i on
do tohoto programu

přispě l

•

Podpořte Mírová centra Rotary
také svým příspěv kem , který zašlete do stálého fondu Nadace Rotary.

o e u ete-

ormace, spo -

te se s pracovníky vzdělávaclch programtl Nadace Rotary na telefonu:
+ 1 847 866-3332
nebo navitlvte web~ stránky
Rotary na adrese: www.rotary.org-

Rotary Poundatlon

HE MAKING OF A PEACEMAKER
The journey begins for Malaysia's first Rotary World Peace Scholar
See: THE ROTARIAN ovember 2002
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[ Naši mladí na rnor1
V letošním roce jsem se zúčast nil
kempu pořáda n éh o v termínu od
27. če r ve n ce do 13. srpna dánským
Rotar y klubem v Herlevu (distrikt
1470) a v Haderslevu (clistrik t 1460).
Kemp byl zaměře n na ku lturní život
v Dánsku, poznávání krásných a starých památek. Součás tí kempu byl
také týdenní .,pobyt" na moři. Sešlo
se na něm deset mladých lidí z čes
ké republiky, ěm ecka, Španělska,
Portugalska, Francie, Itálie, Torska
a Švédska.
Hned d r uhý clen jsme navštívili
archeologické centrum v Roskildu,
kde jsme mo hli vidět zptlsob života
v hluboké minulosti až clo 19. století. Večer téhož dne jsme prožili krásné chvíle pi·i koncertě vážné hudby
amerického o rchestru Long Island
You th Orchestra . .,Má" rodina bydlí
v Kod ani v bytě o rozl oze asi 400 m 2
- jsou to milí, hodní, dob ros rdeční,
vst řícní lidé, překy pující humorem.
Po zbytek týdne nás ček a ly spousty zajímavých výlen\ exkurzí a návštěv po Kodani i jejím okolí- navštívili jsme dánský parlament, po celé
Evropě známou Malou mořskou
vílu, ,. Hamlettlv" zámek Kronborg,
závod na výrobu l é kařských zaříze
ní Radiometer, vikingskou katedrálu
a m uzeum č i ko d aňsk ý zábavní pa rk
Tivo li. V pátek veče r jsme se na o fi-

ciální veče ři s místním Rotar y klubem všichni rozlou či li a zazpívali
d ánské p ísnič ky p ro n ámoř ní ky.
Další clen nás vlak d ovezl na vzdál ený Jutský poloostrov clo Nyborgu,
odkud zača l a naše více jak týden ní
plavba na moři ; vedla kolem ostrova
Fyn na sto padesá t let staré lod i,
mimo jiné nejstarší plavby schopné
lodi v Dánsku. Někdo by si řekl, že
se musela rozpadnout o první
vlnku, ale l oď plula od hod l aně a
pevně svým směrem bez jakýchkoliv problém(!. Obzvlášť noci byly
nádherné, větš inu dní jsem spal na
pa lu bě, na čerstvém vzduchu pří
jemně kolébán na vlnách, s nebeskou kl enbou plnou hvězd přímo
před očima.

Jako opravdoví n ámoř n íci jsme
spravedlivého kapitána lodi,
kter ý nám ihned po nástupu rozdě
lil úkoly -jeden tým se staral o kuchyň ( jídlo), úklid v podpalubí a umývání nádobí. Druhý tým používal
především svaly k natahování plachet a drhnutí paluby (i Kačer
Donalcl by se mohl u čit). Během
prvních pár dní z nás byla zkušená
posádka, talentovaní kuch aři , uklízeči, kormidelníci a dobrodruzi.
Zkrátka byl to bezvadný týden.
Nerad jsem o pust il Dánsko - doufám, že ne navždy. Je to velmi krásm ě li

ná země. Pravda, Dánsko není ráj
lyžování ani příliš teplý k raj, ale lidé
si tu žijí s p okoj e n ě a š ťa s t ně. Poprávu mohou být hrdí na svoj i zemi.
Martin Prokeš,

vyslanJí RC Jihlava

Enviromental Camp, který se
konal ocl 28.7. clo 10.8. v Estonsku,
byl kemp zaměřený na poznávání
přírody. První týden jsme byli ubytováni v rotariánských rodinách - já
se ocitl v druhém největším , velice
podman ivém měs tě Estonska Tanu.
Ve své rodině jsem strávil velice pří
jemný týden se spoustou záži tktl hráli jsme bowling, r ybař il i a po
ve če r ec h chod ili nasávat atmosféru
clo místních restaurací. .J ecliný, kdo
m ě n ec htěl přijm o u t, byl pes j ménem Sir, který m ě vzal na milost
vlastně až poslední cl en mého pobytu.
Leckoho by možná zajímalo, jak
se v Estonku vaří. Na adresu j ed líků
a gurmánů musím poznamenat, že
ač estonská kuchyně není nijak
vyhlášená, estonské ženy vař it umí.
Snad až na chlebovou limonádu a
březový sirup - př i výletu do této
země dopo ruč uji se tě mto chutím
vyhnout, český jazýček na n ě není
stav ě,Qý.
~a zač átku

druhého týdne jsem
statními sedmnácti
úča~tníky kempu z Francie, Itálie,
PQiska, Slovinska, Švýcarska a ~e
Slovensk a. čekalo nás poznání celé
země, což se při její rozloze d á
vlastním auto busem stihn out. K aždý
d en jsme navštív ili jedno esto nské
město, prohlédli jsme si řadu muzeí
s vycpan}' mi ptáky, uskut ečnili výl et
za ú čele m pozorování vodního
ptactva. Díky d obré pa rtě lidí, která
se na letošním kempu sešla, jsm e si
d o!<ázali nára mn ě užít i o rnitologick é chvíle našeho po bytu.
se setkal

s

] a n Kristek,
vYslaný RC Jihlava
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Sailing kemp v Německu se konal od
18. července clo 1. srpna. jednalo se

o osmidenní pobyt na plachemici jménem Flinthorn a o sedmidenní pobyt
v okolí přístavního města Schleswig.
Plachtění začalo hned druhý den v 10
hodin po první noci strávené na lodi. Na
lodi byla tříč lenná posádka, kapitán Flint
a nás deset: pět chlapcú a pět děvčat
z Itálie, Izraele, Portugalska, Polska, Belgie, Německa a z české republíky. První
clen jsme pluli jen v zálivu a zvykali
jsme si na h oupání lodi a na počasí,
které nám m oc nep řálo. K večeru jsme
přistáli v přístavu Kappeln, kde jsme
strávili noc. Další clen ráno jsme už vyrazili do Baltského moře a v prúbě hu d alších dní jsme kři žova li jen v Baltském
moři.

a lodi jsme m ěl i na každý clen
služby- dva z nás připravo
vali jídlo a udržovali pořádek v lo di,
zbytek posádky byl rozdělen do
dvou skup i n a po třech hodinách se
střídal v říze ní lo di. Vyplouvali js me
ka žd é ráno v 10 hodi n. Během plavby jsme pozorovali krásné pobřeží a
pestrý živo t v moři (jeden den jsme
dokonce za hlédli delfíny). Každý
večer jsme s lodí připluli do přísta
vu, kde jsme se mohli osprchovat a
veče r jít clo přístavního města.
Večerka byla na lod i ve 23 hodin.
Plachtění skončilo 27. če r ve n ce při 
stáním v přístavu ve Schleswigu,
kde na nás čekaly rodin y, u kte rých
b ud e me t rá v it zbytek ke mpu.
V p r ů b ěh u d ru hého týd ne jsme
navštívil i Viki ng Museu m v Haithab u, kde js m e se d ozvěd ě li o ž i votě
Vi k in g ů , a m ístni katedrálu. Zú čas t
nili js me se jako hosté setkání v Rctary k lubu Schleswig. Nejvíce mě
určené

zaujala návštěva German Navy. To je
vojenský n ámořní v}rcvikov)r prostor, kde jsme vi dě li a vsto u p ili na
vojenské lodě.
Martin Číhal,
vyslaný RC Jihlava

áš "International Sailing Camp
on The West Coast o f Sweden" probíhal ve dnech 4. - 18. s rpna.
Kemp u se účastnilo deset mladých
lidí z převážně zá padní Evropy, p ět
c hl apců a pět dívek z Německa, Belgie, Ho landska, Anglie, Svédska
a české republiky. Celo u dobu po bytu jsme byli ubytováni na malém
rekreač ním ost rů vk u Lilla Brattón
nedaleko mě sta Stenungsund
v krásném typicky švéd ském če r ve
ném d o me č ku , takže jsme byli pořád sp o lu.
Prv ních pět dní jsme se věnovali
plachtění, což je as i ta n ejú žasnější
věc, kterou si lze předs t av it. Plachtili jsme na malých lodích pro dva,
s jedním stěžněm, hlavn í a přední
plachtou a na motorových č lun ec h
nás doprovázeli dva mladí ins tru ktoři. Na l oďkách jsme trávili sko ro
celý clen, asi od devíti ráno do
pozdního odpoledne, avšak ani p ak
náš program n eko n č i l. Podnikali
jsme výlety do okolí, plavili jsm e se
k os trtlvku, kde se chytají lososi a
ve če ře li v res tau raci s udírn o u, jind y
js me s i vysle chli pře dn ášk u o ochraně životního prostředí ve Svéd sku.
j ed e n ve čer jsme na našem os trův
ku měli kurs p rvní p <;>moci s mezinárodní platno stí. Po slední den

příležitosti mladým

naše ho plachtění jsme ukonč il i velkým závod e m a večer byla v našem
domku "Sailing Party".
Zbylých osm dní jsme věnovali
poznává ní západn ího pobřeží Švédska, každý den jsme jezdili na výlety. Nejvíce se nám líb il výlet do druhého nejvě tší h o města Góteborg u,
kde jsme st ráv ili celé odpoled ne a
večer v obrovském zábavním parku.
Dru hý týde n jsme se jeli podívat do
dokú jedné světoznámé společnost i
s p lachetnicemi, s hlédli jsme kultivaci mušlí v m oři, zajeli jsme clo
města Troll hata n, kde se vyrábějí
auta SAAB a Volvo, a zašli jsme i clo
ob rovské pevnosti na jihu Švédska.
Posled ní den před odjezdem se
kona l velký závod plachetnic a část
trasy vedla kolem našeho ostrůvku,
takže když jsme se ráno vyšt rachali
z postelí, všude na moř i byly plachetnice - úžas ný pohled. Souběž
ně s tím to závodem probíhala i rallye
starýc h modeltl aut. Největš ím zážitke m tohoto dne bylo, když jsme
viděli švédského krále s králov no u,
kteří se tohoto závod u účastnili
v nejstarším modelu Volva.
Během několika dní se z nás stala
velmi dobrá pa rta a všechny naše
akce byly o dost lepší, protože jsme
si rozuměli. Tyto dva týd ny byly pro
mě jedny z n ejhezč ích. Poznal jsem
spoustu milých lidí a zažil neopakovatel né chvíle. Získal jsem p ár
nových p řá te l - p rožili jsme spo lu
sk vělý kemp. A to , že žije me každý
úplně n ěkde jinde, vůbec nevadí.
David Ptntar,
vysla ný RC J i hlava

Voun Peo le at Sea

This year fo ur you ng people from the Rotary Club Jihlava participated in camps that partially took place at sea. AJI the participants returned enthusiastic from the experience they could not get in our country.
Martin Pro keš spent two weeks in Denmark in Herlev and Haderslev- the ca mp was focused on the cultural life of Denmark and to getting the pa rticipants acquainted with beautiful o lel histo rical monuments. This programme was followed by
a o ne-week cruise arou nd the island of Fyn o n a 150 years o lel ship, incidentally the o ldest working cruise ship in Denmark.
Jan Kristek participated in the camp d irected to the getting the participants acquainted w ith Estonian nature.
Martin Číhal spent e ight days on a sailing boat, na med Flind1orn, and seven d ays in the vicinity of the po rt town of Schleswig. The cruise around the coast gave bim the possibility to see the beauty of d1e coast and the life of sea an imals. The
second week of the stay- o n d1e Ianci - was dedicated to learning about the life o f the Vikings and the historical monu ments
o f Schleswig.
The International Sailing Camp o n the West Coast o f Swed en took place in a s mall recreatio n island called Lilla Bratton
nea r the town o f Stenu ngsund in a beautiful, typically Swedish reci ho use. David Pinter, a Czech partici pant, considers saili ng to be the most fascinating activity o ne can imagine. The participants o f the camp spent d1e remaining eight d ays by
explo ri ng the West Coast o f Sweden.
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Ohlédnutí za létem
Klatovy patří se svými 22 členy mezi
kluby malé a šest let č inn osti nás rovněž neřadí mezi kluby s úctyhodnou
tradicí. Vúbec proto nechceme usínat
na vavř ín ech . A dost možná, že i tato
skutečnost nás dovedla k rozhodnutí
uspořádat ve spolupráci s RC Plzeň,
o němž neplatí ani jeden z uvedených
atribun"t, letní kemp pro mládež.
Naším úkolem bylo připravit a realizovat první týden pobytu mladých v Klatovech a pak předat účastníky přáte
lúm do Plzně.
To samozřejmě až po týdnu: ještě
než se první účastn ík objevil na letišti,
bylo nutno vykonat mnoho pochúzek, pojížděk a návštěv. Hlavně však
bylo nezbytné nalézt jednoho z našich členú , který s mladými stráví celý
týden - ale i to se podařilo. Po rtiZných odhláškách a opožděných p ři
hláškách se všech 14 účastníkú sjelo
do Klatov. Byli to mladí lidé ve věku
od 17 do 22 let, prakticky ze všech
končin Evropy (až na poněkud neevropský Izrael).
První den jsme věnova li našemu
městu, byli jsme přijati na radnici
a spolu se členy klubu jsme povečeře
li v hotelu Centrál, kde se účastníci
krátce představili. Hned po večeři
jsme se s nimi přesunuli do chaty na
šumavském Špičáku, kterou na cel)r
týden poskytla TJ SA Špičák. Hned
první večer se téměř všichni seznámili
s plzeňským pivem. Jeho ptlllitr si fin-

ská účastnice, dříve než s ním jaksepatří naložila, vyfotografovala. Na naši
udivenou otázku proč tak činí, odpověděla, že chce přátelúm ukázat
nápoj, který je 13x levněj ší, nežli sotva
srovnatelný finský. To belgický účast
ník se podobnými detaily nenechal
zdržovat...
První den jsme našim hostúm ukázali Železnou Rudu včetně rozdělené
ho česko-bavorského nádraží. Teprve
tam někteří pochopili, co to ve skuteč
nosti byla železná opona. Trochu nám
bylo líto, že pro slečnu z Chorvatska
tím skončila její sportovní aktivita.
Zbytek tábora p roležela buď v posteli,
nebo před chatou. Naštěs tí ožila alespoň při večerní návštěvě lyžařského

baru.
Následujícího dne jsme absolvovali
cyklistický výlet (pro znalce Šumavy:
ze Špičáku přes Hofmank)r, Gerlovu
huť, jezero Laka, Polom do Železné
Rudy a zpět na Špičák). Při sjezdu
z Polomu mladý Yogev z Izraele "pře
plachtil" řídítka a ud ě lal do přilby díru
zvící pětikoruny. Rázem přestalo být
nutné účastník(un vysvětlovat, že
nošením ochranné přilby ned ělají jen
radost vedoucímu. Naštěs tí se pád
obešel bez náročnějších zákrokú. Jen
když se vedoucí objevil v Yogevově
pokoji s kapesním nožem v ruce a
s náplastí v zubech, izraelský účastník
lehce pobledl.
V už zmíněném l yžařském baru Bla-

ln rnernoriarn MUDr. Otakara
Rotary International v Prostějově
velkou ztrátu. Dne 8. září 2002
opustil jeho řady pan MUDr. Otakar
Lošťák, který v letech 1997-1998 zastával funkci prezidenta prostějovského
Rotary klubu. Svými vlastnostmi a duchovními rozměr y byl předurčen
reprezentovat myšlenky hnutí Rotary.
MU Dr. Lošťák, narozený v roce 1939
v Lipách, po absolvování gymnázia
v Prostějově vystudoval medicínu na
Lékařské fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci. Záhy se stal uznávanou
osobností ve svém oboru. Proslul jako
vynikající stomatochirurg a zubní
lékař nejen udivující manuální z ru čutrpěl

ností, ale především nesmírně lidským a chápavým přís tu pem k pacientúm. Jeho empatie byla přísloveč
ná, uměl těmi prav)rmi slovy oslovit
nejen své kolegy a přátele , ale také
p rosté pacienty, kteří se k němu
s vděčností přimkli.
MUD r. Lošťák byl vzácně integrovanou osobností s vyzrálým mo rálním
kodexem. Byl také všestranný. Dovedl
se vnoř it do tajemství lesa a jeho života, dovedl dát své rod in ě to nejkrásn ější pro život, svou lásku a všechny
své síly. Jeho rotariánští přá telé z lékařské profese obdivovali jeho trvalou
p ř ipr avenos t pomoci tam, kde to bylo

Oignitatis memores ad optima intenti

ženka přímo v areálu Špičáku pak
oslavil Francouz Bruno své devatenácté narozeniny. Za zmínku stojí, že zde
byla účastn íkúm k dispozici pro tyto
účely stará lyže se čtyř m i připevněný
mi sklenkami, jejichž vypití př i rtiZném vzrtistu konzumentú bývá složité. Nadšený Bruno na závěr poděko
val všem gratulantúm a dojatě konstatoval, že takové narozeniny doma
v Nice j eště nezažil.
Nejnáročněj š í trasou byl pěší výlet
přes černé jezero k Bílé strži a údolím
Bílého potoka až na nád raží Hojsova
Stráž. Čím byly trasy náročnější, tím
častěj i bylo na čele vidět mladou
anglickou "lady" Abigale a její novou
německou kamarádku Hannu
z Oberstdorfu.
A pak už tu byla návštěva galerie
a hradu Klenová a závěreč ná hodinka
v krytém bazénu v Klatovech, kde
jsme naše mladé hosty předali kolegúm z RC Plzei'í. Tábora se zúčastnily
i děti č lenú klubu, které byly nápomocny zej ména v anglické konverzaci.
Znovu jsme si ověř i li , že jakákoliv
práce s mladými je činností záslužnou
a bohulibou. Nevidím tedy žádný
dúvod, proč v ní nepokračovat, zejména pokud i účastníc i jsou spokojeni.
Vladimír Rúžička,
RC Klatovy

Lošťáka
třeba. Dovedl to bez velkých slov,
s jemným, trochu ironick)rm humorem, s niternou srdečností. Zem řel
předčasn ě - ve stoje, jak žil. To platí
doslova i v metaforickém smyslu. Jeho
p rojekty mají své následovníky, jeho
ordinaci přebírá jeho m ilovaná dcera
Helena.
Svým životem a dílem vytvořil
duchovní odkaz hodný následování.
Pros tějovští rotariáni nezapomenou .....

Členové Rotary

klubu Prostějov
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Glenn E. Estess prezidente
pro rok 2004;/05
Dne 9. zá ří 2002 zvo lil n o m i n ač ní
výbo r Rl Glenna E. Estesse Sr., čl en a
Rotary klubu Shades Valley, Alabama,
USA, prezid entem Rotary lntern ational pro rok 2004/ 05. Gle nn Estess tak
bude řídit Svě tový ko ngres v roce
2005, kdy bude Rotary International
slavit sté vý roč í svého vzniku. Tato
nominace je platná, protože d o 3. 12.
ne byl navržen žádný protikandidát.

Rl

kal akademický titul b a k a láře v oboru
chemie na universitě Tulane v New
Orleansu.
Členy nominačnf komise byli:

Asbjo rn Austvik, Norsko; Hipólito S.
Ferreira, Brazílie; Samuel L. Greene,
Kalifornie, USA; Rudo lf Hórncller,
Ně m ecko ; Gary C.K. Huang, Taiwan;
Hiroshi Maruyama, Japo nsko; Ralph E.
McLaughlin, Texas, USA; Ro ben L.
Menconi, Flo rida, USA; Carlo Monticelli, Itálie; Lo uis Piconi, Pe nsylvánie,
USA; William Sergeant, Te nnessee,
USA; Meda K. Pancluranga Setty, Ind ie;
Julio Sorjús, Š pa nělsko; Barry E.
Tho mpson, Austrálie; Raymo ncl R.
Wells, New Jersey, USA; Roy ].A. Whitby, Anglie; Wilfricl]. Wilkinso n, Ontario, Kanada.

G. E. Estess pllsobí v současné d obě
jako předseda ko mitétu Rl pro rozvoj
a udržení člen ské zá klad ny, v roce
1991/ 92 plls obil jako vice-prezident
Rl, pos tupně pak jako ředitel Rl, zmocn ě n ec Nadace Ro tary, g uvernér d istriktu 6860 a jako předseda ko mitétu
pro audit a revizi ú četních o perací.
Rotari ánem je ocl rok 1960. Do chk hoclu odešel z firmy Gle nn Estess Associates, v níž pllsobil jako výkonný ředi
tel.

Glenn E. Estess,
President Rl for 2004 05

Gle nn Estess se narod il v Pi ke
County ve stá tě Mississippi, USA a zís-

See: Rotary ews Basket
To. 775 - ll Septembe r 2002
No. 787 - 4 December 2002

HISTORII RDTARV PROVÁZE'-"Í SLAVNÁ ..JMÉNA
Dřívěj š í pr ezide nt Spojených státll
\X'a rre n G. H ardi ng, spisovatel a nositel Nobelovy ceny Tho mas Mann, prúkopník letectví Orville Wright, stejn ě
jako italský f yzik Gug lielmo Marconi,
vynálezce bezdrátové telegrafie - ti
všichni byli a ktivními ro tariány. Takovým byl také neohrožený americký
n á mo řní d ústojník a prúzk umík
Richard E. Byrcl, kte rý do nesl vlajku
Ro tary na Severní i na J ižní pól, stejně
tak jako rakouský hudební skladatel
Franz Lehár, kte rý d irigoval svou
o peru Veselá vd ova před vděč ným
rotariánským. pu blikem - ú častníky
Svě tovéh o ko ng resu Ro tary International v roce 1931.

Ti, kte ří se chtějí pochlu bit jmény
dalších slavných ro tariám\ najdou
j eš tě vě tší po t ěše ní, nahlédno u-li clo
seznamu těch , kterí byli přij a ti za čest
né čl e ny Ro tary. Ten sahá ocl humanisty Alberta Schweitzera, čes tn é h o čl e n a
německého a frrancouzského Ro tary
klubu, k velké mu h ráč i baseballu Connie Mackovi nebo k Cecilu D. DeMillovi, jedno mu z legendárních hollywoodských režisérú a procl ucentú.
Mezi další ro tariánské celebrity p a tří
n apříklad slavný Novozéla nďan
horolezec Sir Edmund Hillary nebo
americký astro naut Frank Bo rman,
který na první let kolem Měsíce s lidskou posádko u s sebou vzal vlaječku
Ro tary.

Máte-li záje m o další vynikající
osobnosti v děj i nách Ro tary, nahlédn ě te clo seznam u slavných rotariámi ,
který je součás tí pro p agačn í d okume ntace ke 100. výročí Rotary, zaslané
všem Ro tary klub(un na celém světě .
Vš im něte si zárovei'i, že tento seznam
jed no ho sta slavných ro tariánú obsahuje zatím jen 90 jme n: to proto, aby
au toři seznamu umožnili jeho dopl ně
ní ještě deseti dalším i jmény významných osobností z ostatních konči n
světa .

lllustrious Names Line Annals
of Rotar Histor ·

see: eFlash Ro tary # 528Courtesy Ro tary Wo rld
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Druhá prezidentská mírová konference
se uskutečni v Nairobi

Svolává ji prezident Rl Bhichai Rattak ul do Nai robi, hlavního m ěsta
Keni, n a 21.-23.(mo ra 2003. Konference se bude zabývat otázk ami k rize
vyvolané cho robou AIDS, tuberkulózou a jinými zdravotními problémy.
Účastníci se dozvědí mnoho zajímavého o vymýcení d ě tské obrny, o projektech na od st ra n ění negramotnosti,
o zakládání d robných živností a o programech profesní výchovy i o tom, jak
se mohou s těm i to úkoly vyrovnávat
rotariáni.
Pocta

rotariánů

představiteli

vedoucímu
Nigérie

Jeden z nejvlivnějš ích muslimských
představitelll Nigérie, emír Al haji Ado
Bayera z nigerijského m ěs ta Kan o,
převz a l 19. srpna 2002 v e m írově paláci z rukou bývalého guvernéra distriktu 9120 A. O latunji Funso a za přítom
nosti tra dič ních hod n ostářů , vládních
před stav itelů a rotariántl vyznamenání za svou rozhodující roli v boji proti
dětské obrně v této africké zemi Polio Eradication Leadership Award,
které mu udělil předseda sboru pově
řenctl Nadace Rotary Luís Vicente
Giay, Past-President Rl. Přes významný
pf"íklad vyznamenaného, který sám
apl ikoval vakcínu proti obrně 20
děte m přím o v paláci, ZLlStává Nigérie
jednou z posledních deseti zemí, kde
je dosud virus p olio aktivní.
V chicagském muzeu byl
znak Rotary

V Muzeu
byl dne 18.

vědy
ř íjn a

umístěn

a techniky v Chicagu
na če l n ím okně velmi

zajímavé expozice "Včerej še k na Hlavní třídě" umís tě n za p ří to m nos t i generál níh o sek retál"e Rl Eda Fu ty veliký
znak Rotary - ozubené kolo . Toto
mu zeum, které bylo nedávno zařaze
no mezi 15 š pi čkovýc h muzeí celého
s věta, dalo SVtlj souhlas k umístě ní
znak u v expozici, věnované životu na
Hlavní tříd ě m ěsta ve 20. letech, aby
tak vzdalo hold historickým počát
k(un Rotary v Chicagu v sou vislosti s
blížícím se 100. výroč ím jeho založení.
Součas n ě tak oceiíuje mnohé přínosy
spol ečenství Rotary pro život občan(!
nejen v Chicagu, ale i na celém světě.
Boj proti odstranitelné

roce celkem 80 mil. dolar(!. "Správní
rada tak dokazuje, že o p ot ře b ě zajištěn í finanč n ích prost řed kl! nejen
mluví, ale že i sama př isp ívá, " řekl
ředite l RI Gerald A. Meigs. "Dokazuj eme tak, že to s eradikací polia myslíme opravdově. Sn ad tak povzbudíme
všechny rotari ány, aby si uvědomili,
že nesmíme ztratit svou poslední
šanci.President Rattakul k tomu dodal:
"Musíme se snažit, aby se do to hoto
úsilí zapojil sk utečně každý rotarián.
Jinak by naše úsilí za posledních 20
let přišlo vniveč."
Publikace "Frank Talk"
Franka J. Devlyna

s lepotě

Bývalý prezident Rotary In ternational Frank]. Devlyn zřídil na zá k ladě
vlastního zakládacího přís p ěvk u a ve
spolupráci s Nadací Rotary fo nd skupinových dárCLl, sloužící k pomoci
lidem, kteří mohou být kdekoliv na
světě zb aveni odstranitelné slepoty
(Group Donor Advised Fund for Avoidable Blindness). D o tohoto fondu
může přis pět kdokoliv. Další p odrobnosti lze získat buď na tel. + 1 - 847866-3100 nebo na internetové adrese

www. rotm y.org/foundation/development/advisedfuncls.

Dosud bylo prodáno již 68 000
výtisk(! publikace bývalého prezidenta Rl Franka ]. Devlyna nazvané
"Frank Talk" ("Upřím ný rozhovo r"),
která byla vydána v šesti jazycích. Tato
publikace má 160 stran a prodává se
za 12.95 US $. Výnos z její prodeje je
u rčen pro Nadaci Rotary, zejména na
podporu projektů, zamě řených na
pomoc nevidomým.
Webová stránka pro budoucí
Rotary

členy

Naleznete ji na intern etu na adrese

www.rotcny.info. j e urče n a pro všechZvlái tnf závazek ve prospěch
pr ogramu PolioPius

V zájmu podpory kamapně za celoeradikaci polia dala správní
rada r·ed ite lů Rl pro rok 2002/03 velm i
dobrý příklad. Preziden t Rl I3hichai
Rattakul ohlásil, že každý její čl e n
vyhlásil svl!j osobní závazek, jakou
čás tko u přisp ěj e k dosažení cíle Rotary- so us tředi t v tomto ro tariánském

ny zájemce, kte ří toho dosud o Rotary
mnoho n evěd í a mo hli by se stát
aktivními č l e ny n ě kte ré h o z klubtL

svě tovou

Světové

kongresy Rotary lnternational

Brisbane, Austrál ie,
1. až 4. če rv n a 2003
Osaka, Japonsko,
23. až 26. května 2004

Rotary v číslech
Počet členů

Rotary- mužů i žen

Počet klubtl
Počet distriktů
Počet

pllSObících

530

164

zemí

Počet člentl

1 243 431
31 257

Rotaract klubů
V

Počet členů lnteract klubů
p tlSObících V
Počet místních týmů aktivistů

169 671
7 377 kl ubech a ve 154 zemích
199 939
8 693 k lubech a ve ll1 zemích
4 769 v 69 zemích

Tato čfsla se opírají o oficiální údaje o členské základn ě, zejména o pololetní
hlášení za období 1.1. až 3 0.62002 a o čtvrtletni hlá šeni za období od 1.4. do
30.62002.
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Dalif předpokládaná místa konáni:

Chicago, USA,
19. až 22.

če rvn a

2005

Kodaň, Dánsko a Malm6, Švédsko
ll. až 14. června 2006

See: THE ROTARIAN · 12 2002;
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společenství

Rot:ariánský pohled

ke
Rotariáni na celém světě mají možnost zvolit s i některé ze 40 zájmových
společe n ství Rl, kte rá jsou zaměřena
na nej rllznější profesní a rekreační
zájmové oblasti- od rozhlasových
amatérú až třeba po jógu. Ned ávno
bylo založeno nové společenství
nazvané International Fellowship o f
Ro tarian Amateur Astro nomers
(IFRAA). V jeho rámci budou moci
rotariáni, kteří se zajímají o pozorování hvězd , podílet se s ostatními
o svťtj zájem o vše "mimozemské".
IFRAA se vytvořila z projektu SETI@home, do
něhož je v celo-

hvězdám
"Netušil jsem, že je světě tolik rotariánll, kte ří se zab)rvaj í astronomií a že je
na internetu tolik tak snadno closažiteln)rch info rmací o jejich aktivitách
a p rúzkumu Vesmíru".
Při ustavení IFRAA hrál rozhodující
úlo hu právě internet. "Mezi naše
členy nyní patří 60 rotarián(t ze 16
zemí z 21

z

světové m m ě řítku

zapo jeno na 3.6
milion(t u ž i va telťt po č ítač \\
ktel"í po máhají Ústavu
SETI - (Search of
Extra Terrestrial
Intelligence) tím,
že si na sv}rch
počítačích instalují software,
který múže
stáhno ut a z pracovávat d ata,
zachycená radi oteleskopy SETI.
Don Higgins,
čl e n Rotary klubu
Pinellas Bardmoor
Bayou na Flor i d ě,
zjistil, že nebyl jediným ro tariá ne m, kte rý navštívil SETI
v če r v nu t.r. Proto také ustavil toto nové spol eče nstv í. " Při ustavení IFRAA
bylo nejvíc v zrušující, že jsem se setkal s tolika rotariány z mnoha jin)rch
zemí a dozv ě děl se ocl nich mnoho
z našich spo l eč n ých zájmll o astro nomii a p rúzkum vesmíru", říká Higgins.

New Fellowshi

is Out of this

celkoYého počtu 34
zón Ro tary. Dosud nikdy nemě li příle
žitost setkat se osob n ě, leda prostřed
nictvím e-mailu." Dokonce není ani
nutné mít k dispozicí d alekohled.
"Rotariáni z celého svě ta si mo ho u
navzájem předávat info rmace i obrázky z Vesmíru so ustřed ě n é a publiko -

vané na tisících webových stránek na
celém světě", dodává. IFRAA plánuje
realizaci rl! zných projektll jako napl·.
pořádání kempll s tou to tématikou,
poskytování stipendií a udělování oceně ní v oblasti astronomie a prúzkumu
vesmíru.
Chcete-li se o to mto společenství
dozvědět více nebo se clo n ěj přihlá
sit, proh léd něte si na internetu stránky www.rotary-ifraa.o rg, kte ré přiná
šejí fotografie z vesmíru, skupinové e-mailové adresy SETI,
novinky IFRAA, možnost
chatování a také kontakt na reda kčn í radu
bulletinu.
První společné
setkání člen(t
IFRAA na pevné
zemi se plánuje na
1. až 3. če r ve n 2003
v Brisbane. Současně chystá n ěkolik australských
ro tariánú setkání ke sledová ní úplného za tm ě
ní Slunce v jižní Austráli i dne 4. prosince 2002.
Híggíns d oufá,
že toto spo l ečen
ství IFRAA napomúže k propagaci
míru a vzájemné ho porozumění na
naší planetě Zemi, hledáme-li možnost života i mimo n i. Snad tak vznikne i celý vesmír budoucích rotariánll.

joseph Den;·
pl'evzato z měsíčníku
THE ROTARIAN č. 10/ 02.

Worlď

Rotarians can chaose from more than 40 Recreational Fellowships of RI, devoted to every interest from amateur radio to
yoga. Wíth the recent formation of the International Fellowship of Ro tarian Amateur Astronomers (IFRAA), stargazíng Rotaríans w íllnow be able to share muntal interests in all things extraterrestríal.
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přístě...
Aktuality z ústředf Rl
Dopisy pr ezidenta Rl na leden a únor 2003,
Poznatky budoucího guvernér a z Rotary institutu v Salcburku
Jak jsme zvládli povodně
materiály shrnující a hodnotící aktivity českých, slovenských i zah raničních
v rám ci pomoci oblastem postiženým v létě 2002 povodněmi.
Závěrečné

rota riánů

Národsobě

Rozhovor s Danielem Dvořákem , ředitelem Národního divadla v Praze, nejen o scénografii, kultuře jako hospodářském odvětví, ale i o rotariánství a humanitární pomoci.

Zajímavé projekty na Šumavě
Vznik Muzea železné opony na Kvildě a naplňování dvouletého projektu ..Svědkové minulosti",
který se za podpory RC Praha zabývá obnovou a ochranou drobných kamenných památek
v oblasti CHKO Sumava.
Země úsměvů

Několik postřehů

z Thajska. země. která je od poloviny 19. stoletl v centru pozor nosti Evropanů
a téší se jejich velké oblibě.
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kalendárium
atum
~B.01.

22.03.
29.03. - 30.03.
10.04. - 13.04.
16.04. - 07.05:
03.05. - 3 1.05.
24.05. - 22.06.
21.06.
01.06 - 04.06.
16 .09. - 07.10.

mfs to

akce

pořadatel

kontakt

Ceský Krumlov
Praha
Rožnov p. Radhoštěm
Prostfedni Bečva
USA - Pennsylvania
Bavorsko
CA + SR
Pr aha
Brisbane - Austráfie
CR +SR

Ples AC + oHi<Ceský Krumlov
konference a ples
PETS
RYLA 4.ročnik
GSE 2240 - 7330 v USA
GSE 224 0 - 1B4 0 v Bavorsku
GSE 2240 - 1840 v CA + SR
distriktní konference
SVět.ovY kongres Rl
GSE z distr. 7 330 v CR + SR

FC C Krumb.l
RC Praha
0.2240
0.2240
[).2240
0.2240
0.2240
0.2240
Rl - ustredi
0.2240

Rostislav Zagora
Pavel Spáčil
Jil'l Fast
Zdeněk Michálek
LJbor Fnedel
Libor Friedel
Ubor Friedel
Milan Rach
Dobroslav Zeman
Libor Friedel

ot:a ry lnt:a rna t:lona l- dla t:rlkt: 2240
Rotary kluby jsou samostatnými prévními subjekty založenými na základě českých nebo slovenských
prévnlch norem v souladu s jednotnými zásadami Rotary lntamational, a to většinou ve formě
občanských sdruženi. Púsobl v rámci územnlho celku zvaného distrikt (distrikt 2240 Ceská republika a Slovenské republika). V jeho čele stojí guvernér, který pinl úlohu koordinátora činnosti jednotlivých klubů a zprostl'edkovatale kontaktu s vyěšlmi organizačními složkami a společenstvím Rotery lntarnationel. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má ročnl cyklus • rotariánský rok
začíná I. července e konči 30. června.

CEsKA AEPliBIJKA
FCBrandý&Boleslav

ACBmo

AC Pardubice
AC Písek
AC Pize/I
AC Poděbrady
AC Prega Ceput Regni
AC Prague lntemational
Fe Praha
RC Praha City
AC Praha Oassic
AC Praha - Staré Město

FCBmoCity
AC Ceské Budějovice
AC Ceský Krumlov
FC Frydek - Mfstek (v zaklédénij
AC Hradec Krélové
FCOieb
FC Jieln
FCJohlava
AC Jindo'ichw Hradec
AC Karlovy Vary
FC Klatovy
Fe Kravata

ACTfeblč

ACKromél'lž

RC Vrchlabí

FC l.ibareo.Jablonac nad Nisou

AC Zlln
AC Znojmo
INTERACT Olomouc

ACMoat
AC Olomouc
AC Ostrava

FC ProstěJOV
ACPferov
ACTébor

AC Trutnov

ROTEXPraha

Kontakt na jednotlivé kluby sdělí redakce RJTARY G(XX) NEWS
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RJTARACT

Bmo. Hradec
Krélové, Plzell,
Praha

SLOI/EIIlSKA REf'UBUKA
AC Banské Bystrica
AC Bratislava
RC KoAice
RC Liptovský Mikuléš
ACNitra
AC PoeSCeny
RC Poprad
AC Spišské Nové Ves
AC Zvolen
RC2:oJina
FUTARACT Banské Bystrica.
Bratislava, Košice.
Uptovský Mikuléš,
lilina, Nitra
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DO 24. 12. 2002
OBDRŽÍTE PŘI NÁKUPU NAD 1 000 KČ
STÍRACÍ LOS SE SLEVOU
PRO PŘÍŠTÍ NÁKUP.

\'!J)7r:J míJS\'!1&~ ~t~~ 0 ~Y

SLEVU LZE UPLATNIT DO 31. 12. 2002
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Když je něco dokonalé, je t ěžké se bez toho obejít.
Mattoni má styl, který svádí, je potěše n ím, které chutná.
Obsahuje přírodní komplex mikro a makrop rvků Vitactivee, který
pomáhá správnému fungování lidského těla . Kdo má žízeň, pije
vodu. Kdo volí Mattoni, musí mít pouze Mattoni.
Matton i -vybran á značka Česk é barmanské asociace. ('!)

Kde to žije, tam je Mattoni:

I I

