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___.. Provedená kompaktním, 
absolutně nenasákavým nás
třikem tvrdou polyuretanovou ht~~~'fff~J;f~~~;..'S~~~ 
pěnou. Touto pěnou je zaizo
lováno i veškeré příslušenství 
(skimmer, trysky, světla, atd.), 
kterým je bazén osazen, neboť 
nástřik se provádí až poté, co 
se bazén požadovaným příslu
šenstvím osadí. 

Snadní montíž 
--...• Bazén se uloží na vrstvu 
polystyrenu do předem připra
veného výkopu, kde je nutno 
provést pouze vyrovnávku 
dna. Díky vysoké tuhosti kon
strukce bazénu jej není nutné 
obetonovávat, stěny se pouze 
za současného napouštění 
vodou obsypávají soudržnou 
zeminou. 
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Vážení čtenáři, milí přátelé, 
v současné společnosti nás zaplavují 

prameny, potoky, řeky a doslova veletoky 
informací: z novin a časopisů , z rozhlasu a 
televize, z internetu ... a konce nevidět, 
spíše naopak: Ten, kdo studuje nebo si pro
hlubuje své poznatky, potřebuje stále nové 
a aktuální vědomosti. Kdo nabízí své výrob
ky nebo své služby, má zájem na tom, aby 
se informace o nich dostaly ke spotřebite
lům či uživatelům. Stejně tak i ti, kteří svůj 
vzácný čas věnují některé zájmové činnos
ti, touží po nových poznatcích a vyhledávají 
je v odborných časopisech, nebo se ponoří 
do onoho informačního veletoku - interne
tu, který je doslova nevyčerpatelném zdro
jem informací všeho druhu, v dobrém, ale 
i ve špatném slova smyslu: ruku v ruce s 
těmito inform acemi kráčejí bohužel i des

informace ... 
Jako rotariáni dobře víme, že kvalifiko

vaných informací o našem celosvětovém 
spo lečenství, zaměřeném na poskytování 
služeb a pomocí, se stále nedostává, ať 
žijeme ve středu Evropy, ve Fairbanksu na 
Aljašce nebo v Johannesburgu na jižním 
cípu Afriky, v Hongkongu, v Bostonu nebo v 
Caracasu. Proto také vydáváme my, rota
riáni, celkem 32 svých časopisů, určených 
nejen pro nás samotné - členy více než 
32.00 0 Rotary klubů, ale i pro nejširší 
veřejnost. Proto také byl jeden z 12 měsí
ců rotariánského roku - právě duben -
vyhlášen měsícem časopisů Rotary. 

My - čeští a slovenští rotariáni - jsme 
hrdí na to, že se členem této rodiny časo
pisů ROTARY stal i časopis náš. Již z jeho 
názvu vyplývá, že jeho posláním je přinášet 
skutečně jen dobré zprávy. A je jen na 
našich čtenářích, aby si v informační zápla
vě, která se hrne na nás všechny den co 
den, našli cestu ke stránkám našich 
ROTARY GOOD NEWS. Aby si právě v 
dubnu - měsíci rotariánského tisku vyhra
dili klidnou chvm k jejich přečtení. Dozvědí 
se, co nového čeští a slovenští rotariáni 
dokázali ku prospěchu svých bližních. 

I v tomto druhém čísle již šestého roč
níku našeho dvouměsíčníku najdete 
mnoho nového a podnětného. Podaří-li se 
nám vnímat tyto informace jako podnět a 
inspiraci k dalším zajímavým humanitár
ním, sociálním či vzdělávacím projektům, 

pocítíme při jejich realizaci uspokojení z 
naplnění svého vnitřního, morálního závaz
ku: poskytovat službu a pomoc druhém 

Dobroslav Zeman, 
šéfredaktor RGN 
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Milí rotarirínšlí pi'átelé, 
březen slaví rorariáni a jejich přátelé 

ve službě a pomoci jako měs íc Rorar
acru. V tomto roce si současně připo
mínáme již 36. výročí ocl založení 
toho to tolik životaschopného progra
mu Rotary, sponzorovaného našimi 
kluby a určeného mladým lidem ve 
věku mezi 18 a 30 roky. Rotaract kluby 
dnes púsobí ve 150 zemích a připra

vují více než 171 000 mladých vedou
cích osobností ke službě a pomoci ve 
prospěch jej ich vlastních obcí. 

V tomto měs íc i jsem si oblékl košili, 
jejíž styl se sral velmi populární v se
verním a severovýchodním Thajsku, 
tedy v zemi, kde púsobí 54 Rotaract 
klu bú. Tyto košile zvané sua parajat
han byly řešeny tak, aby umožúovaly 

volný pohyb a byly 
pohodlné. Její spole
čenská bílá verze, 
kterou mám na sobě 
i já, byla určena 
zejména pro návště
vu svatyní, ale v po
sledn í době se nosí 
i při místních festiva
lech a slavnostech. 
S jejími všedními 
variacemi se pak set
káte po celé jihový
chodní Asii. Přestože 

je stará již více než 
125 let, srala se tato 
praktická košile sua 
parajathan v prl'1běhu 

let typickým rysem 
thajské kultury. 

Jako ro tariáni hle
dáme stále cestu, jak 
zajistit stálý význam 
našeho společenství. 

Jedním z nejefektiv
nějších zpllsobů, jak 
udržet krok s dobou 
a připravit se na 
budoucnost, je pod
pora programú Rota
ry, zaměřených na 
mladé a na dospívají

cí. Díky programúm Interact, seminá
řúm HYT.A, výměny mládeže a Rota
ract máme jedi nečnou příležitost, jak 
připravovat vedoucí osobnosti zítřka a 
rozš iřovat v celosvětovém měřítku 

naše úsilí zaměřené na propagování 
dobré vl'1Je a porozumění. 

Rotariáni hrají významnou roli 
v programu Rotaract. Mladým nadše
ným mužl'un a ženám pomáhají jako 
vedoucí osobnosti a současně i jako 
poradci a za své pllsobení sklízejí 
i odměnu. Se sponzorujícími kluby se 
členové Rotaract klu bú podílejí o svou 
mladistvou energii, o své nadšení, 
zaj išťují cennou podporu novým pro
jektúm a přinášejí nové nápady v ob
lasti služby a pomoci. Vybaveni svými 
schopnostmi i inspirací potřebnou 

Více se dozvíte na w·ww.rotary.cz, \\'Ww.rotary.sk 
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pro své říd ící funkce v budoucnosti se 
mnozí z nich stávají členy Rorary 
l<lubl'J. Jiní se zapojují jako vedoucí 
p racovníci v životě obce či pomáhají 
jiným zpúsobem. Ať už bude jejich 
budoucí uplatnění jakékoliv, zkuše
nosti, které tato dospívající mládež 
získá jako členové Rotaract ldubll, je 
dobře připraví na to, aby pokračovali 
v naší tradici služby a pomoci. 

Mimoto, že v březnu slavíme Světo

vý týden Rotaracru, uspořádají v rom
to měsíci všechny clistrikry pro své 
nově nastupující funkcionáf·e semináf· 
PETS. Ať jej uspořádá jeden či více 
cl istriktú současně, je jeho posláním 
připravit budoucí prezidenty klubú 
na další rotariánský rok. PETS tak 
bude mít rozhodující vliv na budoucí 
úspěch života klubú i clistriktu. 

Silné vedoucí osobnosti mají přiro
zenou schopnost stanovit cíle, strate
gii i zpl'1sob komunikace. Ovšem i ty 
nejdynamičtější osobnosti mohou 
ztroskotat, nejsou-li na svl'1j úkol řádně 
připraveny. Budeme-li takové příprav
né akce, jakou je PETS nebo program 
pro mladé, jakým je Rotaracr, účinně 
podporovat, pomúžeme zajistit trval)' 
příliv clllvěryhocln)rch, vzdělaných a 
připravených vúclčích osobností Rota
r y. 
často se říká, že štěstí přeje při

p raveným. Obracím se na vás nejen 
v tomto měsíci, ale i ve všech ostat
ních, abyste se připravovali na bu
doucnost tím, že budete podporovat 
vedoucí osobnosti J{otary zítřka. Jen 
tak budeme moci i v p l"íštích letech 
PODÁVAT SVOU POMOCNOU RUKU. 

jonathan B. JI!Iajiyagbe 
prezident Rot my Jnternationat 
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v boj i proti AIDS 
nebo pol·izujících 
knihy pro mládež 
z chudých zemí. 
Vždy znovu jsem 
pocítil hrdost, že 
jsem sám rotariánem. 

V lednu jsem před

sedal slan1ostní kon
ferenci\' 1\ lanile na 
f"ilipínách, kde byl 
v roce 1919 založen 
první Rotary klub 
v Asi i. 1 a Filipínách 
byl také uskutečněn 
první projekt očková
ní proti dětské obrně, 
který později pl·erostl 
v náš nejvýznamnější 

program PolioPius. 
Abych tedy vzdal čest 
fil ipínským rotariá
ntlm, oblekl jsem si 
pro tento měs íc 

barong - košili, která 
je jejich běžn)rm spo
l ečenským obleče-

' 1 ním. 
t Příští století nám 
:Jl nabízí mnoho dalších 

u.L..o..----'-'---------'--------.s.........~...I-..J příležitostí k poskyto-
/V/i/í rotaricín.ii/í pl'átelé, 

za pouhých 100 do larů ml'1žete 
věnovat hluchému dítěti z Pákistánu 
sluch. Vzpomeiíte si na poci t radosti, 
když jste slyše li hlas roclič(l nebo 
smích jiných dětí. Díky Naclaci Rl se 
během uplynulých desetiletí změnil 
k lepšímu život tis íců lidí. Nadace je 
naším nástrojem, jak pl·eměňovat sny 
ve skutečnost . 

V roce 2002/ 03 jsme přispěli clo 
celoročního fondu programů částkou 
55,8 mil. dolarů, určených na humani
tární a výchovné programy. Během 
svých cest po světě jsem viděl rotariá
ny, kteří stavěl i levné příbytky pro 
bezclomo,·ce, kteří budovali studny ve 
vzdálených ko munitách, dobrovolní
ky z klubll, sponzorujících kliniky 

vání služeb a pomoci. Setkáme se 
však i s někte rými problémy. Iaše 
příspěvky clo Naclace Rotary nedržely 
v posledních letech krok s rostoucími 
požadavky našich program1\ takže 
jsme musel i o mezit nejen program 
GSE (výmčny studijních skupin), ale 
i humanitární granty. 

Mnozí rotariáni si myslí, že jej ich 
závazek v1'1či 1 adaci končí tím, že jed
nou přispěli částkou 1 000 dolartl na 
získání čestného odznaku PI-IF. Toto 
šlechetné gesto by však mělo být jen 
počátkem, odrazovým m1'1stkem pro 
další příspěvky a dary po celý náš 
život. 

Pokud by každý rotarián přispěl clo 
Taclace každým rokem částkou ales
poň 100 dolartl, mohli bychom své 
úsil í zaměřené na pomoc lidem kde-

Více se dozvíte na www.rotary.cz, www.rotal"}'.sk 

koliv na svčtč zdvojnásobi t. 13čhem 
zasedání Legislativní rady Rl v roce 
200:1 byla jednomyslně přijata rezolu
ce, že naším cílem clo roku 2005 je 
dosažení pr·íspěvku clo Naclace ve v)rši 
100 clolartl. Spoléhám se, že se všichni 
rotariáni k této výzvě připojí. Přispěje

me tak k proměně světa. 
Příspěvek každého z vás má ,·cik)· 

dopad na nejzákladnější potřeby člo

věka. 1 apříklacl z vašeho daru ve výši 
100 clolartl clo ročního fondu progra
m(l je možné opatřil Čl}1 1"i nové studny 
pro ,·esnice na ven kově v Zimbab\\"e, 
tř i operace šedého zákalu v Ind ii, 
moskytové sítě pro 36 clomov(l v 13an
glacléši, nebo výživu pro 20 vážně 
podvyživených dě tí na Filipínách. 

Každý příspěvek, kažcl )' dar clo 
Nadacc Rotary je darem naděje něko
mu méně šťastnému. Každoročním 

příspěvkem ve výši 100 dolarů ve 
smyslu hesla "Every Rotarian, Every 
Year" dokážeme témčř neuvěřitelné. 

1 ovinář 13ill Moyers, b)lValý stipendi
sta Rotary, jednou řekl: "To, co dělá
me, znamená dot)rkat se lidí. .. otvírat 
jim horizonty ... říka t j im: na vás zále
ží!" Rotariáni mohou být nositeli 
pochodně naděje, kteří nabízejí svou 
pomocnou ruku. Pr·ipojte se proto 
prosím ke mně a přispěj te každým 
rokem částkou alespoií 100 clolar(l na 
podporu každoročn ího fo ndu progra
m(I. Společně se rak budeme moci 
vyrovnat s úkoly, které před nás staví 
druhé století naší existence. 

jonathan B. Majiyagbe 
prezident Rotmy lnternational 

Oignitatis memores ad optima intenti rs 
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.Jak svět vnírná 

časopisy Rotary 

Podle rotariánského kalendáře je duben rněsí
cern časopisů Rotary. Požádali jsrne proto Wil
liarna B. Boyda, bývalého ředitele správní rady 
Rl, který rnoderoval již dva celosvětové serniná
ře vydavatelů časopisů Rotary, o článek, který 
by zvýraznil význarn těchto časopisů. 

Rotariánský tisk předstan1je pře
devším nejen měs íčník Tl IE 
ROTARIAN, kter )• je oficiálním časo
pisem Rl, jeho "vlajkovou lodí·', ale 
i všech 31 regionálních časopist'1 
(mezi něž patří i dvouměsíčník 

ROTARY GOOD NEWS distriktu 
2240 - pozn.red.) . V lednu jsme při

vítali první číslo nejmladšíh o časopi

su .,SALAM ROTARY", který je určen 
pro Brunei, Indonési i, Malajsii a Sin
gapur. ] e vydáván ve třech jazycích -
indonéské "bahasa", malajské "baha
sa" a v angličtině. 

Hegionální rotariánské časop isy 

odebírá d ce než polovina Yšech 
rota rián (L Vycházejí zcela nezávisle 
ve 24 jazycích v celkovém nákladu 
750 000 výtiskt'1 a jsou distribuovány 
ve 127 zemích. Každý z těchto časo
pis(! je svým zp(Isobem j edinečný, 

má svou typickou tvář a atmosféru. 
Mnohé z nich se distribuují v řadě 
dalších zemí. Počínaje rokem 2002 
začal ústřední časopis THE 
ROTAHIAN ci tovat vybrané články 

z regionálních časopis(I , ty zase otis
kují příspěvky a fotog rafie meziná
rodního významu z ús tředního THE 
ROTA RIA T. Ten si mllžete společně 
s dalšími 19 časop isy pro hlédno ut 
na webm·ých stránkách Rl na adrese 
www.rotary.org v oddílu " Tews Sec
tion ". Tam najdete také kontakt na 
,·šechny ostatní časop isy Rotary. 

Bill Boyd púsobil letos jako 
zástupce ředite le komitétu p ro Inter
nation al Assembly v Anaheimu 2004 

a současně i jako moderáto r na 
tomto shromáždě ní. Je členem RC 
Pakuranga na Novém Zélandu, čle

nem komitétu Rl pro audit a revizi 
finančních operací, vykonával 
funkci pokladníka Hl a také před
sedy komitétu JH pro likvidaci 
negramotnosti ve světě. 

.J e možné být dobrým účetním a 
nečíst odborn)' časopis t)·kající se 
účetnictví, nebo do brý m instalaté
rem a nečíst svúj odborný zpravo
daj. Proč by tedy měli rotariáni číst 

své časo pisy? Je k tomu samozřej

m ě r·ada dúvodC1, ale mezi nimi 
jsou dva nejd (dež itčjš í. 

Hlavní síla Hotary lnrernati onal 
spočívá v rom, že se opírá o aktivi
ty všech sv)'ch jednotlivých klubt'1. 
Pro nás všechny je klub místem, 
kcle poskytujeme svou službu a 
pomoc a kde také vnímáme atmo
sféru přátelství. Ovšem jestliže 
bychom znali Hotary pouze ze 
zkušenosti ve vlastním klubu, 
postrádali bychom vzrušení a 
uspoko jení, jehož se nám dostává, 
když si uvědomíme, že společen

ství Hotary je mezinárodní, skuteč

ně celosvětové. 

Všichni jsme čl eny organizace, 
která obepíná celý svět - a součas

ně jej i proměl'1uje. Nejen těmi vel
k )•mi činy, jakými je třeba vymýce
ní dě tské obrny nebo vzdělávání 
milio nC1 lidí, ale také díky nesčet

ným menším projektC1m, které 
d ávají základní zdravotní pomoc, 

Dignitatis memores ad optima intenti 
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poskytují pitnou vodu č i cokoliv 
jiného, co je základní potr·ebou čl o

věka. A dosáhne-li některý rotarián 
nebo jeden Hota ry klub čehokoliv 

pozitivního, měl i bychom na to být 
hrdi všichni. Je to právě síla naší 
mezinárodní organizace, která 
umožiíuje, aby se takové věci d ěly. 

V tom spočívá p ráce nás rotarián(J. 
Ale jak bychom se o tom dozvěděli 

bez našich rotariánských časopi sll 1 

Mezinárodnost Rota ry sa há daleko 
za naše realizované p rojekty. Zakla
datel Rotary Paul Harris zdllrazi'ioval 
význam tolerance - avšak snášenli
vost se rozvíjí jedině tehdy, jestliže 
dokážeme pochopit, jak žij í lidé z ji
ných zemí. Jak se mllžeme dozvědět 
něco o svých přátelích - rotariánech 
v Argentině, Bangladéši, Gruzii, 
Ghaně nebo v Jižní Koreji či v které
koliv ze 166 zemí, kde Rotary pllso
bí? Pouze prostřednictvím časopisll 

Rotary. 

________________ _,/ duben -měsíc tiskovin Rotary 

Druhý dúvod, proč číst naše časo
pisy, se týká autonomie l<lub(L 
Pokud bychom se zaměl"ili pouze na 
náš v lastní klub, mll žeme se snadno 
ukolébat stereotypem a realizovat 
stále stejné projekty. Nejen naše 
obce, ale i naše kluby si zaslouží 
vždy něco lepšího -je proto třeba, 
aby byly stále živé a přitažli vé pro 
nové č l e ny. Právě v časopisech 
najdeme nesčetné podněty, a je jen 
na nás, jak jich využít. 

Žádný klub nemúže ospravedlnit 
svou malátnost, jsou-li naše časopisy 
Rotary plné nových námětú a příkla
clú, kde a jak poskytnout naši službu 
a pomoc. Necloveclu si představi t 

rotariána, který by po přečtení ales
poi'i jednoho čísla časopisu Rotary 
nepř išel s celou řadou nápadll a 
námět(! , jak je přizpúsobit potřebám 
a možnostem klubu. Nezáleží na 
tom, jak dlouho jsme rotariány - ale 
všichni stále potřebujeme své časo-

pisy číst. Nové čle ny články vycho
dvají a inspirují. M nohaletým čle
n(Im připomín ají, proč v lastně rota
riány jsme. Zapomei'ite p roto na 
všechny "oficiální" dúvocly, když 
dostáváte svll j časop is Rotary clo 
rukou . Čtěte jej s radostí a vnímejte 
jej jako zdroj nápad(!, které udrží 
život ve vašem klub u stále efektivní 
a radostný. A čtěte jej , neboť vám 
při náší hrdost nad tím, že jste čle

nem celosvětového spo lečenství, 

k te ré nemá sobě rovných. 

l>:litlia m B. Boyd, 
RC Paku ra nga, Nov)Í Zéland; 

pPeložil (dz) 

Rotary World Press - World views from 
Rotary's magazines - by William 8. Boyd 

/Historie Rotary forrnou korniksu
proč ne? Možná se vám to zdá trochu divné, 

neobvyklé - ale je tomu skutečně tak: 
s tímto zajímavým a velmi účinným 
nápadem přišli francouzští rotariáni, 
přesně řečeno šéfredaktor časopisu 
Le Rotarien, vycházejícího každý 
měsíc pro více než 30 frankofonních 
zemí na celém světě. 

Kniha velkého formátu v tvrdých 
lakovaných deskách připomíná for
mou vtipně kreslených komiksll se 
stručnými texty, v)rznamné mezníky 
stoleté historie Rotary. Byla vytvořena 
pllvodně ve francouzštině, ale pro 
velký zájem byla vydána i v anglické 
verzi. Nese název "Paul Harris, new 
world pioneer" a zabývá se životem 
zakladatele Rotary, začátky tohoto 
celosvětového hnutí a jeho zajímavým 
vývojem za uplynulé století. Vychází 
ze seriózního prllzkumu Marca Leví
na, který v současné době p(Isobí jako 
představitel Rotary Internatiuonal při 
Organizaci spojených nároclll v Žene
vě. 

Tato kniha komiks(I na rotariánské 
téma je účinným nástrojem pro nejšir
ší veřejnost, p rotože jednoduchým 
zpllsobem vysvětluje, co Rotary zna
mená, jaké má poslání a filozofii a 

jaké jsou jeho hlavní aktivity (např. 
PolioPlus). Seznámit se s ní a přečíst si 
ji je skutečně potěšením. Vhodným a 
vtipným zpúsobem propaguje Rotary 
u příležitosti 100. v)rroč í jeho existen
ce. 

Část výnosu z jejího prodeje bude 
určena pro podporu aktivit Naclace 
Rotary. Cena jednoho výtisku činí 20 
Euro (asi 23 US $,včetně dopravy) 
nebo 250 Euro za balík s 15 výtisky. 

Publikaci si m(Ižete objednat buď 
prostřednictvím internetu na adrese 
'\vww . paulharris-story.com nebo 
pomocí faxu na č. 0033 I 437 47 88 99. 

Christophe Courjon, Le Rotarien, 
jJI'eložil (dz) 

A comic book entitled Paul Harris, new 
world pioneer explains the real life of the 
founder of Rotary, its beginnings and deve
lopment since one century already.Written 
in English, it is based on serious research 
of Marc Levin, presently representatlve of 
Rotary lnternational to United Nations 
[Geneva). · 
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sto let služby a pomoci ~~--------------------------------
Znásobrne svou pornoc! 

Spolu práce Rotary klubů v rárnci prograrnu oslav 1 00 let; Rotary 

Spolupráce partnerských klubů se často naváže šťastnou 

náhodou. Tak např. Gary Fickes, člen texaského RC Gra

pevine, byl se svýrn synern běhern své lovecké cesty na st;a 

rnil od dornova, když překračoval hranici rnezi Texasern a 

M exikern. K dyž pak navštívil rnexické rněst;o Ciudad Acuňa, 

vširnl si na jedn é budově znaku Rot;ary. Měl v ní své sídlo 

rnístní klub, kde právě rot;ariáni prodávali "fajitas" {stužky 

na klopu], aby za výnos z nich rnohli pořídit; nějaké zařízení 

pro rníst;ní školu. 

Když zjisti l, že toto město má na 
svých 150.000 obyvatel jen jeden 
sanitní vúz, řekl si, že se s tím musí 
něco udělat. Po návratu clomi'r pro to 
informoval svli j Hotary klub o potře
bách Ciuclacl Acuúa - a tak se zrodil 
přátelský vztah mezi oběma kluby. 

"V době, kdy jsem byl starostou 
v texaském Sou thlake," říká Gary Fic
kes, "jsme pro město ku povali novou 
sanitku a staro u jsme vyřazoval i. " Udě

lal p ro to potf·ebná opatření - a brzy 
nato cestovalo 20 místních rotariáni'r 
směrem na jih, aby sanitku mohli ve 
Ciudacl Acul'la předat. 

Ocl roku 1995 darovali rotariáni 
z Grapevine clo Mexika ještě hasičsk)r 

vi'rz, rúzná zdravotní zařízení a materi
ály, počítače a rlizná vybavení pro 
místní školu včetně tabulí. Letos se 
oba kluby dohodly, že na počest 100. 
výročí Hotary místní školu ,rymalují. 
Svúj projekt zaregistrovali na ústřed í 

HI jako součást programu, vyhlášené
ho v rámci aktivit partnerských klubú. 
Další podrobnosti se dozvíte na ad re
se www. rotwy. 01g/centennial. 

,Ještě předtím jsme realizovali pro
jekty v Peru a v Indii," říká G. Fickes, 
"ale ocl té doby to máme ke svým přá
tellim - rotariánlim v Mexiku jen kou
sek, takže mnoho našich členú má 
přílež itost s nimi pl"ímo spolupraco-
va t." 

Velmi podobný pannersk)r vztah si 
vytvol"i ly Rotary k luby Calafia cle 
Mexicali z Mexika a Grovelancl z Kali
fornie. V posledních letech dodali 
kalifo rnští rota riáni clo Mexicali řadu 
lékařských zařízení včetně roentgeno-.. ' 

vých přístrojú, ncmocničn ích postelí a 
inkubátorli. V červnu 2003 přijel i rota
riáni s Calafia cle Mexicali i se svými 
manželkami clo Grovelanclu, aby na
vštív ili Národní park Yosemite a zú
častnili se barbecue na ranči místního 
ro tariána. "By lo to pro nás opravdu 
přínosné. Skvělé je, že se navzájem 
seznamujeme s kulturním prostředím 
svého partnera," říká John Brunk, past 
prezident HC Groveland, který celou 
akci o rgan izoval. Letos oba kluby plá
nují, že na počest 100. výročí Rotary 
obnoví a vymalují budovu základní 
školy v Mecicali. 

Také na druhé straně oceánu se 
rotariáni z Malajsie a Srí Lanky spoji li 
ke spolupráci na společném projektu. 
ra Světovém kongresu HI v Brisbane 

2003 se setkal i prezident RC Green
town, tVl alajsie, past-prezident RC 
Colombo \X/est, Srí Lanka a past-guver
nér cl istriktu 3220 (Srí Lanka) a 
dohodli se na společném projektu 
k zajištění humanitárních potřeb pro 
válkou sužovaný poloostrov Srí Lanky 
Jaffna. Formou MG-projektu chtějí 

poříd it solární panely jako zd roj ele
ktřiny, toalety a studny na pitno u 
vodu ve vesnici Periapokkania na 
severním cípu j affny. Jak říká Bindi 
Rajasegaran, prezident HC Greentown, 
bude p rojekt dokončen na přelomu 
let 2004/ 05. Bude tak trva lou připo
mínko u 100. výročí Rl. 

Skupina ro tariánli z Malajsie navští
vila v listopadu 2003 Jaffnu, aby 
poznali místo, kde se bude jejich pro
jekt realizovat. Místním vesničanlim 
přivezli 300 kg nového i obnošeného 

"Double your service" - Rotary clubs partner up for the Rotary Centennial Twin Club Program 

~ Dignitatis memores ad optima intenti 

šatstva, psací potřeby pro děti , brýle a 
j inou humanitární pomoc. Navštívi li 
tábor uprchlíki'r 
a si rotčinec a sekali se s rotariány 
z klubi'r Jaffna a Colombo \X/est. 

"Byla to pro nás neoceni telná zku
šenost, přímo v duchu Rotary. Pomoc 
a nadšení všech ro tariáni'r mě moc 
potěšily," prohlásil přítel Hajasegaran. 

Anne E. Stein, Eva ns/on 
p i'eložil (dz) 

PŘIPOMEŇME Sl 
100. VÝROČÍ ROTARV! 

V rámci oslav 100. výročí vyzývá Rl 
všechny kluby, aby se zapojily do pro
gramu, zaměřeného na partnerství 
klubů. K tomu je zapotřebí, aby dva 
kluby z různých zemí (nejraději z růz
ných kontinentů) navázaly pevné vzta
hy a domluvily se na konkrétním pro
gramu nebo projektu, zaměřeném na 
mezinárodní pomoc, výměnu mladých, 
rodinnou výměnu, na pořádání video
konferencí nebo na výměnu typických 
řemeslných výrobků či výměnu jiných 
kulturních hodnot. 
Tyto projekty partnerských klubů mají 
mít čtyři cne: klást důraz na meziná
rodní službu Rotary, vytvořit dlouhodo
bé přátelské vztahy, které vyústí do 
realizace vhodných projektů, prosazo
vat vzájemné pochopení pro jiné kul
turní prostředí a podporovat dobrou 
vůli a porozumění. 
Takovéto nové navázané vztahy spřá
telených klubů je třeba nahlásit Rl nej
později do 1. prosince 2004. Ústředí 
Rl současně vyzývá i ty kluby, jejichž 
partnerské vztahy vznikly již dřív, aby 
se do tohoto programu na počest 

100. výročí také zapojily svými novými 
projekty. 
Více informací o tomto programu zís
káte na internetu na adrese 
www.rotary.org/ centenniaV activities 
nebo na telefonu + 1 I 847 - 866-
3301. 
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Skolenie guvernéra 
v Lugane a v Anaheirne 

Poznatky, zaujímavosti a dojmy zo ško/enie guvernéra 

Vykonávati funkciu guvernéra Rotary lnternatio
nal si vyžaduje dobrú a všestrannú prípravu. 
Preto ústredie Rotary a jeho regionálne úra
dovne organiz ujú každoročne pre nastávajúcich 
guvernérov a ich manž elky školenie. Prvým 
takýmto školením pre nás boto školenie a rota
riánsky /nštitút vo švajčiarskom Lugane 
v novernbri minulého roku. Najvýznamnejším 
školenírn je ovšem jednotýždňové ško/enie v ka/i
fornskom Anaheime, poriadané pre guvernérov 
z celého sveta spravidla vo februári. 

Prípravné školenie svo lané v tom
to ro tariánsko m roku clo Lugana 
bolo určené p re budúcich guverné
rov z Europy a z Afriky. Rovnaké 
školenia sa poriaclajú vo všctkých 
regiónoch Rotary. Pr i rod ze ne s a na 
nich hovorí s ohl'adom na jazykové 
od l išnosti jednotl ivých regionov via
ce rým i cudzími jazykami. Vzhl'adom 
na susedské vzťahy ku nemecky 
hovoriaci m d išt riktom som si vybral 

nemecky hovoriace sk upiny, kde 
som bol spolu s budúcimi guvernér
mi z Rakúska, 'emecka, vaj č iarska 

a I Iolandska. Školenie nav~izova lo 
priamo na l nštitút, pri ktorom v ple
nárnych zasadnutiach sa prebrala 
poclrobne budúca problematika čin

nosti Rl \ "O svete. Výborné na seret
nutí v Lugane bol o, že sa tu naviaza
l i už priatel'ské vzťahy, ktoré sa 
potom počas pobytu v Anaheime 

len upevň ovali . 

Školenie v Anaheime je u rčené 
pre budúcich guvernérov a ich man
želky z róznych krajín sveta. Okrem 
nich tam boli prítomní ško litel ia, 
vedúci funkcionári Rl, personál 
z ústredia a z region álnych centrál. 
školenie bolo o rganizačne úplne 
per fektne zabezpečené. 

Začnem dojmami, kto ré nás spre
vádzali na obid\·och školeniach a 
pobytoch. Priatel'stvo !'udí z celého 
sveta naj lepšie charakterizuje obidve 
ti eto stretnutia. I.:ud ia všerkých 
národnost í, far ieb pleti , nábožen
sticv č i poli t ických názorov sú tu 

spojení myšlienkami spájajúcimi 
celú rotariánsku rodinu. ajlepšie to 

dokumentuje skutočnosť, že na 
obidvoch školeniach sa konalo už 
v prv)• clei'l pobytu ekumenické 
zhromažclenie, na kto rom vystúpil i 
zástu pcovia všetkých vcl'kých nábo
ženst iev vo svete. Bo lí zastúpené 
budhizmus, kresťa nstvo, hindu iz
mus, islám a judaizmus. 

"Rotary is fun '"- .,Rotary je zábava!·· 
Plenárne zasadnu tia organizova

né pre budt'JCe guver nérky, prc bu
clúcich guvernérov a parťne rov začí

nali vždy spo lečným spevom zná
mych melóclií s textom upraveným 
pre Rotary. Všetci u rč i re poznáte 
piesei'l .. Keď pochodujú sviití'' 
(Whcn The Saints Go t-. larching In) . 
alcbo "\Xfaltzing f--·l ati lcla", alebo "My 
Bonn ie Lies Over the Occan". Kecl' si 
zaspicvate niek tor ú z t)rchto piesní 
\' zborc, ktorý má viac než tisíc spe
vákov, hnecl' ocl rána máte vcselú 
myse!' a clobrú náladu. J\ lcclz i nami 
po\·edané, možno by ncbolo od \·eci 
niektoré tieto piesne upravi t pre 
našu potrcbu a použi ť ich aj na 
našich rokovaniach. Vecl' Ro tary je aj 
zábava a potešen ie! 

'aše zhrom ažclenie bolo však 

Dignitatis memores ad optima intenti Ia 
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najmá ško len ie, vzclelávanie, učenie. 
P rečo uváclzam všetky tieto vlastn os
ti? Plenárne zasaclnu tia sa začína li 

myšlienkou na zamyslenie. Raz sme 
sa zamysleli nad osuclom cletí v ob
lastiach vojnových konflikrov, cl ru
hýkrát sme sa zamysleli nad zmys
lom dávať. "Potešen ie dávať! " Inoke
cly sme sa zamysleli nad myšl ienkou 
Matky Terezy- "Celá práca jeclnotliv
ca je ako kvapka v oceáne, ale keby 
sme kvapkou neprispeli, bol by 
oceán o jednu kvapku chudobnejší." 

Plenárne zasadnutia boli monote
matické. Netrvali dlhšie ako hod inu. 
Prebrali sme, vlastne predniesli nám 
p reclnášky na témy ako "Motto no
vého prezidenta'·, "Ucl ržanie a rozši
rovanie členstva ' · , "Ako usp ieť s Ro
ta ry Foundation v roku sto ročnice", 

"Po l io ako hlavný program Rotary'·, 
"Stavať na mi nu lo m a sús trediť s a na 
budúce'·. 

Po plenárno m zasadnutí nasleclo
valo školenie v s ku pi nách. Moderá
tor vša k neprednášal, iba uvicclo l 
tému a moderova l d iskusiu , v krorej 
90% predsravovali poznatky z praxe 
jednotlivých rotariánov. Takáto \'Ý
mena skúseností prinášala nesmier
ne množstvo nových myšl ienok a 
poclnetov pre všetkých zúčastne
ných. Spomínam si na niektoré 
z myšlienok z rokovaní v sekciách. 
V rokovaní o vzdelávaní a rocl ine 

bola preclnesená myšlienka posie lať 

List gll\·ernéra aj rodinným prísluš
níkom bývalých čle nov Rotary 
klubu, aby bolí info rmovaní o tom, 
čo sa v Rotary v súčasnost i cleje. 
Pos iela ť rodinám zomrelých č lenov 

ROTARY časop is, v našom prípacle 
HOT ARY GOOD NEWS. j eden klub 
realizova l projekt, pri kto ro m vo 
verejnej k ni žnic i zavieclli pripojenie 
na internet a venovali knižnici počí

tač. Pri získávaní nového člena Rota
ry treba prijímať vlastne celú rodi
nu, lebo aktivita v Rotary klube 
móže často byť na úko r rodiny. 
V niekto r)rch kluboch pozvú na 
slávnostné prijatie č lena aj príslušní-

Dignitatis memores ad optima intenti 

kov rodiny. 
V sekcii, v ktorej sa rokovalo 

o udržaní a rozširovaní členstva, sa 
zdórazni la potrcba mať prc nového 
člena mentora (patro na), alebo zod
povednú osobu. Rovnako sa zdůraz

ni lo, že je opakovane potrebné na 
schóclzkach pr i pomínať skúšku 
štyrmi otázkami. icktoré k luby 
majú tiero štyri otázky na vel'kom 
transparente vo svojcj zasadacej 
miestnosti. 

Kecl" hovorím o uče ní, považujem 
za učenie metodiku, ako viesť roko
va nia na PETS, dištrikrovom zhro
mažclení alebo na seminári , aby 
bol í pre všetkých poslucháčov zau
jímavé a prínosné. Po kúsim sa ich 

zaviesť do našej p raxe. Diskusie 
v sekciách boli práve takýmto vzo
rom učenia. Zapojenie všetkých 18 
až 20 účastn íkov d o cliskusie pomá
halo uclrži avať záujem o diskusiu a 
tým sa aj ud ržiava la pozornosť 
posl ucháčov. 

Zaujatie Ro tary pre eraclikáciu 
polic v celo m svete je urči te najvač

ší humanitárny ciel', ktorý si toto 
hnutie vytýčilo a za ktorým ne
smierne obetavo idc. j edným z do
klaclov tohoto úsili a je minuloročná 

úlo ha zozb iera ť 80 milionov clo lá
rov, ktorá sa premcnila v neuveritel'
ných 110 mi lio nov clo lárov. Do 
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ko nca eradikácie venuje Rotary na 
tento ciel' okolo 600 milionov dolá
rov! 
Príručky, ktoré boli pripravené pre 

každého guvernéra, sa volal i pracov
ná kniha. V nej bo la pre kažclú sek
ciu a pre každé zasaclnutie rozpraco
vaná jedna alebo clve lekcie, s úvocl
nými kapitolami - c iele, kto ré sa 
majú nauč i ť, materiály, ktoré prezen
tuje moderátor a referencie pre hlb
šie štúclium problematiky. Pracovnú 
kn ihu, clop lnenú poznámkami z cl is
kusie, buclem urč ite vo svojej funkci i 
guvernéra cllho používat. 

M imoriaclne poučné bolo skupino
vé cvičenie v určovaní ciel'ov a 
spósobov real izácie p ro jekrov. Pro
jekty, ktoré si určujeme, musia byť 

realistické, musia byť akceptovatel'
né. Skupiny, pre kto ré je ciel' určený, 
musia byť presveclčené, že icle o ich. 
prospech. Pro jekt musí byť tiež me
ratel'ný, aby sa dal popísa ť; musí byť 
časove obmeclzený, aby sa dal vy
hodnoti t. Ciel' p rojektu musí byť 
closiahnutel'ný. Mali by sme každý 
uvažovaný projekt posuclzovať zo 
všetkých týchto hl'acl ísk. Určite by 
sme si ušetrili vel'a sklam aní. 

Ku osobitný m spo mienkam na 
ško lenie v Anaheime patria prirodze
ne strctnutia s obiclvoma prezidenta
mi - súčasn ým a buclúcim. M al som 
milú povi nnosť odovzclať preziden
tovi Rl j onathanovi Majiyagbemu 
prvé exempláre kni žky aforizmov 
inšpirovaných icleálmi Rotary s náz-

____________________ ,/ zkušenosti z Anaheimu 

vom ROTARY RAYS ocl nášho čl ena 

Martina Petišku. Ku tejto knižke 
napísal preclhovor sám prezident Rl 
j o nathan Maj iyagbe. T iež som mal 
možnost oclovzclať túro knižku zvole
nému prezidentovi Rl Glenn E.Estes
sovi. Obidvom som tiež odovzdal 
clarček z brúseného skla - ťažítko 

s enÍblémom nášho clištrik tu, ktoré 
vyrobili pr iatelia v Karlov)rch Varoch. 
Od zvoleného prezidenta Rl Glena 
E.Estessa som dostal za tento darček 

písomné pocl'akovanie. Glenn E. 
Estess sa so mnou vyfotog rafoval pri 
p ríležitosti poclpisovania knihy ,.A 
Cen tury of Se rvice". Kecl' už spomí
nam kn ihu s podtitu lom ,.The Story 
of Rotary l nternatio nal", je to vel'mi 
pekná publikácia s množstvom 
vel'mi zaujímavých fotografi í a doku
mentov. Každý z vás si ju móže aj 
objeclnať . 

Prirodzene, že sme odovzclali a 
p rijal i množstvo clrobn)rch clarčekov 
zo všetkých končín sveta. Všetky 
možné nápady, ako odznaky, tak prí
vcsky na kl'účc, drobné výšivky, 
záložky clo k níh , otvárače na listy, 
propagačný materiál všetkého 
druhu, ale aj cukríky, čoko l áda so 
znakom Rotary. Mnohí guvernéri 
miesto nakupovania clarčekov p re 
vymiel''lanie napísa li na vizitku 
"venoval i sme príspevok na Rotary 
Founclatio n". 

Rotary predstavuje ti ež zábavu. 

Viktor PríkazskJí, 
guver nér dištriktu. 2240 

rainin of Governors in Lu ane 
and Anaheim 
The preparatory training which took place 
in Lugane in this Rotary year was intended 
for future governors from Europe and Afri
ca. There they established friendly relati
ons. which were fur ther str engthened 
during their stay in Anaheim. The training in 
Anaheim is intended for future governors 
and their wives from different countries of 
the world. 
The friendship of people from the whole 
world is the most characteristic feature of 
both these meetings. People of all nations. 
skin colours. religions or political views are 
connected by the ideas common to the 
whole Rotary family. 

Dignitat is memores ad optima intent i ,/'7'; 
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Oslavrne sté výročí Rotary 
(Upřímný rozhovor s Glenn ern E. E stesse rn, 

prezidentem Rl pro rok 2004/05) 

Glen n E. Estess, k t erý se ujme fun kce prezidenta R otary 

lnternational od 1 . července, povede toto světové spole

čenství ve významném historickém roce stého výročí spo

lečenství Rota ry. Jeh o oslavy vyvrcholí na Světovém kon

gresu Rl v Chicagu ve dnech 22.-25. června 2005. G .E. 

Estess je rotariánem od roku 1 980, nyní členem R C S ha

des Va/ley, A/a., U S A. P o Franku E. S painovi {1951-5 2] a po 

Royovi O. Hickmanovi {1972 -73) bude třetím prezidentem 

Rl z oblasti amerického Birminghamu. Zastával již funkci 

zmocněnce Nadace R otary a ředitele R l - člena S prá vní 

rady, funkci vice-p rezidenta vykonával v roce 1 99 1 -92. 

V rozhovoru s šéfredaktorem časopisu THE R OTA R IA N 

Vin cem Aversanem vysvětlil svou vizi a cíle Rotary. 

Jak jste se připravoval na funkci prezi
denta Rl? 
Oclpověd' je trochu nesnadná, pro

tože jsem rotariánem už ocl roku 
1960. Pořád se p roto vracím ke svým 
zkušenostem, nabyt}•m v k lubu. 
Když jsem byl z,·olen jeho preziden
tem, řekl mi tehdy jeden starší člen: 

,.Podívej se, Estessi , náš klub je dost 
silný na LO, aby na dobu jednoho 
roku pi·ežil kohoko l i\·," takže 
bychom mohli říci něco podobné
ho, když jsem byl zvolen clo funkce 
prezidenta HI (říká Glenn a směje 
se). Myslím si však, že má hlavní síla 
v Hotar y spoč ív{t v mých samotných 
začátcích jako funkcionáf'e č i prezi
denta klubu. Samozřejmě mi přine
sly mnoho cenných zkušeností 
i další funkce, které jsem vykonával
jako guvernér dist riktu či jako ředi
tel HI. Základy však pořád spočh·ají 
na mých zkušenostech z klubu. 

Jak jste se zapojil do Rotary? 
t\lí čtyři srarší bratf'i byl i také rota

riány a ,. dobč, kdy jsem ještě nebyl 
členem , mohl jsem jej ich prostřed

nictvím obdi\·ovat, co všechno rota
riáni clok tíží. 13y l jsem proto naclšen, 
když jsem byl sám pf'izván ke člen
ství v Rota ry klubu jacksonville 41 . 
V té dobč jsem totiž ži l v městě jack
sonvil le na rloriclě a tamní klub byl 
právč jedenačtyři cátý, k terý získa l 

Chartu Rl. Shod ou oko lností ži l 
kd ysi v j acksonvillu i Paul Har ris 
a byl zaměstnán u jednoho m uže, 
k terý se pak stal zakládajícím čl e

nem tamního klubu. 

Jaké jste měl pocity, když jste se dozvě
děl, že jste byl nominován na prezidenta 
Rl právě v roce 100. výročí? 

Byla to pro mne skutečn ě čest a 
současně zavazující zkušenost. i'vl ou 
první reakcí bylo: jsem skutečně ta 
pravá osoba? Také mě napadlo 
(abych se trochu zesměšnil) , že se 
na mne snad obracejí jako na něko
ho, kdo je v Ho tary nejdéle. Ale bla
žilo mč vědomí, že ti, kteří mi z r l'Jz
ných koneL! světa gratuluj í, mi záro
vci'i nabízejí i svou pocl po r u a po
moc. 

Jak vidíte svou roli jako prezidenta Rl? 
Myslíte si, že se role prezidenta v průbě

hu let změnila? 
Z technického hlediska je prezi

dent hlavním v}·konn}·m orgánem 
celé organi zace, ovšem dobf'e dm. 
že ,·eškerou agendu řídí generální 
sekretář. Prezident má sp íše postave
ní ,-elvyslance. Myslím si, že prá,·ě to 

také rotariáni očekávají. Ch tějí svého 
prezidenta vidět, ch tějí s ním mluvit. 
Chtčj í mít pocit, že s n ím naváza li 
osobní kontakt. A musím mír proto 
stá le na mysli , že nechtějí vidět 
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Glenna E. Estesse, ale p rezidenta Rl. 
Myslím si, že je mým úko lem těm to 
rotar iánl'11n také sloužit. Kdybych 
měl ,·ytvořit organizační schéma 
téLO organizace, byl by prezident Rl 
v jejím základu a na jejím ncholu by 
bylo oněch 1.2 milionu rotari ántl. 
Pro mne je nejdt'lleži tějším funkcio
nářem v naší organi zaci právě prezi
dent k lubu. 

Je správné, aby v roce stého výročí byl 
prezidentem Rl právě Američan? 

To je sice zajímavá otázka, avšak 
myslím, že k tomu došlo jen náho
dou. Pi·ed n ěkoli ka let y vydala Sprá
ní rada Rl rozhodnu tí, že by se v úf·a
cl u prezidenta Rl měly střídat pf'ecl
stavi telé minimálně d vou dalších 
zem í, než se opě t vrátí k zemi toho 
prvního. To tedy znamená, že by 
Rotary nemě l o mít za svého prezi
denta Američana častěji. než kažcl}• 
rf'etí rok. Nedm, zela " té době mys
lel někdo na to, že se prezidentem 
stane Američan pnívě v roce 100. 
v}• ročí. 

Jak byste odpověděl rotariánům , kteří si 
myslí, že naše organizace je příliš sou
středěná na Spojené státy? Tento názor 
sice nepřevažuje, ale přesto se s ním 
vedoucí funkcionáři někdy setkávají. 

I já to slýchám . .J e samozřej mé, že 
zrodilo-li se Hotary v USA, bylo na 



ně zaměřeno po dlouhou dobu, pro
tože většina jeho členú také v Ame
rice žila. yní však žije v Severní 
Amer ice jen jedna třetina celé čl en

ské základny- 440.000- 450.000. 
Ameri ča né o\·šem hráli v expanzi 
icleálú Rotary do rúzných konči n 
světa rozhodující úlohu. Z toho také 
vyplývá, že právě severoameri č tí 
rotar iáni si pf·áli , abychom se stali 
mezinárodní o rgani zací. Ve Správní 
radě ředitelú HI jsou nyní Severo
američané v menšině, a člen(ml 
Správní rady se často připomíná, že 
reprezentují skutečně všechny rota
riány. 

Čeho byste chtěl v příštím roce jako pre
zident Rl dosáhnout? 
Nejdř íve je třeba dokončit pro

gram, s nímž jsme v 80. letech sami 
začali - očkován í proti dětské obrně, 

směřuj ící k jej ímu celosvětovému 

vymýcení. Myslím, že bychom měli 

klást dúraz na rúznorodost aktivi t 
naší o rganizace. To by se mělo týkat 
menšin mezi námi a těch , kteří 

dosud nebyli zapojeni clo vedoucích 
funkcí Hota ry. Chceme mít všechny 
k tomu, aby se víc zapojili a aby
cho m tak co nejvíce využili jejich 
talentú. 

Kdybyste mohl provést nějakou změnu 
okamžitě, týkala by se třeba větší různo
r odosti Rotary? 

To by však žádná změna nebyla, 
neboť jsme vždy usilovali o r(Jzno ro
dost. Výsledek ,·šak nebyl možná tak 
patrný, jak by měl být. V příštím 
roce bych proto rád viděl větší úsilí 
právě v to mto směru. tvlusíme i na
d ále p rosazovat to, čím se zabýváme 
už nyn í. 

Co vás inspirovalo k výběru hlavního 
motta pro Rl v roce 2004/ 05 
.CELEBRATING ROTARY"? 

j ednou z činností , j íž se budeme 
v roce 100. výročí zab),vat, je oslava -
takže volba tohoto tématu je logic
ká. j e toho mnoho, co bychom měli 

po sto letech naší existence oslavo
vat. Naše úsilí věnované poliu je 
naším p rvním celospolečenským 

programem a posuzujeme-li jeho 
výsledky, jsou mimořádně úspěšné. 

) e to tedy clúvocl k oslavě. Ale i když 

I I' 
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se těšíme z mimořádného ocenění 
programu PolioPius, síl a Rotary je 
stále na úrovni Rotary klub\'1. Pře
mýšlel jsem proto. jak se na roz,·oji 
Rotary podílejí kluby a distr ik ty, a 
tak se stále vracím k myšlence, že 
bychom měli v tomto roce oslavit 
vše, čeho jsme j iž dosáhl i a sou čas
ně zaměř i t svou pozornost na 
budoucnost. 

To jsme potřebovali j i ž dlouho. 
Svého času se oz)'va l názor, že snad 
nemúžeme mít žácln)r strategický 
p lán, dochází-li každoročně ke změ
nám ve vedení. Přesto si však mys
lím, že každá organ izace n ěco tako
vého potřebuje . Strategický p lán 
nám ml'1že pomoci dosáhnout v naší 
organizaci kontinuity. jeclin)'m zpú
sobem , jak jí dosáhnout, je zakotvit 
ji clo konstitučních dokumentl\ 
které ovšem musí schvá lit LegislatiY
ní rada RI. Přeji si proto, aby komitét 
pro strategické plánování dal na stú l 
objektivní náměty, které naší o rgani
zaci prospějí, sepsal je a před loži l 

Legislativ ní radě. To bude mít cllou
hoclobý pozi tivní vliv na naši o rga
nizaci. 

Jaký je váš vztah k současnému prezi
dentovi Rl Jonathanu Majiyagbemu 
a k vašemu nástupci Cari-Wilhelmu Sten
hammarovi? 

Nemúže být lepší. Bývalý prezi
dent Bhichai Rattakul stejně tak jako 
současný j onathan Majiyagbe byli 
ke mně velmi vstřícní, když jsem clo 
Správn í rady pf·išel jako nominova
n)r prezident HI. Doufám proto, že 
se stejně bude cíti l i múj nástupce 
Cari-\XIi lhelm. Velmi us ilovně pracu
jeme spo lečně na tom, abychom 
zachovali kontinuitu, o níž jsem již 
hovoři l. Když jsem jmenoval pf·eclse
cly jednotlivých komi téttJ clo jej i ch 
funkcí, ptal jsem se vždy svého 
náswpce i na jeho názor na tyto 
osoby, zela s nimi bude chtít spo lu
pracovat i v příštím roce. I tad y jsme 
tedy mohl i př ispět ke kontinuitě. 

Co byste chtěl o sobě povědět rotar iá
nům, kteří dosud neměli příležitost set
kat se s vámi? 
Chtěl bych jim připomenout, že 

jsem řadový rotar ián. Mým posláním 
je dělat to, co vykonávají oni: řídit se 

ideálem Hotary- SEHVICE ABOVE 
SELF. Všichni bychom mčli sloužit 
a pomáhat potřebám obcí, v nichž 
žijeme, ale současně si i uvědomit, 
že " každé obci se její potřeby liší. 
Chce-li některý k lub vyhlási t nčjaký 
projekt, měl by nam ísto toho, aby 
jen r·e ld: " to je ono, co pro vás chce
me u dělat", zj i sti t, co porf·ebuje obec 
především a pak s ní také spolupra
covat. 

Kdo na vás měl největší vliv? 
J\lá nejbližší rodina. Ml'1j otec byl 

farmářem , rotariánem nebyl. Tam, 
kde jsem vyr(Jstal, neexistovaly Rota
r y k luby. Měl jsem starší sestru, která 
po LJspěšném životě nedávno zemře
la ve věku 98 let. a m (Jj ži vot měl a 

významný vliv. j ak jsem spolu se 
svými bratry a sestrami procházel 
životem, získával každý z nás své 
hodnoty a většinu z nich utvářely 

právě naše příbu zenské vztahy. jest
li že jsme nyn í položi li dúraz na ro
tariánskou rodinu, mysl ím, že jsme 
v ní už dávno žil i , avšak dosud jsme 
ji tak nepojmenoval i. 

Chcete i vy ve svém funkčním období 
klást důraz na rotariánskou rodinu? 

Budeme mít čtyři hlavní témata: 
rotari ánská rodina- voda- zdravot
nictví- vzdělanost. Při jednom setká
ní v Organizaci spojených národl'1 
jsem se dozvěděl , že bez pitné vody 
žije více než miliarda lidí. Každým 
dnem proto umírá na 6.000 lidí, vět
šinou dětí. Vezmeme-li zdravotnic
tví, zuří stále v mnoha zemích malá
rie, milió ny lidí jsou nakaženy virem 
I I IV. Pokud jde o sféru vzdělání, 
neumí č íst více než dvě mil iardy lidí. 
Rotar iáni se již na ty to oblasti zamě
ři l i , ale chtěl bych toto úsilí v příštím 

roce jen ještě posíl it. 

Další informace týkající se prezidenta 
Rl pro rok 2004/05 Glenna E. Estesse 
stejně tak jako Správní rady ředitelů Rl 
můžete získat na internetové adrese: 
~.rotary.o~jsupportjboandjboand. 

html 
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Celebrating Rotary A candid conversation with President-elect Glenn E. Estess 
(prepared b Vince Aversano, Editor-in-Chief of THE ROTARIAN) 
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Vliv Rotary na demokracii 
Znovuzrození Rotary v naší zemi znamenalo pro mnohé, že 
demokracie se konečně na trvalo vrátila. 

Rotary bylo zakázáno v letech nacis
tické okupace bývalého Českosloven
ska, pak zažilo velmi krátkou obnovu 
své existence, avšak bylo znovu zaká
záno Moskvou řízeným komunistic
kým režimem. Stejně tak byla zakázá
na i celá řada dalších o rganizací, jako 
skaut, YMCA, YWCA a další. 

Jak je nyní všeobecně známo, 
komunistický totalitní režim se 
dopustil mnoha zločinú a pohrdal 
základními l idskými právy. Soustavně 
jednal proti rotariánsk)rm zásadám. Je 
to pravda? Režim potlačoval pravdu, a 
co bylo ještě horší, nutil své odpi'Jrce 
k mlčení a přetvá řce. Je to čestné vúči 
všem, jichž se to týká? Byl zcela 
nečestný vúči všem nečlenúm své 
strany, zacházel s nimi jako s občany 
druhé kategorie. Podpoří to přátelství 
a vzájemnou dúvěru? Zcela určitě při
spěl ke vzájemné dtl\rěf·e mezi sv)•mi 
odpúrci, naučil nás rozumět, že novi
ny lžou a že je třeba číst mezi řádky, 
vytvořil však ostt·)' předěl mezi privi
legovanými členy strany a neprivile
govanými nestraníky. Přinese to pro
spěch všem zúčastněn ým? Zcela jistě 

nic nebylo ku prospěchu všem. 1 ic 
nebylo investováno, údržba byla zane
dbávána, nebylo dbáno na ochranu 
životního prostředí a co bylo nejhorší, 
myšlení a postoje občan ll byly defo r
movány. Slušní lidé netoužili po úspě

chu a nedosahovali vedoucích posta
vení, neboť touha po úspěchu byla 
pokládána za neslučitelnou se sluš
ností. Být cti žádostiv)r a snažit se o 
po-stup v kariéře znamenalo děla t 

ústupky režimu. Tenká čára mezi čest-
ností 
a nečestností byla rozmazána, neboť 
podvádět stát bylo mezi slušnými 
lidmi pokládáno za zcela přijatelné. 

Všichni jsme žili jako živočichové 

v zoo. Mohli jsme se pohybovat jen 
v omezeném prostoru, nemohli jsme 
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ven ani vzhúru, měli jsme však jistotu, 
že nebudeme h ladovět, že budeme 
mít dostatek jídla, že budeme mít stře

chu nad hlavou, i když chudou, a že 
budeme v bezpečí, pokud budeme 
dodržovat pravidla, stanovená našimi 
"ošetřovateli" . Život bez nadějí ,. bu
doucnost, život bez zodpovědnosti k 
životu samému. Když zoo otevře své 
brány, jsou to dravci, kteří jako první 
užívají či zneužívají novou svobodu, 
zatímco bázlivější a bezbranní tvoro
vé se snaží ukrýt se 
v tmavých koutech a někteří si dokon
ce myslí, že za mřížemi to bylo lepší, 
přičemž zapomínají na zápach a ztrá
tu lidské dústojnosti. j e to smutné, 
týká se to však jen naší generace. 
Mladí nejsou minulostí poskvrněni a 
jim patří budoucnost. Právě proto 
také Rotary kluby u nás a v zemích s 
podobnou minulostí potřebuj í mladé 
členy ještě více než v zemích s neo
třesenou demokracií. 

] sem optimistka, věřím v dobrý a 
spravedlivý život budoucích generací 
právě nyní, kdy přistupujeme k Ev-rop
ské unii, k větš í Evropě. Jsem také 
pf·esvědčena, že hnutí Ro tary sehraje 
pozitivní roli při obnově demokratic
kých tradic, a že nám také pomúže 
obnovit sebedúvěru. Siroká síť Rotary 
klub(! s určitostí zvyšuje mezinárodní 
porozumění. Když jsem byla velvy
slankyní v Austráli i a na Novém Zélan
clě, navštívila jsem mnoho Rotary 
klub(I ve velmi vzdálených místech 
(včetně Západní Samoy a Cookových 
ostroYů) a ve všech jsem se cítila jako 
doma. Věřím, že evropské kluby 
budou úzce spolupracovat při šíření 
dobré vúle a posilování demokracie. 
Jejich úko lem bude rovněž podporo
vat evropskou kulturu, protože kultur
ní tradice i tradice ve vědě a vzděl a

nosti jsou skutečným společným jme
novatelem evropsk)rch zemí. 

j sem si jista, že větš í Evropa bude 
hrát silnějš í roli také v mezinárodním 
měřítku, že bilance hodnot se celosvě
tově zlepší. (Evropská audiovizuální 
zábava potřebuje podporu, pokud má 
dojít ke zlepšení její úrovně.) Je třeba 
nastolit dodržování nepsaných záko
nú slušnosti a musí být chráněna tole
rance a vzájemný respekt mezi lidmi. 

Evropa se však nesmí stát "eurocen
trickou", nesmí zapomínat na zbytek 
světa, zejména na méně šťastné země, 

kterým chybí demokracie, které bojují 
s chudobou a negramotností, které 
současná éra automatizace a počítačú 
odsouvá kamsi na ok raj. Osud těchto 

zemí se týká nás všech a jsem si jista, 
že rotariánské hnutí n ikdy neustane 
ve svém úsilí poskytovat jim svou pod
poru . 

Ráda bych zakončila svým prohláše
ním, které jsem přednesla na generál
ní konferenci U 'ESCO: 

Ten, kdo po rušuje lidskou dústoj
nost druhých, ničí svoji vlastní. 

Ten, kdo zvyšuje l idskou dústojnost 
druhých, zvyšuje svoji vlastní. 

.Jaroslava Moserová, senátorka, 
RC Pardubice 

Mrs. Jaroslava Maserové, MO .. Czech Senator, Rotarian, gives a conclusive review on the feeling history of Rotary in aur country. Rotary was 
banned dutily the years during the Nazi occupation of the former Czechoslovakia, then it enjoyed a very short spell of renewed existence to 
be banned again by the Communist regime orchestrated by Moscow. This system committed many crimes and scorned basic hu man rights. 
lt in fact acted consistently contrary to the rules of Rotary. The fine line between honesty and dishonesty was blurred, as to cheat the state 
was perfectly acceptable among decent people. The rebirth of Rotary lnternational in aur country after 1989 meant to many that democra
cy is back to stay at last. Dur country and countries such as ours need the young even more then Rotary Clubs in unshaken democracies. 
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-----------------------------------'~' pomoc postiženým 

Dozvěděli jsrne se těsně před předánírn tohoto čísla RGN do tiskárny: 

Pomohli jsme 

[ potřebnýrn ] 
čtvrtek 25. března se sta/ význarnnou událostí 
v životě čtyř sociálních zařízení v západních Čechách: jejich 
ředitelé převzali běhern dopoledního slavnostního aktu na 
plzeňskérn Nárněst;í Republiky velrni hodnotné dary od 
rot;ariánů. Bylo rnožné pořídit; je předevšírn velkorysé 
nabídce sousedního Rot;ary distriktu 1 BBO {část; Bavor
ska a Sasko], ale i díky účelové dotaci, získané od Nadace 
Rotary se sídlern v Evanstonu, 111., USA. 

Dosud největší, déle než rok pl"i
pravovaný MG-projekt našeho distrik
tu byl rozvržen do čtyř projektú díl
čích, na nichž se podílely tyto kluby: 

Rotary klub Cheb ve spolupráci s 
RC Fichtelgebirge předal Dětskému 
domovu Mája v Chebu sadu zahrad
ních rehabilitačních prvkú z plastu v 
celkové hodnotě cca 345 000 Kč, 

Rotary klub Karlovy Vary ve spolu
práci s RC Weiclen opatřil pro LDN v 
Nejclku 50 speciálních antidekubitál
ních matrací v celkové hodnotě cca 
417.000 Kč, 

Rotary klub Klatovy ve spolupráci 
s RC Cham pol"ídil pro Diakonii ČCE -
středisko RADOST v Merklíně nový 
mikrobus FORD Transit v celkové 
hodnotě cca 828.000 Kč, 

konečně Rotary klub Plzeň ve spo
lupráci s RC Regensburg Marc-Aurel 
předal Sdružení LEDOVEC v Ledcích 
u Plzně také jeden nový mikrobus 
FORD Transit v celkové hodnotě cca 
745.000 Kč. 

Slavnostní ak t předání dart:1 přímo 
pocl clústojnou plzeňskou katedrálou 
sv. Bartoloměje sledovalo mnoho 
plzeňských občan(L Byli mu přítomni 
i oba guvernéři - p. Hans Schlei, DG 
1880,člen RC Bayreuth-Eremitage a p. 
Viktor Príkazský, DG 2240, člen RC 
Popracl, kteří hned nato uspořádali v 
hotelu CONTINENTAL velkou, velmi 
pěkně navštívenou tiskovou konferen
ci. 

O této události se však dozvěděla 

mnoho zaj ímavého i široká veřejnost 
díky plzeňskému studiu Českého roz
hlasu, které ji zařadi lo jako hlavní 

"téma dne". Ve vysílání se vedle množ
ství informací o aktivitách rotariánú 
ozvala nejen němčina guvernéra 
Hanse Schleie, ale - na závěr dne - i 
milá slovenština našeho slovenského 
guvenréra Viktora. jako mediální part
ner velmi hodnotně přispěla k publi
citě akce také rozhlasová stanice FM 
PLUS, jež umožnila ozvučení. Stranou 
nezústaly ani regionální noviny řetěz
ce BOHEMIA, které uveřejnily v před

večer akce inzeráty, zvoucí k účasti na 
slavnostním setkání dárcú s obdarova
nými. 

Pomoci rotariánú v humanitární 
oblasti tím však ani v tomto roce zda
leka nekončí. Na už zmíněné projekty 
budou ještě clo konce června navazo
vat - opět ve spolupráci s našimi 
německými přáteli - tl"i projekty další, 
které chystají Rotary kluby Jihlava (ve 
spolupráci s RC Chemnitz), Liberec 
Jablonec (ve spolupráci s RC Dreilan
clereck-Oberlausitz) a Most (společně 
s RC Freiberg). O nich j istě ještě 
leccos zajímavého našim čtenál"úm 
povíme. 

(dz) 

e Give Hel to Those in Need 
On March 25, the directors of four social 
organizations in the west of Bohemia were 
given highly valuable gifts by the Rotarians 
at a ceremony in the Republic Square in 
Plzeň. The gifts were provided thanks to 
the generous offer of Rotary Oistrict 
1880 [a part of 8avaria and Saxony] and a 
Matching Grant from The Rotary Foundati
on. The total value represents more then 
2,32 Czech Crowns. 
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spolupráce s mladými \, ___________________ _ 

Na poslední společné poradě šéfredaktorů rotariánských časopisů vycházejících v Evro
pě bylo dohodnuto, že si vymění několik článků na klíčová témata, která z ajímají všechny 
Rotary kluby v Evropě. Jedním z nich bylo t é ma vztahu Rotary klubů ke klubům mladých -
ROTARACT. Napsání článku zprostředkoval šéfredaktor francouzského dvouměsíčníku 
LE ROTARIEN p. Christophe Courjon u paní Christine Arnal, členky RC Toulouse a bývalé 
prezidentky tamního ROTARCT klubu. Nazvala jej 

Kontinuita mezi Rotaract a Rotary kluby 

a počátku roku 1995 jsem se u pří
ležitosti jedné pracovní porady setka
la s panem ~l i chelem Mateu, členem 

Rota ry klubu v Sete. MícheJ mi tehdy 
navrh l, abych se přihlásila za člena 

GSE-týmu, který měl být vyslán clo 
Minnesoty. jako absolventka vysoké 
školy, zakončené titu lem ~IBA, ovláda
jící angli čtinu, jsem vyhovovala 
potřebným podmínkám. Při v)rběro

vém řízení mi byla položena otázka, 
co o Rotary lnternational skutečně 
vím. Má oclpověcl' byla stručná: ,Jsou 
to znaky, umístěné při siln ici před 
vjezdem clo měst." 

Když jsem se pak z Minnesoty vráti
la, mčla jsem v několika klubech bese
dy o svých zkušenostech a přitom 
jsem se clozvěclěla, že v Toulouse exis
tuje Rotaract jako klub mladých Ye 
věku mezi 18 a 30 roky. V roce 1996 
jsem se stala jeho členkou , zapojila se 
aktivně clo jeho projekttJ a v roce 
2000/ 01 jsem byla zvolena jeho prezi
clentkou. V témže roce vysílal náš 
cl istrikt další GSE-tým do USA, tento
krát clo Oklahomy, a protože na 
poslední chvíli jeden z jeho členú 

svou účast o cl l·ekl , bylo mi nabídnuto 
stát se opčL člen kou dalšího skvělého 

GSE-týmu. 
Když jsem ukonči la své preziclento

vání v Rota ract klubu, blížily se už mé 
30. narozeniny, a rak jsem si říka la: co 
dál? Nabízely se dvě možnosti: bud' 
z(Jstat v pl·átelském vztahu ke člen(Jm 

Rotaract klubu v Toulouse, aniž bych 
ovšem už spli'lovala formální náleži
tosti jeho člena, nebo s ním své styky 
ukončit. V tom roce však přišel na 
návštěvu RTC klubu v Toulouse teh
dejší guvernér d istriktu Alain Marulier 
a se zájmem hovoři l o mladých čle
nech Ro taractu, kteří jako by po 
dokončení 30. roku svého věku ztrati
li svou budoucnost. Položi l nám tehdy 

See: LE ROTARIEN A ril 2004: 

otázku: " Proč se jako členové HTC 
klubu nestanete členy Rotary klubu' " 
Oclpovčcl i byly jen vyh)•bavé. Rozhod
la jsem se proto toto téma hlouběji 
rozebrat, sestavila jsem dotazník pro 
všechny členy našeho klubu, jeho 
\')•sledky jsem uveřejnila \ ' našem bul
letinu a kopii jsem poslala guvernéro
vi clistriktu, což vyvolalo velký roz
ruch... áš guvernér, šťastný, že má 
konečnč v ruce d(Jvody této diskonti
nuity, vypracoval návrh tzv. "Úmluvy 
s mladým rotariánem (rotariánkou)", 
aby tím usnadnil vstup mladých clo 
k lína Rotary klu bú. Ocl té doby se 
osm z nás - bývalých členú RTC 
klubu, z toho čtyři ženy, stalo rotariá
ny v našem cl istriktu. Do té doby již 
po více než deset let nespolupracoval 
Rotaract klub v Toulouse při akcích 
pořádaných místním Rotary klubem. 

Protože mi několik místních klubtl 
nabídlo spolupráci, rozhodla jsem se, 
že kontinuitě napomohu také. 29. 
ledna 2002 jsem tedy byla přijata za 
členku Rotary klubuloulouse a mým 
patronem se stal p. Claucle Bolel li, 
který vykonával funkci guvernéra 
v době, kdy jsem byla s GSE poprvé 
v USA. O nčkolik měsícú později jsem 
se sama stala patronkou svého přítele, 

kterého jsem poznala v době svého 
prezidentství v RTC, O\·šem který 
tehdy přesahoval věkový l imit 30 let. 

Tato kontinuita mezi Rotaract a 
Rotary klubem je samozřejmě možná. 
To, že jsem sama byla člen kou RTC 
klubu, mi dalo pr-íleži tost seznámit se 
se společenstvím Rotary natolik, 
abych byla aktivní a výkonnou člen

kou RC hned od samého počátku 
svého členství. Tento fakt jen ilustruje 
skutečnost, že mi byl počínaje rokem 
2002 svěřen úkol sta rat se o výměnu 
GSE-tým t'l na úrovni našeho d istriktu 
1770. 

Rotaract je klubem mladých lidí clo 
tř icet i let, kteří budou či již jsou mla
dými odborníky v nej rtJ znějších pro
fesích. Spojuje je snaha a touha pomá
hat cl ruh)·m, jež se však s blížící se tři
cítkou pomalu vytrácí. Světod prezi
denti Rl nám stále připomínají, že 
máme naši členskou základnu rozví
jet, přivádět nové mladé muže i ženy, 
obohacovat profese zastoupené v klu
bu. Proč však chodi t h ledat je někde 
daleko' Podívejme se clo svého nej
bližšího okol í! Vždyť všechny I<oraract 
kluby mají spoustu člen t'1 nej rúzněj
ších profesí, dostatečně kvalifikova
ných k tomu, aby se srali členy Hotary 
klubt'1. Zapojme tedy členy I<otaracr 
klubu do života našich Rotary klubú 
a brzy budete moci setkat ses nimi 
jako s aktivními členy a člen kami. 

Aby kontinuita mezi Roraracr a Ra
tary klubem existovala, je třeba ji nej
dříve vytvor-it, není nám nozená. Dítě 
rorariána se nestane automaticky čle
nem RTC klubu a člen RTC klubu se 
automaticky nestane rotariánem. Taro 
kontinui ta je vlastně jakousi zahra
dou, kterou je třeba kul tivovat pěsto
váním vztaht'l mezi RC a RTC. Nezapo
m ínejme na to! Včlei'íován í mladých 
člent'1 RTC clo Rora ry klubu jen rozvíjí 
tento pri ncip kontinuity. Vyvolávejte 
takováto setkání, vytvořte jmenný 
seznam člent'1 všech RTC klubú ve 
svém cl istriktu, otevřete dveře sv)'Ch 
klubú, navštivte členy svého RTC 
klubu a přivecfte je mezi sebe, poskyt
něte jim příležitost, aby se jí mohli 
chopit a stát se jednoho cine rorariány. 
Věřte mé vlastní zkušenosti! 

Christille Arnal. 
čle11ka RC Toulouse, Francie, 

past prezidelllka Rotaract klubu 
Toulouse, distrikt 1700 

Rotar act - Rotary: une continuité (Rotaract - Rotary: a continuity) - this ar t icle was written to be published in each of the Rotary Magazi
nes, appear ing in Europe. 
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___________________ _,/ z dějin Rotary 

Zajím~vý pohled do minulosti 
Rotary klub v Karlových Varech byl inaugurován již v pro
sinci 1 928. Jeho členové se tehdy scházeli jednou rněsíč
ně, a to v zirnnírn období v hotelu OL YMPIC na Zárneckérn 
vrchu čp. B 1 B/ 42, v letnírn období pak v hotelu SA VOY 
WESTENO [dnes lázeňský ústav THOMA YER] na Třídě 
Petra Velikého čp. 583/1 B. Klub byl součástí distriktu č. 

BB Rotary lnternational, založeného v roce 1 927. 

Ve smyslu centrálních stanov RI 
svolával i tento clistrikt kažcl)rm 
rokem svou distriktní konferenci. 
Mezi ll místy, kde se clo roku 1938 
konala tato clistriktní konference, 
jsou jmenovány i K arlovy Vary. Po 
Plzni a Praze to byla pro toto světo
známé lázeiíské místo veliká pocta. 
Několik recenzí v tisku dokládá, že 
se město zhostilo tohoto čestného 
úkolu na výbornou. 

Třetí kofere nce clistriktu č. 66 pro
běhla tedy v Karlov)rch Va rech ve 
dnech 2. až 4. května 1930. Město 
opět prokázalo, že je vhodným kon
g resovým centrem, že dovede zajis
tit bezchybnou o rgani zaci a že se 
s jeho pohostinností a vlídností 
mohou hosté setkat na každém 
kroku. V pátek se tehdy sjelo clo 
hotelú SAVOY \V'ESTEND na 300 
rotariánli, kde pro ně byla připrave
na večeře . 

V sobotu dne 3. května se v témže 
hotelu uskutečnila vlastní konferen
ce. Všechny přítomné pozdravil 
guvernér československého clistrik
tu prof. d r. Ti l le z Prahy spo lečně 

Ia clo lázeiíského hotelu IMPERIAL, 
kde byla pl"ipravena slavnostní veče
re. Po ní vystoupila koncertní pěv
kyně Marta Manzerová a v)rborné 
karlovarské Manzerovo kvarteto, 
nesoucí jméno Roberta Manze ra, 
šéfdirigenta Karlovarského lázeň

ského orchestru a ocl roku 1926 
čl ena RC K arlovy Vary. Kulturní pro
g ram obohatili z řad posluchač(! 
také rotarián Otakar Chmel, bary
tonista a člen Nároclního divadla 
v Praze a paní B. Ečerová. Po kon
certu se konal okázalý ples, na 
němž hrál tehdy oblíbený 
FREDOLY JAZZBAND , rozšířený 
o další hudebníky. O přestávkách 
proběhly módní p l"ehlídky karlo
varských módních domll Waltera 
Quittnera a Gaby. 

O úspěch celého večera se 
postaral generální ředitel lázei'íské
ho hotelu I MPERIAL p . H aas. Ples 
skončil o 2. hodině ranní. 

V neděl i pokračoval a konference 
dalšími referáty, z nichž zv l áště 
u poutal projev rotariána dr. Slaví
ka, tehdejšího ministra vnitra, na 
téma "Rotarián a mezinárodní slu ž
ba". Proběhly i volby nov)rch o rgá
nú distriktu. Guvernérem clistriktu 
č . 66 se stal pro období 1930/ 31 
Jaroslav Poclhajský, čl en RC Praha. 
Ve 12,30 hodin pozval hoteliér 
Theodor Pupp všechny pf"íromné 
na slavnostní oběd clo Granclhotelu 
Pupp, při němž hrál k poslechu 
místní orchestr pod taktovkou 
Bruno Pleiera. 

Magdeburg a Vídeň slavnostní zdra
v ici a došlo k výměně k lubových 
vlaj eček. Putovní pohár za nejlepší 
prezenci na meetincích pf·evzal 
zástupce RC Tábor. 

Prezident RI Cock I3uning oceni l 
v závěru ko nference k rásy Karlo
vých Va rl! a pohostinnost jejich oby
vatel. S účastníky se roz louč il prof. 
dr. T ille jako odstupující guvernér, 
p rezident RC Karlovy Vary dr. Thun 
I-Iohenstein a za radu města a za 
obyvatele Karlových Varl! p. Ulbert. 

Konference skonči la úspěšně. 

I pro město to byla skvělá p ropaga
ce, která se prostřednictvím t isku 
rozšířila po celém světě. 

Vladislav jáchymovský, 
RC Karlovy Vary 

s prezidentem RC Karlovy Vary dr. 
Adolfem Thunem-I-Iohensteinem. Ve 
svém úvodním p rojevu přednese
ném v angl ičtině nastín il svěrov)· 
p rezident RI William de Cock 
Buning z Chicaga cíle rotariánského 
hnutí, potřebu zakládání nov)•ch 
klubl! a nábor dalších člen l!. Zatím
co po obědě pokračovali rotarián i 
ve s němován í, měly dámy připra,·e
nu svačinu na Výšině přátelství, kde 
je srdečně přivítal člen městské rady 
p. Ulbert. O bezvadnou organizaci 
se stara l majitel hotelu SAVOY 
WESTEND p. Jansen, č len RC Karlo
vy Vary. 
Večer se celá spol ečnost přesunu-

Na závěr konference odeslali její 
účastníci pozclravný te legram pre
zidentovi republ iky T G. Masa ryko
vi. Pan K lemperer z Drážďan pf·ecl
nesl jménem zahran ičn ích hostl! 
z Rotar y ldubt'1 Drážďany, Plavno, 

Jednu z nejstarších dochovaných fotografií českosloven· 

ských rotariánů, a to právě členů RC Kar lovy Vary. objevil pfi 
svém pátrání o historii Rotary přítel Jedlička v přr1oze časopi· 

su Prager Presse z 25 . záfi 1927. 

n lnterestin Retros ective View 
RC Karlovy Vary was inaugurated in Oecember 1926. At that time its members used to meet once a month. The club was at that time a 
part of the Rotary Oistrict 66 founded in 1927. The third Oistrict 66 Conference took place in Karlovy Vary from May 2 to 4, 1930. 
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ženy a Rotary ~~---------------------------
V prvním čísle již šestého ročníku našeho časopisu 

jsme věnovali řadu článků aktivitám žen-rotariánek. 

Jako by i naše příspěvky inspirovaly i Wayne Hearn, 

autorku článku, který byl zařazen do ústředního 

měsíčníku R l - T he Rotarian. Rádi jej proto otiskuje

me, protože i my jsme přesvědčeni, že právě žen y 

mají d íky své obětavosti a píli své velmi čestné místo 

v aktivitách, na něž Rot ary k luby zaměřují svou poza~ 

nost především - ve sféře humanitární i vzdělávací. 

Ta lepší polovina #> 

znas 
Ženy vnášejí jako aktivní členky n ovou sílu a život do Rotary klubů 
na celém světě. 

Pro více než 850.000 nov)•ch aktiv
ních člen(t , ktef·í vstoupili do Rotary 
klub(t po lednu 1989, je nepředstavi
telné, že by v nich nebyly také ženy. 
Ve zmíněném roce pf·ijala Legislativní 
rada Rl usnesení, tehdy podporované 
současným prezidentem Rl j onatha
nem Majiyagbem, aby byly za členy 
klubů pr-ij ímány osoby obojího pohla
ví. Dva roky před-

tím otevřelo že-

je nejvýznamnějším přínosem pro 
rozvoj Rotary ocl doby, kdy byl v roce 
1912 založen první Rotary klub mimo 
území USA - v kanadském \Xfinnipe
gu," f·íká Samuel L. Greene, který 
bude pro rotariánský rok 2004/ 05 
předsedat Komitétu Rl pro udržení a 
další rozvoj členské základny. "Nejen
že ženy přispěly k r(tstu naší členské 

základny co clo 
počtu, ale díky 

nám cestu clo Hota
ry klub(t ve Spoje
ných státech usne
sení ejvyššího 
soudu USA. Stejně 
jako celá společ
nost, proměňovalo 

se tehdy i Rotary. 
Byla snad Lato 
změna opožděná? 

Jen málo z nás by 

Musíme chápat a respektovat 
rozdílné ku lturní prostředí 

všude, kde Rotary působí. 

Nesmíme lidem některé hod-

sv)•m nov)•m nápa
cl(tm a svému 
nadšení přinesly 
clo našich klubtt 
nov)• život.'' Gree
nova místopřed-

noty vnucovat. sedkyně Alana 
Berghová, b)rvalá 

Alana Berghová guvernérka cl istrik
tu 5010, pokrývají
cího Aljašku, USA, 

dnes řeklo, že 
nebyla. Nebyla však o nic opožděnější 
než úsilí celé společnosti o rovnost 
obou pohlaví. Ženy se začaly dostávat 
do profesí a na pozice, které byly 
dříve vyhrazeny prakticky jen 
mužltm. Bylo proto samozřejmé, že 
ženy zača ly-l i být přijímány za členky 

našeho společenství , jehož rysem je 
pro fesní klasi fikace. Přibližně ve stej
nou dobu otevřely ženám své řady 
i další dobrovolné servisní organizace 
jako Kiwanis International nebo Lions 
Club Inrernational. 

1 ež však znovu omílat otázku, jak a 
kdy se staly členkami Rotary i ženy, je 
daleko důležitější při pomenout to, 
čemu v našem společenství přispěly a 
co všechno již dokázaly. 

,Jsem přesvědčen, že přijímání žen 

teritorium Yukonu, 
Kanada a východní část Ruska, říká, 

že přijímán ím žen vyjádři lo společen

ství Rotary své uznání všem ženám 
dneška, které tvoří významnou část 

odborných i obchodních kruhů ve 
většině současných komunit. 140.000 
rotariánek představuje přibližně 12 % 
členské základny Ror~uy .. Nebylo by 
nádherné," ptá se Green .. ,kdyby 
každá z nich přivedla clo svého klubu 
aspot"' jednu další ženu? Bylo by jich 
již 280.000 a každá z nich by měla za 
úkol přizvat za člena opět někoho dal
šího." 

V roce 1995 překročilo v USA osm 
žen významný mezník - staly se gu
vernérkami distriktů. Podle zatím neo
ficiálních údajtt bylo v letošním roce 
zvoleny clo funkce guvernérek již 48 

Dignitatis memores ad optima intenti 

žen v 16 zemích. Vedoucí fu nkcionáři 
Rorary jednoznačně podporují kluby, 
aby pr-ij ímaly clo svých řad kvali fiko
vané ženy a sami jsou dobrým příkla

dem, navrhují-li ženy za kandidáty clo 
komi tétů Rl nebo na jiné říd ící funkce 
na mezinárodní úrovni. Především 

však doporučují, aby byla dána 
ženám př íležitost k u platněn í jej ich 
kvalifikací. 

"Snažím se vybrat vždy toho, kdo je 
na danou funkci nejvhodnější, bez 
ohledu na pohlaví·', říká budoucí pre
zident Rl Glenn E. Estess, kter)r s\·ěřil 

Alaně Berghové místopředsednictví 
komitétu pro členskou základnu a 
současně j i pověřil , aby tomuto komi
tétu předsedala v roce 2005/ 06. 

Také prezident Majiyagbe měl stále 
na mysli poskytování příležitosti obsa
zení řídíc ích funkcí ženám, když 
sestavoval komitéty a týmy aktivistú 
Rl pro tento rok. Na klubové úrovni je 
jeho iniciativa t)•kající se "rotariánské 
rod iny" zaměřena na to. aby bylo naše 
společenství vstřícnější a přístupnější 
ženám, které se na něm chtějí podílet 
společně se sv)•mi manželi, bratry či 

otci. Carl-Wilhelm Stenhammar, prezi
dent Rl nominovaný pro rok 2005/ 06, 
má pro své funkční období velmi 
náročný, byť- připusťme- symbolický 
cíl: "Vycházím-li ze skutečnosti . že 
52% světové populace tvoří ženy, 
pokusím se - až budu nominovat své 
komitéty a týmy aktivisttt - obsadit je 
ženami z 50 procent, kde jen to bude 
možné," říká, i když zároveň přiznává, 
že požadavek dostatečných zkušenos
tí i nabídka potenciálních kandidátú 
to možná ani neumožní. "Vím, že se to 
asi nepodaří, je to alespoň má vize," 



................................ _," ženy a Rotary 

říká Stenhammar, "avšak dm, že povo
lám-li do funkcí kval ifikované ženy, 
ukáži rotariánllm na celém světě, že 
ženy mají budoucnost i v řídících 
orgánech Rotary." 

1 ěkteré otázky 

tování dobrovolné služby a pomoci 
stejně efektivní jako muži. Možná 
jsou takovéto kluby přechodným 
krokem k plné integraci žen. 

" tvlusíme chápat a 
respektovat rozdílné 

zůstávají pochopitelně 
stále otevřené. Pari ty 
pohlaví ve vedoucích 
funkcích se nedosáh
ne, nebude-li rovno
váha muž(t a žen na 
úrovni klub(t. I když již 
není otázka pohlaví u 
tisíců úspěšných klu
bů žádným problé
mem, stále existují 

Snažím se hodnot it lidi 
podle jejich práce, niko
liv podle pohlaví. 

kulturní prostřed í všu
de, kde Rotary púso
bí. Nesmíme lidem 
některé hodnoty vnu
covat", upozon'í.uje 

Glenn E. Estess, 
pr ezident Rl pro 

2004/ 05 

A. Berghová. 
Je ovšem faktem, že 

úspěch rodí další 
úspěch. Jistě se dočká
me doby, kdy se ženy 

v někter)rch oblastech 
rotariánského světa kulturně-spole
čenské rozdíly, které brání vytváření 
klubú muž(t i žen. V některých regio
nech založily své kluby i samy ženy 
a prokázaly, že mohou být při pasky-

dostanou do řídících 
funkcí nejen na úrovni 

klub(t a distrikt(t, ale i v ústředních 
orgánech. Dalšího mezníku dosáhne
me, až bude ředitelkou Rl nebo prezi
dentem Rl zvolena žena, říká Glenn 
Estess. 

Připomet'í.me slova prezidenta 
]. Majiyagbeho, která pronesl k nově 
nastupujícím guvernér(un distriktú na 
Mezinárodním shromáždění v Anahei
mu v roce 2003: "Ženy a muži spolu
pracují ve všech oblastech života spo
lečnosti - v rodinném, profesním 
životě i v životě obcí. Je proto jen 
správné, abychom spolupracovali bok 
po boku i v Rotary." 

W'ayne 1-Iear n, 
zástupkyně šéfredaktora 

TI-JE ROTARIAN 

~i4$ i: I :tl ;l•i f,1 ;J t ~1~1!f:ffi fJ•I•t! i 
OTHER HALF -As active members. women 
bring strength and vitality to Rotary clubs 
worldwide (by Wayne Hearn, deputy editor 
of TRhe Rotarian). 

Víte, co to je: lnner VVheel? 
1a počátku března mi volal p. Pe

trlík z Vídně, člen mezidistritktního 
v)rboru pro spolupráci s Rakouskem, 
že by členky vídet'í.ského Inner Wheel 
Clubu (1\XIC) měly zájem o navázání 
kontaktu s odpovídajícím partnerem 
z našeho distrik tu. Musel jsem odpo
vědět, že u nás dosud žádn)' IWC 
založen nebyl a že by naopak bylo 
m oc dobře, kdyby mohly vídeňské 
dámy naše čtenáře informovat pro
střed nictvím našeho časopisu o je
jich čin nostech i o poslání jejich 
k lubu. A příspěvek př išel skutečně 

obratem, takže jsme ho mo hli zařa
dit j eště do tohoto č ís l a HG 1. Připo

met'í.me jen, že jde o kluby žen -
především manželek rotariánú, aniž 
by ovšem byly tyto kluby začlen ěny 
do organ izačn í struktury Rotary In
ternatio nal. 

Historie l nner Wheel Club(t zapo
čal a v Anglii během I. světové války, 
kdy manželky rotariánů, kteří museli 
odejít na frontu, se rozhodly p okra
čovat v jejich dosavadních sociálních 
aktivitách. Trvalo však ještě několik 
dalších let, než v roce 1924 založila 
Margareta Golclingová v Mancheste
ru první IWC. O deset let později -
v roce 1934 - byla založena asociace 

IWC ve Velké Britán ii a v Irsku. Tepr
ve v roce 1967 vzniklo celosvětové 
společenství lnternational Inner 
Wheel, jež je dnes jedním z největ
ších celosvětových organizací žen. 
Kontakt mezi jejími členkami se udr
žuje prostřednictvím dopis(t, part
nerstvím mezi kluby, návštěvami a 
účastí na mezinárodních akcích. 

V Rakousku vzniklo v letech 1984 
až 1999 zatím celkem 5 IWC. V sou
časnosti maj í celkem 220 členek, 

kluby však netvoří sa mostatný 
d istrikt. Přesto jsou kontakty mezi 
nimi vynikající. áš k lub, nesoucí 
název lnner Wheel Club Wien, zalo
žila paní Renée 1 ebehay v roce 1988 
a o rok později , 1989, získal klub 
svou zakládací listinu - .,Chartu'·. Má 
nyní celkem 44 členek, z nichž sedm 
získalo statut čestného členství. Přátel

ské vztahy udržujeme s kluby v Ber
líně a v Římě. Na klubových meetin
cích se setkáváme jednou za měs íc 

v jednom z hote lů v centru Vídně 
a vždy si vyslech neme zajímavou 
přednášku pozvaného hosta. 

Pro své sociální projekty soustře

ďujeme finanční prostředky a vypo
máháme jimi rodinám, které pomoc 
skutečně potřebují a to nejen v Ra-

kousku, ale i za jeho hranicem i, 
například v Bosně. Za tím ú čelem 

pořádáme každoročně předvánoční 

bazar, který je ve Vídni již dobře 
znám, nebo jiné akce, například 

domácí koncerty, aukce apod. 
Jednou měsíčně se setkáváme také 

s jinými kluby na kulturních schůz

kách a společně pak navštívíme 
něj akou výstavu nebo muzeum. 

Velmi by nás potěši lo, kdybychom 
mohly po moci při založení nového 
Inner Wheel Clu bu bud' v české 
republ ice nebo na Slovensku. Uvádí
me protO svou kontaktní ad resu: 

El isabeth Braunsteiner, 
Sekretárin des I WC Wien, 
EbendorferstraBe 3/ 12, 1010 Wien, 
Fax: 0043.1.403 4166, 
e-mail: elisabethbraunsteiner@hot

mail.com. 

D1:JI!Ia ria nne Frodi-Sclm eeman n, 
prezidentka IWC Wien 2003/04 
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MÁTE NA ORIGINÁL 

HONDA 
Na vlastní oči, v• 

us1 a ruce ••• 
Honda největší výrobce benzínových motorů na pro ty, kteří mají zkušenosti s technikou 
světě známý svými úspěchy v motoristických a dobře ví co jim na stávajících stroj ích 
sportech přenesl výsledky výzkumu a vývoje do vadí. Honda nabízí dokonalé řešení pro 
denního života. Hlavní cíl být nejrychlejší přinesl zahrádkáře, farmáře, stavebníky i 
úžasný vedlejší efekt při použití technologií profesionály. Ano i vy si zasloužíte 
snížení spotřeby a nejlepší ekologické výsledky dokonalé stroje šetrné k životnímu 
při měření u spotřebních strojů . Originální prostředí, které vám budou léta dobře 

výrobky Honda již na první pohled vynikají sloužit. Máte na originál! Jaký je cenový 
příkladným dílenským zpracováním každého rozdíl mezi kvalitní Hondou a běžnými 
detailu a krásným designem. Při startování vás stroji - téměř žádný 1 O - 20%. Ale 
překvapí snadnost spuštění každého motoru ať s životnost je 2 - 3 vyšší a 
el. startérem, ale zejména ruční start zvládne i spotřeba je u motorů 

každá křehká žena. Pouze Honda používá Honda OHC menší až o 
speciální technickou úpravu pro lehký start. 40% ! Mít dokonalý 
Po nastartování nevěříte svým uším jak klidný a stroj, který vám slouží a 
tichý chod má sekačka Honda proti běžným ještě dělá radost je 
sekačkám které znáte. Výčet výhod těchto příjemné . Proto přijďte i 
dokonalých strojů by mohl pokračovat. každý z vy vyzkoušet přesvědčit 
vás jistě četl od různých značek reklamní se na vlastní oči, uši i 
superlativy které jsou mnohdy velice vzdálené od ruce jaké jsou originální 
reality. Honda je jiná, přijďte si ji vyzkoušet a sami produkty HONDA. 
poznáte, že každý stroj se nechá vyrobit jinak, 
než jste doposud znali. Honda je určena zejména 

Traktor HF 231 5 SBE 
2válce OH(. 15 HP 

97.990 Kč,-

Značkové prodejny HONDA: 
Praha 7, Holešovická tržnK:e- hala 36, tel.: 220 806 708 

Benešov u Prahy, Tomáš Dvořák, Kf!Žikova 2178, tel. 317 722 089 

Ubice nad Cidlinou, Opolanská 350, tel.: 325 607 336 

Uberec, Dr. M. Horákové 185166, tel.: 482 425 262 

C:eské Budějovice, Husova 17, tel.: 385 341 623 

Ostrava - Vítkovice, Místecká x Rudná, tel.: 596 781 718-9 

Dublovice u Sedlčan , JVS, s.r.o, tel. 318 821 214 

Velká Buková 10, Luděk Patera. KfiVOklát, tel. 313 558 573 

Jičín, AB Profi sr.o, Konévova 199, tel. 493 525 565 

www.hondastroje.cz 

www.hondamarine.cz 

ÚROVEŇ EMISÍ 

·86 % 





World Peace Studies \~--------------------• 

Mírové lsti pend i u rn 
The Rocary World Peace Scholarship je dvoulecýrn seipen
diern na rnagiscerský studijní prograrn Mezinárodních 
vztahů na jedné ze sedrni vybraných univerzit po celérn 
světě. Každoročně se vybírá 70 seipendisců z celého 
světa. Jednírn z požadavků je praxe v hurnaniCární oblasti. 

] sem j edna ze tří českých stipen
disttl, kteří doposud získali The 
Rotary Worl d Peace Scholarship
Sti pend ium světového míru Rotary 
klubu na rok 2003-2005. Patřím do 
s ku piny, která začne svá studia na 
Universidad del Salvador v Buenos 
Aires, kam bych měla od létat kon
cem února tohoto roku (pokud jste 
se pozastavili nad ptllročním zpož
děním studií, tak je to proto, že v již
ní hemisféře polokoule právě končí 

léto, a podzim a nový školní rok teď 
bude začín at). 

byla zaštítěna Rotary klubem v Maja
clahondě ve Španělsku. Do této krás
né a slunné země jsem dorazila po 
studijních a pracovních pobytech ve 
Velké Británii, Spojených Státech a 
Chorvatsku. Po celou tuto dobu jsem 
se pohybovala v mezinárodním pro
středí v oblasti pedagogiky či mana
gementu. Rotary kluby ve Španě lsku 
a v Čechách jsem poprvé zkontakto
vala, když jsem se ucházela o stipen
dium na magisterské studium s hu
manitárním zaměřením. Při seznamo
vání se s filosofií a programy Rotary 
klubu jsem narazila na právě se roz
jíždějící program Míro\')tch stipendií. 
Závěr mého snažení je vám už znám. 
Toto stipendium bych ráda využila 
v mé práci v oblasti pedagogiky a 
vzdělávání dětí z ul ice, a v humani
tárních organizacích zaměřen),ch na 
tuto problematiku. 

-

Mou zvláštností či odlišností ocl 
m)tch českých stipendijních kolegů je 
patrně to, že jsem na toto stipendium 

Nevýstavnl tllst m{lsta. kde itJe přlbfitn{l 70% populace Cartageny {asi 700.000 obyvatel) 
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Asi nejvíce bych mohla popsat 
úče l m)rch studií na mé poslední 
p t'tlroční zkušenosti z Ko lumbie, 
kde jsem pracovala v o rganizaci 
Niúos cle Papel. Kolumbie je pře
krásná země s bohat)rmi zdroji 
nerostných surovin, velmi úrodnou 
púclou, obklopená dvěma oceány a 
hlavně nechvalně proslulá vnitřn ími 

problémy s guerillou a pěstováním 
rostliny Koka. Ačkoliv se tato země 

zařazuj e mezi země třetího světa, 

lidé tam žijí ve stejné životní ruti-
ně jako je ta, na ktero u jsme zvyklí 
i my. Samozl'ejmě s mnohem většími 

sociálními rozdíly a mnohem méně 

možnostmi. Stát jako institu ce jim 
nem llže dát téměř žádné sociální 
zabezpeče ní a existující sociální 
systém je zcela nedos tačující. Pro 
dě ti z ulice je to obzvláště tvrdé, 
pro tože jsou zcela závislé na nevlád
ních humanitárních organizacích. 

Nii1os cl e Papel je ko lumbijská 
humani tární o rganizace, která púso
bí ve dvou městech: Car tagena cle 

__________________ _,/ World Peace Studies 

Indias a Bucaramanga. Já jsem byla 
umístěna clo Cartageny. Cartagena 
je atraktivní, karibské, historické a 
pomčrn č turistické mčsto, a právě 
pf·ítomnost movitěj š ích turistú sem 
láká dě ti z celé Kolumbie, které 
žebrají. Přij íždějí , j ak múžou, něk
te ří dorazí i pěšky, ale většina 

naskoč í na zadní blatník kamionú. 
Dodnes si neumím představit, jak 
se dokáží desítky č i stovky kilo
metrú držet auta v plné rychlosti. 
V Cartageně nikoho neznají, nikdo 
na ně nečeká, a tak se postu pně 
zařazuj í clo pouličního života. Zač

nou s drogami, v naprosté větš ině 

s lepidl em ( jedná se o lepidlo žluté 
barvy na výrobu bot), které zahá ní 
hlad. 

Humanitární organizace začínaj í 

s prací v ulicích, kd e se navazuje 
první kontakt. Pracovníci se snaží 
děti "nalákat" clo insti tuce, začíná 
se s resocializací a pokračuje s cle-

Skupina děti z programu Niňos de PapeJ 
(autorka článku uprostřed) 

toxikací. Po urči té době se navazuje 
kontakt s rodinou dítěte a jedná se 
o jeho návratu clomt'1. 1e vžd y je to 
možné, ty to děti pak zústávaj í v insti
tuci až clo plnoletosti. 

ulice Cartageny- mercado Bazurto 

Celá problematika je samozřejmě 
mnohem komplexněj ší, v těchto pár 
řádcích ji pouze nastiúuji. Nezmiú uji 
se o žádných ochro mujících statisti
kách, ani o bídě . I přesto doufám, že 
jste si mohli alespoií částečně uděl at 

obrázek o této si tuaci . Práce, která 
se v převážné větš ině s dětm i vyko
nává, je pro fesioná lní, využívají se 
psychologové, sociální p racovnice, 
specialist i na zd ravou výživu, a sa
mozřejmě také p edagogové. Sti
pendium Rotary klubu m i pomllže 
získat další nástroje, nezbytné ke 
zlepšení situace těchto dě tí. A já 
pevně věřím to mu, že ho plně vyu
žiji. 

Iva Tobiáškouá 

For Two Years to Ar entina 
The scholarship of t he M. A. study of 
international relat ions for the period 
2003-05 at Universidad del Salvador in 
Buenos Aires was grant ed to lva Tobiáš
ková, a Czech woman-student. who has 
profound working and st udy experience 
from many parts of t he world .. She was 
enrolled by t he Spanish RC Majadahon
da from t he suburb of M adrid and is 
suppor ted by District 2 2 00. 
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z deníku guvernéra \.~---------------------• 

Guvernér na Kociánce 

Při své předvánoční návštěvě Brna s i guvernér našeho distriktu MUDr. Viktor Prí

kazský našel ve svérn opravdu nabitérn prograrnu čas i k návštěvě Ústavu sociá lní 

péče pro tělesně a rnentá lně postižen ou rnlá d ež (ÚSP] n a K ociá n ce. 

V tomto ústavu, který je největším svého druhu v celé 
české republice, strávil nakonec spolu se svou man žel
ko u a současně sekreráf·kou disrriktu J'vlagdou a asis tent
ko u guvernéra pro Slovensko I ng. Jozefou Polákovou 
celé do poledne. Vzácným hostům se pl ně věnoval ro tari
án - ředitel ústavu Mgr. Jiří Pod lucký a také současný i 
budoucí prezident Ro rar y klubu Brno. Ten to nejstarší 
brněnský klub má ocl svého "třetího založení" v r. 1990 
nad ÚSP patro nát. 

Jak hosté z \·edení d isrriktu sami přizn ali, měli z n ávště

vy určité obavy. Samozřejmě že očekávali pof·ádek a do
konalou péč i ze strany personálu, ale obávali se také 
sm utku a tísně, plynoucí z tě l esného posti žení kli entú 
ústavu. Ač byli ujišťováni, že s tím prvním mo ho u roz
hodně počíta t , ale to druhé že v ústavu neuvidí, uvěři l i , 

až se sa mi přesvědč i li . Doko nale je odzbroji lo jednání 
dětí k dospělým i mezi sebou navzájem. Byl i překvapeni, 
jak dět i využívají toho, co do káží, aby rak pomohly svým 
druh(Jm, ktel'í to pro své postižení zrovna nesvedou. 
Po moc sobě navzájem a laskavost ke všem - s tím se nej
častěj i setkáte na chodbách, pokojích i v rehabi l itačn ích 
m ístnostech ústavu. Děti mají radost z kolektivu svých 
vrstevník(r a n eu věřiteln)·m zp(rsobem na sobě pracují. 

1epřemítají o svém postižení, těší se na akce, které je 
právě čekají. A že jich je požeh n aně! 

Vedení ústavu neustále vyr\'áří nové aktivi ty, snaží se 
zapojit své chovance co nej více clo veřejného života, 
nedržet je v Crstraní. Kolem ústavu, kter)' leží v pr t'1111yslo
vé části Králova Po le, jsou bezbar iérové chodníky, tak že 
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děti na vozících hravě překonají i dálniční přivaděč, 
který dělí ústav od cen tra. Ředitel ústavu udržuje těsné 
st yk y s radnicí, tak že každý nový stavební počin je se 
zástupci Kociánky také ko nzu l tován. 

Rotariánští hosté si prohlédli rehab i litační centrum, 
dílny, moderní plavecký bazén uzpt'rsoben)r handicapo
va n)rm plavctll11, skleníky a také sekto r hippo-terapie, 
k ter )' pomáhá dětem v rehab il i taci jízdou na koních a 
stykem se zvířa ty. To, že na n ávštěvu př iš l a ten tokrát 
"velká zvířata .. z ro rariánského distriktu, ihned vycítily 
i dvě b ílé kozy, které věnovaly příchozím neb)•valou 
pozornost. 

Po pro hlídce ústavu vyslechl guvernér informaci o roz
sahu spolupráce mezi vedením ústavu a Rotar y k lubem 
Brno. Zaj ímal se zej ména o letní Rotary "hanclicampy", 
které pořádají obě organizace společně v táboře Březejc 
na českomoravské vysočin ě, především pro to, že ten 
letošní bude poprvé prezentován jako akce clistriktu 
2240 (v devadesátých letech byly tábo r y prezentovány 
jako akce rako uského multi-clistriktu 1920/ 1910 a po vzn i
ku sam ostatného česko-s lovenského d istriktu šlo dopo
sud vždy jen o klubovou záležitost). O ceni l. že existuje 
velmi úzkéí spolupráce mezi o rganizátory tábora a vedou
cími p racovníky cl isrriktní služby m ládeži z Jihla\')'. Před 
SYý m od chodem z ústavu přislíb il , že bude nápomocen 
př i letošním běhu tábora, kter)' se uskuteční ve cinech 
12 .-25. července 2004 (bližší informace o táboře jsou 
otištěny na stránce 34). 

ra závěr poděkova l guvernér brněnským rotariánúm 
za více než desetiletou službu tělesně posti že ným dětem 
a mládeži z celé Ew opy a také za péči , kterou vě nova li 

v posledních d vou letech ncmocným dě tem z ukraj inské
ho Černobylu , které rovn ěž t ráví své letn í prázdniny na 
Koc iánce. 

Governor at Kociánka 

Miroslav Řepa, 
ROIC/1 )1 klub Bmo 

During his pre-Christmas visit to Brno, the Governor Viktor Prikaz
ský found time to visit the Institute of Social Care for Physically and 
Mentally Handicapped Young People at Kociánka. The management 
of the institute keeps creating new activities aimed at involving its 
inmates in public life as much as possible. The institute has its reha
bilitation centre. workshops, and modern swimming pool adapted to 
the needs of handicapped swimmers. glass houses and sector of 
hippo·therapy, which helps children rehabilitate themselves by riding 
horses and having physical contact with animals. 



V prliběhu měsíce února měli návštěvníci pražského cliva
clla MINOR možnost obdivovat obrázky nakreslené dětmi 
z Dětského domova v Dolních Počern icích -a měli také 
možnost výkresy za libovolnou cenu zakoupit. Výstava vyvr
cholila 27. února zajímav)rm společenským večerem. Po 
p f·eclstavení "0 Hloupém Kubovi ", kterého se zúčastni lo se 
svými dětmi několik rotariánských rodin z Prahy a početná 
skupina členú plzei'íského l~otaractu, se uskutečnila aukce 
patnácti vybraných, podle názoru organizátorú těch nejlep
ších obrázk(L Kreslení, výstavu i společenský večer spojený 
s divadeln ím představením a aukcí iniciovali a pocl názvem 
"Radost dětem" zorgan izoval i mladí členové ROTARACTU 
PRAHA. Projektem tak v konkrétní podobě p rohloubil i svúj 
kontakt s dětmi z clolnopočcrnického dětského domova, 
poclpor·ili jejich zájem o okolní svět i jej ich tvli rčí schopnos
ti. Bezvýznamná není ani materiální pomoc, kterou z v)rtěž
ku projektu poskytli Dětskému domovu v podobě pf·eclem 
domluvených clarLL V prúběhu celého měsíce byly prodány 
obrázky za tři a púl tisíce korun, z podílu na vstupenkách 
pro společenský večer bylo utrženo 650 korun. V aukci, 
které se prostřednictvím svých členú zúčastnily Rotary 
kluby Praha, Praha - Staré Město, Prague International, 
Praha Classic a Praha City, byly vydraženy obrázky v hodno
tě přes šest tisíc korun. Rotary klub Praha navíc věnoval 

finanční hotovost na nákup potl'cbných přcclmčtll ve výši 
10 tisíc korun a společnost Whirpool při této příležitosti 
darovala dětskému domovu novou pračku v hodnotě přes 
26 tisíc korun. Pro samotné děti však byl největší odměnou 
zájem o jejich počínání, sladkosti, kter)rmi byla oceněna 
jejich píle, a návštěva tajuplného zákulisí cl ivaclla. 

-skj-
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z našich klubov ''---------------------• 

.Je nádherné mať 

J slovenskú školu 
Košickí rotariáni svojím darom pomohli založit knižnicu na slovenskej škole v Užho
rode. Po tomto nečakanom zistení pokračujú v zbierke aj pre ďalšie ukrajinské 
obce a mestá, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Pomoc potrebuje aj Katedra 
slovenskej filológie na Užhorodskej národnej univerzite. 

Od 1 5. decembra 2003 má slovenská základná škola v Užhorode konečne 
svoju právnu subjektivitu. Hoci bota zriadená pred siedmimi rokmi, až dote
raz bota súčastou ukrajinskej 20. Základnej školy. Po získaní právnej subjek
tivity neopustila póvodnú budovu, ale jej doterajších 7 tried s celkovým 
počtom 96 žiakov sa sta/o základom novej, v poradí 21. Základnej školy a 
súčasne prve} školy v Užhorode s vyučovacím jazykom slovenským. 

,Je nádherné mať slovenskú školu. 
Mój otec je Slovák a na našej škole štu
duje aj mój syn. Signál Slovenskej tele
vízie ani Markízy nie je vel'm i silný, 
v Užhorode je možné sl edovať tieto 
televízie iba na niektorých miestach, 
Slovenčinu pečujeme iba v škole," 
hovorí Mariana Malčická, zástupkyi'la 
ukraj inskej základnej ško ly, k torá sa 
pravclepodobne stane prvou riaditel'
kou oclclelenej slovenskej základnej 
školy. 

Konečne knižnica 

Kecl' začiatkom clecembra m.r. túto 
školu navštívili zástupcovia košického 
a užhorodského Rotary klubu a gene
rálneho konzulátll SR v Užhorode, aby 
deťom odovzdali takmer 400 sloven
ských kníh róznej beletrie a poézie, 
netušili, aké prekvapenie na nich 
v škole čaká. Okrem malého, no vel'mi 
srdečného kultúrneho programu, 
počas ktorého deti druhého a tretieho 
ročníka predviedl i svoje znalosti zo 
slovenčiny, im zástupkyi'la školy ozná
mila historickú skutočnosť: "Deti, 
vďaka tomuto daru budeme mať 
konečne svoju knižnicu." 

Nemajú telefón 

Fotografoval som deti a pozoroval 
ich reakcie, skromné tváričky, teplé 

a nevinné úsmevy. Po rovnával som 
prostreclie, v ktorom sa učia a komu
nikuj(! s piatimi lektormi zo Sloven
ska. Nevedia ani slovo po ukrajinsky, 
s deťmi zo slovenských a ukrajinských 
roclín hovoria iba po slovensky. V 
rám-ci prvého stupi'la sa okrem ukra
jinčiny vyučujú všetky predmety v slo
venčine. 1a druhom stupni sa po 
ukrajinsky vyučuje aj dejepis a info r
matika, bilinguálne matematika, fyzi
ka a dejepis. Ostatné predmety po slo
vensky. 

Asi každý návštevník by postrehol 
to isté, čo ja: nedostatok peňazí, ktorý 
bráni vedeni u školy v tom, aby v nej 
napríklad vybudoval dóstojnejšie toa
lety, šatne, ihriská, jedál eň, či zakúpil 
modernejší kancelársky nábytok, škol
ské pomócky, kancelárske potreby, 
alebo obyčajné tabule s bočnými krícl
lami. Chýba telefón, teplá voda ... Pri 
počúvaní básničiek I:udm ily Podjavo
rinskej som sa ocitol možno v triede, 
akú poznali moji starí rodičia, otec 
alebo mama. V pamati sa mi vynorili 
epizódy z] akubiskovho filmu Tisíc
ročná včel a a mój mozog zalial prúd 
nezoclpovedaných otázok. My na Slo
vensku nadávame a plačeme nad 
úrovňou nášho základného školstva, 
jeho vybavenosti, nad tým, čo všetko 
musíme zaplatiť. Vidíme deti, ako sa 
hrajú s mobilmi, niektoré z nich majú 
všetko, na čo si pomyslia ... A tu, v Už-
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horode, v meste, ktoré má 120 tisíc 
obyvatel'ov, len dva kilometre od slo
vensko-ukraji nskej hranici , vid ím šťas
tie a úprimnú radosť "iba" z toho, že 
im niekto zo Slovenska doniesol 
knihy, akýsi dobrý a zmeškan)r Miku
láš. ' iektoré z nich videli prv)r krát 
digitálny fotoaparát. 

Kto je ten Mikuláš? 

Počas obeda s učitel' mi som si vypo-
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čul zaujímavú príhodu. Jeden zo slo
venských lekto rov, pochádza 
z Humenného, má vo svojej triede 
vel'mi nadaného žiaka. Pekne kreslí. 
Každé ráno o pol p iatej vstáva v čo
pe, aby spolu s otcom, ktor)' pracuje v 
Užhorode za mizerný plat, nastúpil na 
vlak a prišiel d o slovenskej školy. 
Každ)' deň, od pondelka clo piatku. 
Kecl' sa blížil Mikuláš, spýtal sa: "Pán 
učitel', k ro je ten Mikuláš? 
U nás ešte nikdy nebol. Mó j otec 
nezarába vel'a pei'lazí." A jeho učitel', 

ktorý je rád, že m á práCLI a o čosi viac 
zarobí v Užho rode ako na Slovensku, 
mu z výplaty kúpil clarčeky - školské 
potreby a fa rbičky. 

"Máme talentované deti. Ani jedno 
nie je také, kto ré by sa nenaučilo po 
slovensk y. U prvákov je naj ťažší prvý 
polrok. Máme deti, ktoré sa po sloven
sky naučili iba v našej škole," tvrdí 
M.Ma lčická. 

Kecl' som sa jej opýtal, ako škole 
pomáha Slovensko, oclmietla komen
tovať m oju otázku. Raclšej mi oda
vzdala zoznam potrieb s prosbou, či 

lt is wonderful to have a Slovak School 

jej ško le nevieme 
pomócť cez med
zinároclné hnutie 
Rotary. Zo zozna
mu vyplýva, že 
škola súrne potre
buje mapy (nočná 
obloha, zemské 
pologule), toner 
clo xeroxu (Canon 
NP 6112), žiacky 
mikroskop (12 ks), 
kružicllá, trojuho l
níky, výkresy, atra
menr, atramentové 
perá, kriecly, ceruz
kové farbičky, 

farebný papier, fut
balovú, volejbalo

vú a basketbalovú loptu, počítače, CD 
prehrávač ... 

Slovakistom chýba súčasná beletria 
V Užhorode sa po slovensky vyuču

je aj na Kated re slovenskej filológie na 
Užhoroclskej nároclnej univerzite. V 
rámci paťročného magisterského štú
clia slovensk)' jazyk študuje 34 poslu
cháčov. leh jediná slovenská lekto rka, 
Anita Krčová, nám prezracli la, že im 
chýbajú cliela slovensk),ch autorov z 
obclobia meclzivojnovej a súčasnej slo
venskej literatúry. "Nepotrebujeme 
vel'a. Stačí nám po jednej knihe ocl 
H voreckého, Heviera, Boclnárovej, 
Baláža, Slobodu,Jaroša, Balleka, 
Mi'íačka alebo Pišťaneka". 

Skúsite pomócť, milí čita telia? 

Píšte na kurier@dodo.sk 

Volajte na 0903 646090. 

Róbert Matejouič, RC Košice 
Foto: autor 

The present provided by the Košice Rotarians helped in founding the library at the Slovak 

school in Užgorod. Nowadays they continue their stalwart efforts by collecting money for 

other Ukrainian villages and towns, where the Slovak language is taught. This includes the 

Department of Slovak Philology in the Užgorod National University, where there are about 

34 students studying currently. 

Rotex žije 
Absolven ti dlouhodobých stu

dentských výměn, sd ružení v praž
ském k lubu ROTEX, jsou po celý 
školní rok v častém kontaktu se 
zahran ičními studenty, k tel"í jsou 
v letošním roce na výměnném 
pobytu v našem d istriktu. Tradičně 

se jim v předvánočním období 
snaží objevit i k rásy Prahy. Jak l"íká 
Dana Štvánová, jedna z o rganizáto
rek setkání, letošní dvoudenní set
kání v hlavním městě ČH jim poka
zilo počas í - pršelo a foukal silný 
vítr. Z výletu na Pražský hrad se 
velmi rychle stala návštěva nového 
nákup ního a k ulturního centra 
Anděl. Také při návštěvě Sta roměst

ského náměstí, na kterou se všichni 
hodně těšil i , protože tu měla v 
předvánočním programu účinkovat 
i jedna z exchange studentek, měli 

smúlu - koncert byl p f·esunut na 
pozdější dobu, protože se tu před 
několika dny zřítil vánoční strom. 
Zatímco si zahraničn í studenti 
někol ik hodin užívali volného času , 
členové ROTEXu se zúčastnili pra
covní schúzky s Rotary CEO Libo
rem Kičmerem. Na večer byl objed
nán bowling a pozděj i se šlo tanco
vat. Exchange studenti zde roztan
covali celý parket. Většina stuclentLI 
už Prahu navštívila, a tak tentokrát 
dali přednost nákupúm před 
památkami a studeným počasím. 
Všichni (až na pár výjimek) byli 
velice ukáznění, shromažcl'ovali se 
na určených místech včas, a zajíma
li se o r(tzné typicky české zvyklos
ti . 
Členové ROTEXu hodnotí meet

ing jako zdařilý - posíli l opět skvě
lou partii lidí, kte ří byli, jsou a vždy 
budou ochotni pomoci při řešení 

problémú přicházejících s ročním 
v),měnným pobytem. Všichni se už 
těš í na duben, kdy je na řadě návště
va Brna. 

-skj-
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Naše reprezentantka lv Indii 
Sedrnacřicecilecá Eva Kacanu z Olomouce je paraplegička. Po 

ochrnutí dolních končetin je už šest; Jet; v plnérn invalidním důcho

du. Je upoutána na invalidní vozík a odkázána na osobní asistenci. 

Začala se věnovat všernu, co je jen trochu rnožné v takové situa

ci dělat. I na vozíku je například rnožné sportovat. V ac/etických 

disciplínách - vrhu a hodu - se vypracovala až do české repre

zentac e. Pozadu nezůstává ani na soutěžích v pracovních a 

řemeslných dovednostech lidí se zdravotním postižením, tzv. abi

lyrnpiádách. Loni byla Českou abilyrnpijskou asociací norninována 

do reprezentačního týmu ČR pro Světovou abilyrnpiádu, pořáda
nou koncern listopadu v indickém hlavním městě Novérn Oillí. Nad 

reprezentací převzal záštitu ministr práce a sociálních věcí ČR 
Zdeněk Škromach. 

Během p(Jlroku se jí podařilo získat 
na tuto cestu potřebnou finanční část

ku 2 x 45 000 korun pro sebe i pro 
nezbytný doprovod, svou asistentku. 
ěkolik týd nú před odletem však při

šla nečekaná rána - jeden ze sponzo
r(! zrušil sv(Jj přísl ib , a tak najednou 
chybělo dvacet tisíc. Eva vyslala nalé
havou prosbu o finančn í podporu do 
všech stran, na místa obvyklá i na ta, 
která ještě nevyzkoušela. její výzvu 
zachytili členové Rotary klubu Praha 
Classic. Ačkoli se věnují jinému dlou
hodobému projek tu pro vozíčkáře, 

rozhodl i se pro okamži tou pomoc. 
Eva do Indie odletěla včas. V jejím 
zavazadle přibylo tričko s emblémem 
ROTARY. Eva nám dala nahlédnout 
clo svého cestovatelského zápisníku. 

Hlavn ím smyslem abilympijského 
hnutí je podpo ra zaměstnávání osob 
se změněnou p racovní schopností. 
Proto i sou těžní disciplíny abilympiád 

jsou zaměřeny na pracovní schopnos
ti a dovednosti postižených. Ta v In
dii, která se uskutečni la poslední listo
padový týden (21.-29.11.), jich měla 
45. Mezi disciplínam i byla nejen tra
d ičn í řemesla - košíkářství , keramika, 
tru hlářství, řezbářství, cukrářství, aran
žování květin, batikování, šití dám
ských šattl nebo pánských oblekú, 
vyšívání, pletení nebo drbání - ale 
také práce s počítačovými technolo
giemi nebo i třeba hraní šachú, kon
taktního bridže, sestavování puzzlí 
nebo lega. česká reprezentace měla 
celkem 32 členú, z toho 17 soutěží
cích. Po celou dobu pobytu v Indi i 
bylo přes den 25-2JOC, večery byly 
ch l adnější. 

V den, kdy byla na řadě moje sou
těžn í discipl ina, vosková batika, jsme 
hned po snídani netrpělivě vyrazili na 
stadion a vyhledal i mé místo . ještě 
jednou jsem si podrobně přečetla 

Eva s rndrckýmr asistentkami Setkánl s indickým prezidentem 
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zaclán í - voskovou technikou nabar
vit šátek 1m x lm, pf· i maximálním 
použití 3 barev. Již při pl"ípravě jsem 
zj istila, že jsem mezi ostatními posti
ženými jedin)r vozíčkář, a že moje 
místo není pro vozíčkáře pf"íliš uzpú
sobené. Měla jsem však k dispozici 
m ístní ind ickou asistentku (má asi
stentka Eva nesměla být během soutě
že přítomna). Jeuměl a sice anglicky, 
ale moc se snažila. I přes některé tech
nické potíže jsem soutěž zvládla v li
mi tu a umístila se na slušném 7 místě. 

j eden den jsme se domluvili a vyjel i 
si společně s dětm i na malý výlet tra
d ičn í rikšou. Bylo evidentní, že vozíč
káře často nevozí, ale řidi či z toho 
neděl ají problém. Při nakládání a vy
kládání vozíktl velmi ochotně a trpěli

vě počkají, a podle potřeby i pomo
hou. V Indi i se jezdí vlevo a jezdit 
tady je sku tečně velké umění. Neplatí 
tu snad žádná pravidla. Když chce 
řid ič předjet, zatroubí, když chce 
odbočit, vytáhne ruku z okýnka a 
ukáže směr. Je to neuvěřitelné, ale 
funguje to. Mezi auty a rikšami se pro
dírají chodci a Indové na motorkách. 

a nich sedí ženy bokem, mnohdy 
s jedním nebo dvěma dětmi pod paží, 
nebo je motorka obsypána až pěti 

lidmi. Za celou dobu jsem ale nevidě
la ani jednu dopravní nehodu. 

šestý den pobytu byl slavnostní. 
Večer jsme navštívili prezidentský 
palác. Byl i jsme uvedeni do osvětle
ných zahrad paláce, k teré jsou ohrom-

V rikt;e 



né a nádherné, dostali jsme čaj a n:.Z
né zákusky. Obsluhovala nás hradní 
stráž a služebnictvo. Tastal čas, kdy 
měl mezi nás přij ít pan prezident. 

ás, vozíčkáře, navozil i dopředu a by
lo jedno, z jaké jsme země. Já s Vlacli
mírem jsme byli hned vpředu, a tak 
jsme \'Še dobře viděli. Prezident Indie 
Dr. Abdul Kalam pozdravi l po (!\·ocl
ním p roslonT osobně všechnv vozíč
káře. U každého se zastavil, p.oclal mu 
ruku, poptal se, z jaké je země a po
přál mu vše dobré. Chm·al se velmi 
pl·irozenč a přátelsky - po celou 
dobu měl úsměv na tváři. 

Když jsme měli před koncem naše
ho pobytu čas na individuální pro
hl ídku města, vydali jsme se rikšami 
clo síkhské svatyně. Ricl iči nám však 
špatně rozuměli , a tak jsme se oci tli 
na úplně ji ném místě, ve starém Dillí. 
Vzbuzovali jsme samozřej mě velkou 
pozornost. Bílí l idé v této čtvrti a k to
mu tři z nich vozíčkál· i ! Kdykoliv jsme 
se zastavili, u tvoři la se kolem nás 
velká skupi na lidí, kteří nás se záj
mem sledovali. A tak jsme jel i na 
našich vozíčcích a snažili se dostat 
někam k taxíku. ~ l useli jsme jet po 
frehentoYa né cestě, kde bylo plno 
lidí, au t, motorek a rikš. Úspěšně jsme 
dorazil i až k policii, kde nám však 
nerozuměl i. Nakonec se objevi l člo

věk, který nám nabídl odvoz kam 
porr·ebujeme s tím, že má velk)' taxík, 
kam se vejdeme všichni - šest lidí se 
třemi vozíky. Naloži l nás clo au ta, kde 
jsme sice byl i jako sardinky, ale vešli 
jsme se. Eva ale musela své nohy 
vystrči t ze zadního okénka ven. Bez 
nehody jsme docestovali k na.~emu 

cíli. 

Na ru~né tndtcké ulict 

--------------------J/ pomáháme postiženým 

Brzy po příjezdu jsme se v našem 
hotelu připletli k svatební hosti ně. 

respekti\·e ztísnubám. lnclm·é nás pl·i
jali mezi sebe. zatančili jsme si s nimi 
a pěk ně se pobavili (\·ětšina ze svateb
čanú uměla anglicky). Při loučen í 

jsme obdarovali nevěstu a ženicha 
heclvábn ),mi .~átk y. Pol·adatel, otec 
svatby, nás za to o dva dny později 
pozval na večeř i. Jelikož zača l v Indii 
muslimský tl'íclenní svátek, restaurace 
byly zavl·ené, a tak nás \'Zal clo údaj ně 
nejlepší jídelny pro f·idi če v Indii. 
j sem si jista, že se tento podnik nedá 
přirovnat k žád né naší cenové skupi
ně a patrně by měl s našimi hygieniky 
problémy. Ale nedalo se odmítnout. 
Na papírmých talíJ·cích donesl i n:.Zné 
pokrmy. Po menším váhaní jsme se 
dali clo jídla - bylo vel ice pikantní a 
chutné. Zapíjet vodou jsme se ho 
nikdo neodváži l. Přece jen -jistota je 
jistota. Po návratu clo hotelu jsme 
raděj i pro\·ecl li dezinfekci z našich 
zásob- slivovicí a Becherovko u. Tato 
pravidelná "dezinfekce" se nám moc 
vyplatila. Po celo dobu pobytu jsme 
neměli téměř žád né střevní potíže. 

Zajímavá byla i setkání s našimi 
"soupeři '·. ~ l ěli jsme si o čem povídat. 
H ein o tom, jaké máme plány clo 
příšt í světové abilympiády, která se 
uskuteční v roce 2007 v Japonsku. 

Poslední clen jsme si všichni koupili 
tradiční oblečení indických žen - sárí, 
což je několik metri'1 látky, kterou si 
má žena obtoči t kolem celého těla. Na 
závěrečnou schi'! zku před odjezdem 
jsme se my, majitelky sárí, rozhodly, 
že si v něm vyjdeme. Obléci vozíčkář
ku clo sá rí je velký problém, ale poda
ř il o se. A rak jsme se já, E\·a, druhá 

Dívky v sárl v hotelovém pokop 

Eva, Vendulka a Jana vydaly clo vesti
bulu hotelu \'sárí. Když jsme vyšly 
z výtahu, všichni pracovníci hotelu, 
ktdí byli u recepce, nám zatleskali - to 

nás potěšil o. 

Když všechny sou těže skončil y, 

sečetli jsme naše výsledky. Zlato pro 
nás získal jedenáctilet)' Jakub Jakou
bek, vozíčkář z české Třebové za pl·e
krásné přání k uzdravení - a k tomu 
získal ještě st l'íbrnou medaili za malo
vání voclov),mi barvami. Stříbro v cl r
hání a bronz \' cukrářství ,,vybojovala-
tělesně postižená Pavla Jindrová z Pře

rova. Dru hé místo \' košíkáJ·srví získal 
Tomáš ~ l a reček z Uherského Hradiš
tě , který má sníženou pracovní schop
nost. čestné uznání obdržela za svou 
keramiku zrakově posti žená Iveta 
Dunková z Opavy. Tělesně postižený 
J inclřich l3rejcha ze Sušice získal čest
né uzn{mí za aranžování květin v tzv. 
"západním stylu" ( ikebana tvol·ila 
samostatnou kategorii). f3yli jsme tedy 
nejúspěšnější výpravou z Evropy! 

Podle zcípisk1i Evy Kacanu, 
účastnice abilympicídy, sestavil 

Svatopluk K Jedlička, 
RC Praha Classic 

Dur Re resentative in India 
At the end of November. and being suppor
ted by the RC Praha Classic, the Olomouc 
paraplegie Eva Kacanu participated in the 
Sixth World Abilympic Games in the capital 
of India, New Oelhi. She succeeded both in 
athletic disciplines and in work and handi
cratt skills of handicapped people and has 
become a member of the Czech National 
Team. 

Eva a její soupeř Chun z Japonska 
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z našich klubů \., ____________________ _ 

j en několik desítek metrú ocl pražského Obecního domu, 
v Králo clvorské ulici, za Prašnou bránou, najdeme jeden 
z nejluxusnějších hotelú GRAND HOTEL BOHEMIA. Patří 
clo ho telového řetězu Austria Hotels I n ternational. V jeho 
restauraci se ocl listopadu minulého roku začala pravidelně 
každou středu večer scházet zhruba pěta třicetičlenná skupi
na lidí, kterým jsou blízké ideály rotariánského spo lečen
ství. Snad je to i tím, že v těsném sousedství, doslova pf·es 
ulici, v hotelu Pa říž, se už více jak deset let schází Rotary 
klub Praha - Staré Město. V závěru minulého kalendářního 
roku, přesněj i 17. prosince, byl přiznán této nové stolní spo
lečnosti statu t Rotary klubu v zakládání pocl názvem Prag 
Bohemia. ] sou to dámy a pánové vesměs v těch nejlepších 
letech, v produktivním věku, kteří se většinou už s ro tarián
ským spo lečenstvím někdy a někde setkali. Je mezi nimi 
velká část německy hovořících cizinct:t, které clo Prahy zavá
la jejich profese. Pro to se jednacím jazykem nově vznikající
ho klubu stala němčina. Mezi zakladateli se objevilo i něko

lik člen(I Ro tary klu bu Praha City nebo právě zmíněného 
RC Praha - Staré Město, které sem přilákal subjektivní pocit, 
že právě zde naleznou skutečně mezinárodní prostředí, 

spt-ízněné duše a osoby podobných zájmú - ostatně změna 
je život. 

"Dali jsme si tř i měsíce čas na to, abychom zjistili, jak 
bude všechno fungovat," f·íká jeden z iniciátorú založení 
Rotary klubu Prag Bohemia, architekt Michal lbi, budoucí 

president klubu. 
.,Hotariánský životní 
styl, který má kažcl)r 
z mís v sobě, se sna:l.íme poclpo f·i t i po formální stránce 
dodržováním všech zvyklostí a pravidel. Svoji pozornost 
chceme zaměřit na nějakou formu podpory německého 
školství a vzděl áván í v Praze- ocl mateřské školky po ,·šecl1-
ny stupně škol, zejména těch, v nichž se potkávají němečtí 
a čeští studenti. Naší snahou bude i v jiných směrech napo
máhat k navázání a obnovení staletých, histo ricky daných 
tradic plodného soužití českých, německých a židovských 
ko munit v Praze. Kde jinde by se to mělo zdařit, než v rota
riánském prost f·ed P" 

Kroky někter)rch dnešních členú nového klubu p(t voclnč 

směřova ly na schúzky HC Prague International, což je v sou
časné době nejpočetnější klub našeho cl istriktu. Je však slo
žen z členú podobného p ro fesního zaměřen í a jeho p ro
story takřka "praskaj í ve švech". Rotary klub Prague Interna
tional proto p f·evzal nad nov)rm klubem patronát. "Bohe
misté" mezi tím získali už i dva zahraniční partnerské Rota
ry kluby - v rakouském Gerasu a v Mnichově na Králov
ském náměstí, tedy Kónigsplatzu. V případě zájmu je při

praven poskytnout bližší info rmace o k lubu jeho sekretář, 

Dipl.-Kfm. f ranz Riha (tel.: 224 818 761), a to pochopitelně 
i v češt i ně. 

(skj) 

!-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
IZ aktivit Rotary klubu Prague lnternational 

Rotary klub Prague International (RCPI) navázal na pocl
zim spolupráci se Speciální školou pro žáky s více vadami 
v Praze 10 - Strašnicích. V této škole se vzdělávají děti, k teré 
vedle svého mentálního postižení mají j eště vady těl esné, 
smyslové nebo těžké vady řeči. Škola je příspěvkovou orga
nizací s právní subjektivitou a je financována pouze ze stát
ního rozpočtu. Do školy dochází denně 42 žákú ve věku 6 -
17 let, jsou rozděle ni clo tf·íd po šesti. Výuku s nimi p rovádí 
učitel- speciální pedagog. Dále se dětem věnují odbornice 
v oboru logopedie, rehabilitačn í pracovník, psycholog a 
terapeut, sociální pedagog a vychovatelky. Vedle speciální 
výuky pracují žáci také v truhlářské a keramické dílně, na 
školním pozemku, v kuchyi"Ke, je pro ně zajištěna rehabili
tace ve vířivých koupelích, speciální rehabilitace, intenzívní 
logopedie, plavání a další vhodné aktivity. V rámci ško lní 
výuky žáci každoročně vyjíždějí v doprovodu sv)rch uči telú 

a vychovatelú do stálé školy v přírodě ve Střelských Hošti
cích. 

Vybavení pěti tříd speciálními vizuálními tabulemi v cel
kové hodnotě 135.000 Kč, které RCPI sponzoroval, bylo pro 
žáky i učitele příjemným vánočním dárkem a pl-ekvapením. 
Finanční prostředky byly částečně uvolněny z klubových 

zdrojú, částečně z privá tních pl-íspěvkú . Zárovei1 jsme však 
zahájili nový zpt:tsob získávání f inancí pro podobné projek
ty. Náš k lub je často navštěvován zahraničními rotariány a 
proto jsme hledali možnost, jak našim hostúm prezentovat 

Some Activities of the Rotar Club Pra ue lnternational 

zajímavým zpúsobem klubové aktivity. Společně s firmou 
l3ohemia Sekt vzn ikl originální funcl-raisingový projekt. 
Tato firma poskytla část své 
speciální kolekce "Bohemia 
Sekt Prestige" a označi la ji 
logem Rotary a názvem naše
ho klubu . Každý návštěvn ík 

RCPI má tak možnost si ph 
klubov)rch obědech tento 
prestižní sekt zakoupi t. Zisk 
z prodeje bude u rčen pro 
sociální projekty. První šanci 
nákupu měli ovšem samotní 
členové klubu. 

A jakou lahúclkou jsme si 
tedy připíjeli? Šumivé víno 
Bohemia Sekt Prestige získalo 
zlatou medaili a titul "Světový 
šampión" v konkurenci 766 
vzorkL! šumivých vín z 28 
zemí světa na 49. ročníku 
mezinárodního konkurzu vín, 
k terý se konal v Lublani. 

j eanne KašpaNkouá, 
RC Prague lnternational 

Last autumn, RCPI started its cooperation with the Special School for Pupils with Multiple Handicaps in Prague 10 - Strašnice. The club 
has so far equipped five classes with special visual boards to a total value of 135,000 Czech Koruna. 

Dignitatis memores ad optima intenti 
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Benefičn í večer třebíčského Rotary klubu je již tradičním 
''Y''rcholením př·edvánoční koncerrní sezóny v Třebíči. Ani 
ten lot1ský, v pořadí osmý, nevybočil z řady. Účast byla 
rekordní. Sešlo se na dvě stovky příznivcú klasické hudby, 
přátel výtvarného umění a hnutí Rota ry. A rozhodnč neod
cházcl i zklamáni. 

Prezident HoLary klubu Třebíč Ondřej Pekárek přivítal 
vzácné hosty, zejména místostarostu města Radka Č íhala , 
vedoucí odboru kultury kraje Vysočina Karinu Lisou a 
hosty ze sousedních klub(I. Komorní soubo r Státní filhar
mo nie Brno, t-lusica Cameralis, patří k tomu nejlepšímu, co 
lze na Moravě v tomto oboru slyšet. Koncertuje od roku 
1978 nejen u nás, ale i ,. zahraničí. .Jeho vystoupení známe 
z rozhlasu i z televize . .Je potěšitel né, že umělci přijal i 
pozvání třebíčsk)·ch rotariánl! a stali se ozdobou benefiční

ho \'ečera. A dlužno dodat, že bez nároku na honorář. 

Těleso pod \'edením uměleckého vedoucího .Jiřího Chleb
níčka provedlo skladby Vivaldiho, Gcndrona, 1-Hindela, 
Chlebníčka a 1audota. 1 když byl výko n všech účinkujících 
(Marty Špačkové na flétnu, .J i ř'ího Chlebníčka na hoboj i Ru
dol fa Mrazíka na violoncello) precizní, je nurno '')'Zdvih
nout především interpretační schopnosti Evy Ch lebn íčkové, 

která hrála na k lavír a na cembalo. Hudebníci byl i odměnč-

uction Record Beaten 

V aukci padl rekord! 
ni dlouhotn·ajícím potleskem. ,. Kápl i mi do noty, mám 
obzvl ášť rád hoboj a violoncello", řekl I Ioráckým novinám 
generální ř·ed itel akciové společnosti TIPA Ing. Oldřich 
Sobotka. 

Po krátké technické přestávce následovala dražba umělec

kých děl. Již tradičně j i vedl zkušený lici táto r Miroslav Neš
ptTrek, také člen třebíčského l~otary klubu. Dražilo se 52 
položek, z nichž pouze čtyři nenašly zájemce. Nejvyšší 
cenu, 25 tisíc korun, zaplatil kupec za obraz Vlastimila 
Zábranského s názvem Kraj ina myšlení, následovala suchá 
jehla Emanuela Ranného Naděje, která vystoupala na 
17 tisíc. 

Za pozornost srojí i práce dět í ze stacionáře, jejichž pro
dej ' 'ynesl více než 10 tisíc. Celková vydražená částka byla 
rekordní- dokonce 115 600 korun. I když od této sumy 
odečteme nutné náklady, pújde čisr)• v)•těžek na výstavbu 
chráněného dětského dopravního hřiště v městském reha
bilitačním stacionáři na Družstevní ulici. 1 áklacly to nebu
dou velké. V)1tvarní umělci totiž věnovali svá d íla zdarma, 
rámování a jízdné huclebníkLI téměř" pokryje výnos ze 
vstupného. 

František Ryneš, ADG, 
Rotary klub Tlebíč 

The beneficial evening of RC Třebíč was held just before Christmas and more than 200 people participated in the event. The concert was 
followed by the auction, which brought in a record amount of 11,600 Czech Koruna. The main part of this sum of money will be used in the 
construction of a protected transport playground for children in the Municipal Rehabilitation Centre in Družstevní Street. 

j 2. ročník Memoriálu .Jiřího Porkerta v lyžováníj 
Už před dvěma roky odešel z našeho středu jeden ze 

zakládajících čle n(I RC Hradec Králové, přítel .J i ř í Porkert. 
Dodnes ho máme v paměti jako věč ně se usmívajícího 
optim istu, a to i tenkrát v roce 1997, když mu rozvodně
ná ř íčka Běl á po niči la rod inný podn ik ve S kuh rově. Ale 
př·ecl evším to byl náru živý l yžař' - závodník, cv ič i tel a 
instr ukto r. Na následky zranění, které utrpěl př· i svém 
oblíbeném sportu, bohužel doplatil odchodem na vččnč 
zasněže né p l án ě a nekonečn é sjezdovk y. 

Už lo ni se zrodila myšlenka uspoř·ácl a t 1. ročník "Me
mor iálu .Jiř-íh o Porkerra" v jeho oblíbeném Deštném 
,. Orlických ho rách. J\ l ě l tam (a jeho rodina stále má) 
nejen krásnou chalupu, ale i stad iónek Lyžař-ského klu bu 
Porkerr Skuhro\' pro běžecké soutěže . A pro tože se první 
ročník vydařil, zopakoval i jsme ho i letos s nadějí na 
založení jeho trad ice. Organizační komise proto dlouho 
praconlla a tele fonovala a psala a připravovala p ropozice 
a shá n ěl a ceny, až se v sobotu ráno 14. úno ra za ideá lní
ho, i když trochu větrn ého počas í sešlo na startu běžec
kých soutěží na krásně upravených tratích 27 závodník (!. 
Byli nejen z n ašeho kl ubu, ale i z Liberce, Frýdk u-Místku 
a Vrchlabí. Jcštč ve větším počtu (38) absolvovali odpo
ledne na krásně (a p ř·edevším zdarma místní f i rmou 
Sportpro fi ) upraveném svahu d vě ko la sjezcloslalomu. 
Nej početnčj i byla opět zastoupena rodina Novotn},ch 
svým i pět i č len >'• a to ocl šesti letého předškoláka až po 

dědečka Petra, našeho klu bového webmastera. Komplet
ní startovní listiny i s výsledky jsou uveřejněny na webo
vé stránce našeho klubu. 
Zvítěz i li vš ich ni, k teří se zúčastni li , p ředevším nad 

sebou sam)m1 i. Zvítěz i li i t i, k teří měřili časy, zapisovali 
výsledky nebo jen t leskali doj ížděj ícím. A na ty, kteří byli 
přece jenom lepší než ostatní, se př· i společn é večeř i na 
chatě Kukačk a dostaly diplomy a něko l i k věcných cen, 
věn ovaných našimi sponzor y. Nejčastěji se na pomysl
ných stupních vítěz(! objevi li - jak jinak - př ís lu šníci 

rod iny 'ovo tných. Závodníci dětského věku pak dostal i 
spo lečně velký d o rt o cl manžel t l Ilo rákových. 1 a tradiční 
dražbě triček s logem memoriálu se \')'bralo 2 650 Kč, 
které byly poukázány na konto Po lio Pius. A protože se i 
druh)' ročník t- Iemoriálu.Jiřího Porkerta vydařil , je ny ní 
na příteli Kobzovi. kter ý se osvědč il jako o rganizáto r, aby 
memoriál příš tí rok zopakoval. 
Př iš lo mi na mysl jedno z hesel minulých preziden t(! 

Rl : ,.ROTAHY IS FU 1'·. Pocl dojmem posledního víkendu 
bych si troufal přeloži t je nikoliv dos lovně, zato s použi
tím s, ·é oblíbené al i terace jako "ROTARY JE FAJN". 

Aug ustin Čermák 
RC Hradec Králové 

he Second Year of Jiří Porkerťs Memorial in Skiin 
This cross country skiing competition took place on February 14 
and had 27 cross country skier participants from 3 Czech Clubs. 

Dignitatis memores ad optima intenti /;::: 



pro zlepšení nálady \ 

Bajka o lišce a zajíci 
Všechna lesní zvířa ta pořádal a každý večer pány a opíjela 

se clo nčmot y, takže se clen nato cítila moc špatn ě. 

j ednou večer f·ekla liška: ,.Mil í přátel é, takhle to už dál 
nejde. My lesní zvíJ·ata musíme j ít vzo rem, nesmíme se už 
takhle o píjet. " A tak se dohodli, že ode dneška nebudou pít. 

Druhý den se vydala liška na kontro lní obchllzku. Med
věci se ještě po tácel, ale veverka už trochu poskakovala. 
Všem ale už bylo lépe. Pak přiš l a k zajíci. Ten seděl za stro
mem, zn acel duši z tě la, byl úplně modr)r a cítil se zn ičen ě. 

Liška povídá: .,1 o tak, zajíci! Přece jsme si řekli , že už nepi
jeme!" Zajíc na to: ,Já vím, je mi líto, ale nešlo to ji nak. Něco 
tady ještě zbylo, tak jsem to musel jednoduše dopít..." 

Liška: "1 o clobr·e, dnes ti to ještě projde, ale zítra tč seže
ru, jest-l i budeš zase takhle zřízen)·! " 

Další den se liška opět ,-yclala na obcht1zku. ~ ledvěcl jí šel 
radostně v ústrety a veverka už pilně sbírala oříšk y. Zajíc 

,·šak zase ležel pocl stromem, modrý kolem očí, úplně vyří
zen)'. ,.Zajíci, zajíci !", povídá liška, ,.my, lesní zvířata, už pl'ece 
nechceme pít!" Na omluvy zajíce mu l iška odpoví: "Dosta
neš tedy j eště jednu šanci. Ale zítra tě u rč itě sežeru, když tě 
najdu ožralého." 

Pl'íští ráno je medvěd i veverka docela v přácl k u . Liška 
však zajíce pocl stromem, kde obvykle lehával, nenašla. 
Teprve u rybníka vidí, že nad hladinu ,·yčnívá kus slámy, 
která se pohybuje v kruzích. Liška si po myslí: tady pr·ece 
nčco nesouhlasí, a stéblo vytáhne z \'Od)' ,·en. 1a něm visí 
zajíc, úplně opilý, sko ro do bezvědomí. Liška povídá: ,.No 
tak, zajíci!!! My, lesní zvířata, jsme si přece slíbili, že nebude
me pít!'· 

Zajíce to z m íry nevyvedlo: .,Co VY, lesní zvířata, děláte. 

to NÁM RYI3Á~ ! je úplně jedno!'· 

světová ekonorn i k a 
zbavená mystéria 

SOCIALISMUS 
1\lláš dvě krávy a dáš jednu svému sousedovi. 

KOMUNISMUS 
~ láš dvě krávy. Stát ti obě vezme a dá ti trochu mléka. 

FAŠISMUS 
Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě a prodá ti trochu mléka. 

NACISMUS 
Máš dvě krá'! '· Stát ti vezme obě a zastřel í tě. 

BYROKRACIE 
Máš clvč krávy. Stát ti vezme obč, jednu zastřelí , podojí d ru
hou a mléko zahod í. 

TRADIČNÍ KAPITALISMUS 
Máš dvě krávy. j ednu prodáš a koupíš si b)rka. Stádo se zvět

šuje a hospoclál·ství roste. Nakonec vše p rodáš a jdeš clo 
ci (Jchoclu. 

ČESKÝ KAPITALISMUS 
Na dvě krávy si , -ezmeš plijčku u banky ve \')'ši 160 mil. Kč 
a odstěhuješ se na Bahamy. Banka posléze zj istí, že to neby
ly k rá\'}', ale kozy. Hozdíl zaplatí daňoví poplatníci. 

AMERICKÁ AKCIOVKA 
Máš dvě krávy. Prodáš jednu a nutíš tu d ruhou, aby dávala 
mléko za čtyři. Později najmeš konsultanta, aby zj istil, proč 

k ráva chcípla. 

FRANCOUZSKÁ AKCIOVKA 
Máš dvě krávy. jdeš clo stávky, protože chceš tři. 

Oignitatis memores ad optima intenti 

JAPONSKÁ AKCIOVKA 
Máš dvě krávy. Navrhneš je tak, aby byly desetkrát menší a 
dávaly dvacetkrát to lik mléka. Pak vytvol'íš leporelo o chytré 
krávě naz,·ané Krávakimono a budeš je prodá,·at po celém 
světě. 

NĚMECKÁ AKCIOVKA 
Máš dvě krávy. Pl'eděláš je tak, že budou žít 100 let, žrát jed
nou měsíčně a dojit se samy. 

BRITSKÁ AKCIOVKA 
Máš dvě krávy. Obě jsou šílené. 

ITALSKÁ AKCIOVKA 
Máš dYě krávy. Ned š ale, kde jsou a tak jdeš na oběd. 

INDICKÁ AKCIOVKA 
Máš dvě krávy. Zbožňuješ je a zem řeš hlady. 

RUSKÁ AKCIOVKA 
~ l áš ch·ě krávy. Spočítáš je a zj istíš, že j ich máš pě r. 
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš 42. 
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš. že jsou jen dvě. 
Přestaneš počítat a ote,·řeš další láhev ,-odkr 

ŠVÝCARSKÁ AKCIOVKA 
Máš 5000 krav, ale žádná ti nepatří. Účtuj eš ostatn ím 7.a 
jejich uskladnění. 

ČÍNSKÁ AKCIOVKA 
Máš dvě krávy. Máš 300 lidí, ktcl'í je doj í. 
Vykazuješ plnou zaměstnanost, vysokou p roduktivitu sko tu, 
a zatkneš novi náře, k terý ta to čís la zveřej 1'íoval. 



Rotary klub 
Bratislava 
gyrnnazistorn 

Bratislavský Rotary klub v spolu
práci s Olenrangy Rorary Club 
(Ohio- USA) venoval z Finančných 
prosrrieclkov rýchto klubov Gym
náziu na Merodovej ulici v Bratisla
ve tri mul rimediálne počítačové 
zostavy typu Pentium I V, kroré 
pred Vianocami do rúk riaditel'ky 
školy RNDr. Olgy Repášovej oclovz
dali členovia RC Bratislava RNDr. 
Oskar Markovič DrSc. a doc. Tng. 
Milan Karvaš PhD. Táto škola bola 
už hostite l'skou školo u mnohým 
zahraničným exchange študenrom 
u nás. S p ochopením a vel'kou 
pozornosťou im umožnili a umož
ňujú spoznáva ť našu kultúru 
a život, rozširovať nové obzo ry 
o našej krajine a európskom regió
ne, ale najma zblížiť sa a spriateliť 
s našimi ml adými l'ucl'mi. Rovnako 
viacerým štuclentom rohro gymná
zia umožnil náš klub cllhoclob)' štu
clijný pobyt v školách v zahraničí , 
najma USA. Aj tento dar je určíte 
príspevkom nielen k príprave na 
profesionálny život, ale aj spojenia 
štuclenrov s vel'ko u ro tariánskou 
rodinou vo svere a k nadv~izovaniu 
nových priatel'ských kontaktov. 

.furaj Vereš, 
RC Bratislava 

____________________ "/ setkání mladých 

Další seminář na obzoru! 

Po v)'borných zkušenostech z minulých let nejen organizátorú, ale přede
vším všech mlacl)'ch účastníkú pf·ipravili dva obětaví pracovníci Rotary klubu 
Ostrava - Libo r frieclel a Zdeněk Michálek - další seminář, nesoucí na první 
pohled trochu tajemné označení RYLA. Tuto "záhadu" však múžeme hned 
a snadno rozluštit: jde o Rotary Yourh Leaclership Awarcl- tedy o akci, kterou 
rorariáni každoročně věnují především nadané dospívající mládeži zajímající 
se o vedení sebe i clruh),ch. Mladí muži a žerny ve věku 17-30 let tak mají skvě

lou příležitost zabývat se po tf'i ciny pocl vedením zkušených oclborníkú 
v oblasti řízení otázkami, které je budou v nejbližší budoucnosti, při vstupu clo 
praktického života, bezpochyby intenzivně zajímat. Účelem semináře je proto 
motivovat mladé lidi k sebepoznán í, zamyšlení se nad svými možnostmi 
a k oclhocllání k čintun ve prospěch d ruhých. Jeho cíle proto orgnizátoř i for
mulovali takto: 

> Lépe poznat sama sebe a lépe rozumět d ruhým. 

> Umět lépe komunikovat, týmově spolupracovat, prezentovat sebe 
i svllj potenciál. 

>Pochopi t principy vlldčí osobnosti. 

> Přijmout zoclpověclnosr za vedení sebe i druhých. 

> Uvědomit si etické a duchovní principy a jej ich význam v životě 
a podnikání. 

> Poznat nové lidi a navázat kontakty. 

> Seznámit se s konkrétní činností Rorary International a možnostmi 
zapojení. 

To všechno jsou zajisté velmi potřebné a zajímavé cíle a bude záležet nejen 
na instruktorech z řad ro tariánll i externích oclborníkú, ale především na účast

nících samých, aby si ze semináře odnesl i -stej ně jako jejich přeclchllclci- co 
nejvíce cenných zkušeností. J istěže vyberou na roto význa mné setkání mla
dých řadu iniciativních chlapcú a děvča t. kteří se sejdou v Prostřed n í Bečvě 

v okresu Vsetín ve dnech 6. - 9. května 2004. 
Nahléclněme alespoi'l k rátce clo programu toho letošního semináře a u

veďme alespoi1 některé z přednášek: PhDr. Stanislava Poclžorná: Sebepoznání; 
Dr. Petr Kala: Budování týmu; PhDr. Stanislava Poclžorná: Komunikace; Ing. 
Libo r Frieclel, MI3A: Leadership; ThDr. Josef Hromádka (čestn)' člen RC Ostra
va): Význam vzdělání v dnešním globálním světě; Ing. Zdeněk Michálek: Erika 
podnikání. 

Program před nášek bude samozřejmě doplněn celou řadou zábavných akti
vit, jako napf·íldad v)rstupem na Rad hošť, táborákem RYLA 2004 spojeným 
s celovečerní hrou, nebo také inscenačn í hrou, kterou bude ř íd i t pocl názvem 
Labyrint světa a ráj srdce Mgr. Radek H anuš s ko lektivem. Bezpochyby zajíma
vá bude i Prezentace práce t)rmll v závěru nedělního dopo ledne, a to na zálda
cl ě zaclání, kterého se jim dostane již po pátečn í večeři na tato základní témata: 
prezentace jednotli vých aktivit služeb mládeži, činnosti Roraract klubu, zkuše
nosti GSE-týmt1, poznatky z krárkoclobý·ch pobytll a kempll, stejně jako dlou
hodobých pobytú v zahraničí. 

(dz) 

nother RYLA Seminar is in the Offin ! 
The RYLA Seminar intended for young people from 17 to 30 years will take place in Pro
střední Bečva in the region of Vsetín from May 6 to 9, 2004. The responsible organizers 
are again the members of RC Ostrava - Libor Friedel and Zdeněk Michálek. 

Dignitat is memores ad optima intenti /;:"; 



pomoc postiženým \~----------------------• 

k 

Brněnský Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mlá
dež Kociánka je největš ím, a logicky tedy i nej akt i vnějším 
zař"ízcn ím svého druhu v české republice. 

Už od roku 1993 při tah uje zaslouženou pozornost společ
ný projekt Kociánky a HC Brno - mezinárodní Hotary tábor 
pro handicapované děti a mládež pořád aný v I3řczejci , d ět
ském střed isku, um ístěném uprostf·ecl lest't českomoravské 
vrchoviny na břehu rybníka Chlostov (50 km od Brna). 
Hotary tábor je určen p ro tělesně postižené děti a mládež 
(případně s přidruženou mentální retardací) ve věku 15 -
22 let, a to zvláště pro vozíčká ře. ] e také určen pro postiže
né s poruchami hybnosti, vzniklými na podkladě poruchy 
centrálního nervového systému (všechny typy dětské moz
kové obrny, stavy po úrazech nebo po operacích C S), pří

padně pro jedince s vrozenými ortopedickým i vadami. 
Letos poprvé o rganizuje Rotary klub Brno rento tábor 

pocl patronací a za finančního přispěn í česko-slovenského 
Rorary distrikru 2240, přesněji cl istrikrní komise pro službu 
ml{tcleži. Účastníkt't m z ČR i zahran ičí je pobyt hrazen Rora
ry klubem Brno a sponzory. Vysílající Rotary kl ub uhradí 
účastníkt'm1 cestu a mltže jim poskytnout kapesné. Letošní 
ročn ík se uskutečn í ocl 12. clo 25. července, přihl ášky se při
jímají clo 5. květn a. 

Kociánka + RC Brno = Březejc 

o 

Mezinárod ní tábor v 13f'czcjci je místem, kde se setkávají 
mladí l idé z celé Evropy, aby společně strávil i dva týdny 
prázdnin. Táborovými jazyky je nejen češt i n a a slovenština, 
ale i angl ičti na, němčina a ruština. Bohatý program plný 
her, sou těží jednotl ivců i skupin a výletú clo k rásných míst 
české republiky slibuje opě t hezké zážitky, na které budou 
jistě všichni d louho vzpomínat. 

Kontaktní osoba pro podávání přihlášek a informací: 

Bc. Jiří Geier, Mgr. Gabriela Kmoštáková 
ÚSP pro TPM Kociánka 
Kociánka 2 
612 47 Brno 
česká republika 

tel.: 549 273 495, 541 321 2 00, kl. 348 
fax: 541 211 495 
e-mail: kocianka@sky.cz 

(skj) 

The Brno Institute of Social Care for Handicapped Young People Kociánka is the biggest and most active social institute of its kind in the 
Czech Republic. Since 199 3 there has been a common project between Kociánka and RC Brno - the lnternational Rotary Camp for Han
dicapped Children and Young People. This year RC Brno will organize this ca mp for the first time under the auspices and with the financial 
support of the Czech-Siovak Rotary Oistrict 2240 - Youth Service Committee. 

,E.R.I.C. je M.D.I.O. 
I ve světě Rotary je plno zkratek: E.R.I.C. tedy znamená 

European Rotaracr In fo rmation Centre, M.D.I.O. zase Multi
District Information Organisarion, tedy vícecl istrikrové infor
mační střed isko, jež vzniklo v roce 1988 v Belgii . Jeho cílem 
je výměna info rmací v rámci evropských cl istriktů Hotaractu, 
podpo ra mezinárodních kontaktL! mezi členy Roraractu a 
podněcování členů Roraractu pro společné mezinárodní 
projekty. 

V současné době 
je členem E.R.I.C. 28 
evropských zemí 
včetně našeho 
česko-slovenského 

cl isrriktu. Každý rok 
se usk utečňují tři 

schůzky E.H.I.C., 
pokaždé v jiné 
ze mi. Každý stát, 
který je č l enem 

E.R.I.C., má jeden 
hlas, kterým dispo
nuje při hlasování. 
Každá země si volí 

Dignitatis memores ad opt ima intenti 

svého "ERICa" sama na fu nkčn í období dvou let. Pro období 
2003/2005 jsem byl ERICem za česko-slovenský clistrikt zvo
len já. 

Letošní první setkání ERI Ct't se konalo 16. - 18. 1. na Mal
lo rce. Sešlo se 18 člen li Roraractu (převážná většina z Němec
ka), z toho 9 členú E.R.I.C., 8 zástupců a preziclentka E.R.I.C. 
Své zastoupení zde měly Španělsko, izozemí, Česko a Slo
vensko, o rsko, Lucembursko, ěmecko, Itál ie a Dánsko. 

Hlavními body konference byla změna hlasovacího systé
mu, zpráva o přípravách květnové Evropské konvence Rota
ractu (EUCO), výběrové řízení na webové stránky E.R.I.C., 
vo lba nejlepšího evropského projektu Rotaractu, zprávy 
o dění v jednotlivých cl istriktech a volba místa příštího mítin
ku E.R.I.C. a příští konvence (EUCO 2005), která se uskuteč
ní v Oslu 15. - 17. září. 

j an Vaněček 
DRR, ERIC 2240 

The head ot the Czech and Slovak Rot aract Clubs, Jan Vaněček 
from RTC Plzeň, and who is at the same t ime a representative in 
E.R.I.C., was elected at the confer ence held on February 28. 



.................................... ," kaleidoskop 

*** * * * * 
* * *** 

Volby do Evropského parlamentu pro 
roky 2004 · 2009 se konají ve všech 
členských státech Evropské unie, tedy 
tentokrát už i v ČR a SR, v rozmezí 
od 10. do 13. června 2004.- ------

Jako nezávislý kandiduje do Evropského p arlamentu také sou
časný sekretář Rotary klubu Praha Classic, Dipl. Kfm. Peter 
Appelt, MCR (www.peterappelt.cz). Nedalo nám to, a zeptali 
jsme se ho , proč se takto rozhodl? 

"Mám dvoje 
občanství - naro
dil jsem se roku 
1965 u Čechách, 
u Chomutově, od 
čtyl' let jsem vyn/.
stal u Německu. 
Profesně se věnu
ji systémové teo
rii, která tuoN 
základ organi
zační teorie a teo
rie sociálních 
struktur Od 
počátku devade
sátých let ZlJI 

u Praze, kde zod
povídám za sprá
vu a rozvoj majet
ku našeho rodu. 
Za těch uplynu
lých dvanáct let 
jsem měl možnost 
dobl'e poz nat kul
fUITlÍ, politické a 
podnikatelské prost!'edí své rodné země a porovnávat j e se situ
aci u ostatnich státech Evropy. Byl jsem pl'ekuapen, jak silný 
potenciál se tu nachází, bohužel zatím jen skrytý, málo využit} 
jsem pevně p1'esvědčen, že ČR má reálnou šanci z ískat u rámci 
novodobé EU1-opy významné postaven( S využ itím profesních 
i osobních z !eušeností chci u podminkách evropské integrace 
rozvíjet tradice a hodnoty, jejichž základy byly u ČR položeny 
již v období Masarykovy první republiky, chci aktivně pNspět 
k hledáni cest dalšího rozvoje společného evropského domu a 
budování pozitivního obraz u ČR u za-hraničí." 

Činnosti orgáni't a institucí Evropské unie z pohledu našich 
rotariáni1 a ro tariánek, kteří v nich p úsobí nebo s ni mi spolu
p racují, věnuj eme některé z příštích čísel časopisu. 

KRÁSNÁ DOVOLENÁ V TOSKÁNSKU 
Pohodlné a útulné ubytování v penziónech, na typických toskánských 
farmách, přímo u vinařů nebo v hotelích, situovaných bud· uprostřed 
Sieny nebo v jejím okolí směrem k pobřeží Středozemního moře. 

Ceny dvoulůžkových pokojů mezi 65 - 400 Euro za noc. Vysoký 
standart. Podrobnější informace na tel. +39/348/ 4435725, 
www. tuscanyinluxury. com, e-mail: staff@tuscanyinluxury. com 

ROTARACT CLUB BRNO 
bude chartrován pod patronací RC Brno a RC 

Brno City v sobotu 15. května 2004 - pro-
gram začíná ve 14 hod. v Aule Rektorátu 
VUT, Antonínská 1. Brno, následuje pře
kvapení na Hradu Špilberk, slavnostní 
večeře v Hotelu lnternational a spole
čenský večer tamtéž. Registrační popla· 

tek je 500 Kč na osobu - R.S.VP. do 3. 
května na mobil 605 288 273 nebo e-mai

lem: rtcbrno@centrum.cz 

ázky 
Odpovědi na O"ctyři otázky pomáhají 

ověřit, zda naše úmysly a činy skutečně 
přispívají k naplnění rotariánských zásad, 
k zachování a rozvíjení etických hodnot 
v mezilidských vztazích: 

1. Je to PRAVDA? 

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

3. Podpoří t o PŘÁTELSlVf 
a vzájemnou DŮVĚRU? 

4. Přinese to PROSP~CH 
všem zúčastněným? 

Dignitatis memores ad optima intent i ./;;; 



ze světa Rotary \, ____________________ _ 

Poslední slavnostní konference 
prezidenta Rl 

Na b řezen 2004 p f·ipravi l p rezi
dent HI j onatathan Majiyagbe svá 
"Presidenlial Celebrations" v těchto 
místech: 13. března v Pigeon r orge, 
Tenn., USA, na téma lnteract k lubl'l a 
výměny mládeže, 18. března v Ma
con, Ga., USA, na téma p rogramtt a 
projekttt, podporujících , ·šeobecné 
vzdělání a výchovu. Hotar iáni, kteří 

se sejdou 27. bf·ezna v Sao Paulu, 
bud ou hovoři t o tom, jak mohou 
k luby úč i nněji zapoj i t do svých akti
vi t své rodinné přís l ušníky nebo 
další spo lupracuj ící pa rtnery. 

Poslední p reziclentská kon ference 
se uskutečn í s St. Petěrburgu, Husko, 
d ne 2. dubna a bude se zabývat p ro
blemati kou zdravotnictví. Další 
informace m(tžete získat nebo se 
i přih lási t k účasti prostf·ed nictvím 
internetu na ad rese 
www. rota 1y. org!euents. 

"Ade's Hope Fund" 
Do f ondu naděje, založeného 

v rámci adace Rotary na počest 
památky nečekaně zesnu lé manžel
ky prezidenta .J. Majiyagbeho, k terá 
se jmenova la Acle, přispě l i rotar iáni 
do 1. ledna 2004 částkou 200.000 US 
clolartt, u rčených ve prospěch žen a 
clčtí. .J ejí snahou bylo při spívat k je
jich tr valému všeobecném u vzdě l á

vání a výchově. Prez iden t ]. Majiyag
be byl pf·ekvapen, koli k pr-íspěvktt 

se v tomto fondu sešlo. "Tento výraz 
lásky v(t či mé ženě Acle a snaha uctít 
její památku touto mimořádnou ini
c iativou znamenaly pro mne a mo u 
rod inu daleko de, než si clm·eclete 
představi t. Více než kdy j indy 
musím ocenit význam rotar iánské 
rodiny," prohlás il v dopisu, u rčeném 

všem clárc(tm. 

Ocenění za obětavou službu polio 

"T HF International Service for a 
Po lio-Free World Awa rcl " - takový je 
n<ízev ocenění, jehož se v roce 

2003/ 04 ml'lže dostat až deseti oso
bám, které se obzvlášť zaslouží v úsi
l í o vymýcení dě tské obrny. j ako 
kancl iclát m (tže být navržen kdoko
liv, s výjimkou současných a nastáva
jících zmocněncl'l T RF, řed irell'l HI, 
guvernér l'l d istr ikttt, čl en(t meziná
rodní či regionálních kom isí Po l io. 
Další podrobnosti si vyžádej te na 
ad rese: Lois Robertson
roberts/@rota ryi n t/. org 
nebo na tel. + J 847 I 866-3303, 
nebo na internetu 
www. rota ry. org/j01t 11dat ion/awa rc/s. 

"S poliem skončíme do konce 
tohoto roku" 

Proh lási li to na pracovním setká
ní Světové zdravotnické o rganizace 
(WH O) v Ženevě cine 16. ledna 2004 
m i nistř i zcl ravotn i cl ví šesti enclem ic
kých zemí (Afganistan, Egypt, Indie, 
Niger, igér ie a Pák istán), kde je 
dosud virus dětské obrny stále živý. 
Současně se zavázal i zaj isti t ve sv)rch 
zemích v několika etapách imuni
zační kampai'í, zaměřenou na 250 
milió n tt oh rožených dětí, protože si 
jsou včclom i , že odpovědnost za 
celosvětové vymýcení pol ia spočívá 

Světové kon res Rl 
Osa k a, Japonsko 
Chicago, USA 

nyn í p rávě v jejich rukou. 
Zemí s největším ri zikem je 

dosud Nigérie. Ve státu Kano se 
koncem roku 2003 rozšíf· ila nepocl
ložená zp ráva, že př ichystan á očko

vací vakcína nebyla bezpečná. Imu
nizační kam pai'l se proto přeruši l a. 

To však měl o za následek, že se 
polio znovu rozšíř i lo clo sousedních 
zem í jako je Kamerun a Čad, přes 
'iger clo Ueninu a Uurkina Fasso, 

clo Ghany a Toga. Bylo tak znovu 
ohroženo na 15 milión(t dětí, což si 
vyžádalo novou masivní im u n izační 

kampaň n a příč západní a centrální 
Afrikou. 

Nigérijský ministr zdravotnictví 
Ey itayo Lambo p roh lásil, že je v od
pověd n os t i každého Nigérijce, aby 
napomohl k přerušení zhoubného 
řetězce in fekce obrnou z jedněch 
clčtí na druhé i na děti sousedních 
zemí. 

,.Vymýcení polia je ohromným 
úkolem v tak hustě zal id něné zem i, 
jakou je právě I nd ie,'· prohlás ila 
v Delhi indická ministryně zd ra,·ot
n ictví Sushma Swaraj . .,V roce 2003 
jsme však celému s,·ětu ukázal i, že 
k tomu máme potřebné kapacity, 

2004 23.-26.kvčrna 
2005 18.-22.června 
2006 1 l.- J 4.června Kodaň, Dánsko a Malmó, Svédsko 

ROTARY v číslech 
Počet členl'l Rotary - mužl'l i žen 
Počet klubů 
Počet distriktů 
Počet zemí 
Počet člentt Rotaract klubl'l 
pl'lsobících ve 
Počet člcnl'l l nteract klubl'l 
pl'lsobících v 
Počet místních týml'l aktivistl'l 

1 227 545 
31 561 

529 
166 

172 753 
7 511 k lubech a ve 156 zemích 

214 751 
9 337 klubech a ve 114 zemích 

5 336 v 74 zemích 

1ato čísla se op írají o oficiální údaje o členské základllě, učet11ě pololetního 
hlášell í za období 1.1. do 30.62003 a čl urtletního hláše11 í za období ocl 1.10. 
clo 31.12.2003. 

(dz) 
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zdro je a - což je nejdú lež itěj ší - i v ú
l i zbavit se této zhoubné cho roby." 
Odvolala se přitom na statistické 
údaje, podle nichž se podař i lo bě

hem roku 2003 snížit výskyt nových 
onemocnění o 84% oproti roku 
předchozímu. "Máme jedinečnou 
přílež i tost, jak navždy s obrnou 
skonč it. V Indii pro ni napříště už 
žádné místo nebude. " 

Protože v roce 2003 došlo k po
klesu finančních prostředkú, 

musely některé země, kde již 
k novému výsky tu obrny 
nedocházel o, své imunizač

ní kampaně zastavit, čímž 
ovšem vystavily své dě ti 

novému nebez peč í přeno-

su infekce z endemických 
zemí. 

Aby se pod ařilo naplnit 
skutečnos tí ná ročné plány, 
vytýčen é ministry zdravoL
nictví šesti zmíněn ých zemí, 
je i nadále zapotřebí pomoci 
veřejných i soukro mých dárcú a 
přispěvate l ll. 

_____________________ .,/ ze světa Rota ry 

Více než 600 billboardů o aktivitách 
Rotary 

Před d věma roky inicioval jeden 
rotarián z USA PR-projekt, zaměřený 
na informování široké veřejnosti 

o pionýrské ro li rotariánú v rámci 
celosvětové kampaně za vymýcení 
dě tské obrny pomocí výrazn)rch sto
gam\ umístč ných na bil lboa rdech. 
Tato propagační ka mpaf1 se nyní 
rozš í ř ila z jeho města clo 212 distr ik
tú v 21 zemích na 6 kontinentech. 

P ři posledním sč ítá ní by lo zj iš tě

no 639 billboarch\ které oslovuj í na 
332 milionú lidí cestuj ících po 

si lnicích, vlaky nebo autobusy, 
přesvědč ivou info rmací o po

moci Rotary dětem . Roste 
také počet klubtl, k teré při
p ravují um ís tění světe l 

ných billboard(! na 162 
letištích v Ka nadě, Kostar i
ce, na Guamu a v USA, 
kde jim byly tyto p lochy 
pro to to humanitárn í zpra
vod ajství rotariánú poskyt

nuty zdarma. Lze před po-
k ládat, že se tento PR pro

jekt b rzy rozš í ří až na 1000 
ploch. 

See: The Rotarian, March A ril 2004: Member Notes, ev. Rotar News Basket # 842 

Poděkování Jt__R_o_t_a_r_y ______ _, 
Vážená redakce, 
dovolte, abych poděkovala vaším prostřednictvím Rotary klubu Praha za dlouho letou podporu Azylového domu pro děti . 
I přes svou pražskou adresu zajišťuje Azylový dúm péči o ohrožené děti z celé české republiky. Posláním a cílem Azylové-

ho domu je poskytovat pomoc těm dětem, které neočekávanou událostí ztratily rod inné zázemí, starat se o děti z clisfunkč
ních rodin či o děti strádající psychickou nebo fyzickou nouzí. Každoročně se pomoc týká zhruba šedesáti dětí. 

Základní i o dbo rná péče je dětem poskytována v klidném a přátelském prostf'edí rodinného typu. A právě tady je prostor 
pro Ro tary klub Praha. Velmi ocel''lujeme pomoc jeho členú pf'i nákupu náby tku, elektrických spotf'ebičú i hygienick)rch 
potf'eb. 
Přestože je Azylový dúm pouze jakousi "pl'estupní stanicí" do doby, než je konkrétní situace ohrožených dětí vyf·ešena 

bud' v pť1vodní rodině, nebo náhradní péčí, pomáhá Rotary klub Praha svým přispěním překonávat traumatizovaným děLem 
nejho rší mom enty jejich života. Za to patří ro tariánúm náš dík. 

PhDt: Daniela Simandlová, 
ředitelka, 

Azylový clúm p ro děti, 
Na Slupi 19, 

Praha 2 
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tiráž ~, .................................. ... 

příště ... 

> přístup Rotery klubú ke strukturálním fondům EU 

> jaké možnosti nabfzí Nadace Rotary 

> Příprava nových funkcionářů na PETS v Žilině 

> Pátrání po tradici Rotary klubů na Slovensku 

> Pohled do minulosti Rotary na území bývalého Ceskoslovenska 

a řada dalšfch zajímavostí ze života Rotary u nás a ve světě 

Příští číslo ROT ARY GOOO NEWS - 2/2004 vyjde začátkem dubna 2004 

kalendárium 

atum misto akce ořadatel kontak 

06.-09.05.2004 Prostl'edni Bečva semináf RYLA 2004 AC Ostrava Z. M ichálek 

15.-16.05.2004 Z1ttau, SRN setkáni tři distril<tů DG V. Pn'kazský 

15.05.2004 Brno Olarter Fbaract !dubu Brno AC Brno M. Dostálová 

18.05.2004 Ostrava konference o etlce AC Ostrava Z. Michálek. 

23.-26.05.2004 Osaka, Japonsko Světový kongres Rl Rl Evanston 

14.-18.06.2004 Ch1cago, USA Legislativní r ada Rl - Col 2004 Rl Evanston O. Zeman 

26.-27.06.2004 Karlovy Var-y Výročni konference O. 2240 (s 0.1880) OGV.Pnl<azský 

19.09.2004 Grey Bear Tále ll. roénik golfového turnere Rotar-y I. Belan, PDG 

02.-03.10. 2004 Liptovský Jén Shromážděni d1striktu 2240 DG V. Pri<azsl<ý 

Rotary lnternational- distrikt 2240 

Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na základě českých nebo slovenských 
právnfch norem v souladu s 1ednotnými zásadami Rotary lnternational, a to většinou ve formě 
občanských sdružení. Působí v rámci územního celku zvaného distrikt (distrikt 2240 česká repub
lika a Slovenská republika). V jeho čele stojí guvernér. který plní úlohu koordinátora činnosti jednot
livých klubů a zprostředkovatele kontaktu s vyš!iími organizačními složkami a společenstvím Rota
ry lnternational. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má roční cyklus - rotariánský rok 
začíná I. července a konči 30. června. 

CEsKA FEPIJBUKA AC Poděbrady Sl.DVENSKA FEPIJBUKA 
AC Brandýs-Boleslav AC Praga Caput Regni AC Banské Bystrica 
ACBmo AC Prague lntemabonal AC Bratislava 
AC Brno Oty AC Praha AC Bratislava lntemational 
AC Ceské Budějovice RC Praha Bohem1a [v zakl.) RC Košice 
RC Ceský Krumlov RC Praha Oty RC Liptovský MlkuiM 
RC Frýdek - Místek RC Praha Oass1c RC Martin [v zakl.) 
RC Hradec Králové RC Praha - Staré Město RCNttra 
AC Cheb RC ProstěJOV AC f'leštany 
RC Jičín AC Prerov RC Poprad 
AC J ihlava RC Ropice (v zakl.) AC Spišské Nové Ves 
AC Jindl'ichův Hradec AC Tábor ACTrenéln (v zakl.) 
RC Karlovy Var-y AC Trutnov RC Zvolen 
RC Klatovy RC Trebíč RCldina 
RC Kravare ACVrchlabl FOTARACT Banské Bystrica, 
RC Kroměl'iž RC Zlín Bratislava, 
RC Liberec"-'ablonec nad NISOu RC Znojmo K~ice. 

RC Most ROTB<Praha Liptovský Mikuláš, 
RC Olomouc FOTARACT Brno (v zakl.), Nltrll, 
RC Ostrava Hradec Králové. l1hna. 
RC Pardubice Ostrava (v zakl.), 
AC Písek Pize I\, 
AC Plzel\ Praha 

Kontakt na rednotJ1vé kluby sdéh redakce ROTARY GOOD NEW S. pl'ipadně webové stránky d1stnktu 2240 

Dignitat is memores ad optima intenti 

ROTARY GOOD NEWS 
Šéfredaktor 
a materiály ze zahraniči 
Dobroslav Zeman. PDG. RC Plzeň (dz) 
tel.: 377 224 716 
fax.: 377 328 209 
e-mail: dr.zeman~quick.cz 

materiály z ČR 
Svatopluk K Jedlička , RC Praha Class1c (skj) 
tel: 602 432 751 
fax: 602 458 385 
e-mail: skj!Jpost.cz 

materialy ze SR 
Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica (1b) 
tel. +421 / 484 111 744 
fax: +421/ 4 84 412 886 
e-mail: i.belani!ibb.telecom.sk 

akwality z Rotary klubů 
Andrea Vernerové, RC Brandýs·Boleslav (av) 
tel: 602 386 359 
fax: 257 329 365 
e-ma1l: ada99~mbox.vol.cz 

překlady do angličti ny: 

Eva Kolthofová 

redakční rada: 
Alexander Brányik, RC Nitra 
Augustin Čermák, RC Hradec Králové 
Jan Hladký, RC Praha 
W1llem Kolthof, RC Prague lnternational 
Patrik Križanský, RTC Bratislava 
Róbert Matejovič, RC Košice 
Martin Petiška. RC Brandýs-St.Boleslav 
M ilan Roch, PDG, RC Praha 
Vladimír Skalský. RC Praha City 

elektronická podoba magazínu 
www.rotary.cz 
www.rotary.sk 

webmaster Rotary distriktu 2240 
Vladimfr Skalský. RC Praha City 
tel.: 284 812 627 
fax.: 284 812 627 
e-mail: skalsky@euneco.cz 

vydavatelství a redakce 
Agentura DŮM, s. r. o. 
Osadní26 
170 00 Praha 7 
tel.: 283 871 410 
fax.: 283 870 B93 
e-mail: office@agenturadum.cz 

Pro Rotary lnternational distrikt 2240 
vydala Agentura DŮM. s.r.o. Praha 
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CRV od 799 .000,-Kč 

Civic od 390.000,-Kč 

Akční modely 
CRV, Civic a 

HONDA 
The Power of Dreams 

Nová Honda Accord Diesel 
Motor 2.2 i-CTDi, 103 kW /140 k 

-nejlepší ve své třídě! 

Accord od 740.000 ,-Kč 

Accord, Accord Tourer od 780 . 000,-Kč 
slevy až 80.000,-Kč ! 

Jazz od 399 . 000 ,-Kč 



Když je něco dokonalé, je těžké se bez toho obejít. 
Mattoni má styl, který svádí, je potěšením , které chutná. 

Obsahuje přírodní komplex mikro a makroprvků Vitactive~. který 
pomáhá správnému fungování lidského těla. Kdo má žízeň , pije 

vodu. Kdo volí Mattoni, musí mít pouze Mattoni. Mattoni- vybraná 
značka mnoha nejlepších světových barmanů .• 

Kde to žije, tam je Mattoni. 


