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NOVÝ TÝM ROT ARY NASTUPUJE 

I když se dovršuje teprve první pololetí 
oku 2003, začfné rotariénům k 1. červen

ci jejich nový - rotariénský rok: prévě ke 
onci června konči funkční období rozhodu 

'fclch funkcionél'ů Rotary - prezidentů 
a sekretél'ů věech vice než 30 000 Rota
ry klubů ve 205 zemlch a geografických 
oblastech celého světa. 

Současných 47 českých a slovenských 
ubů našeho distriktu 2240 se zdé být jen 

malou kapičkou v onom mor'i celosvětové
ho společenství Rl. Ale zhodnotíme-li 
· ledky jejich nejrůznějšlch aktivit za uply

nulý rok, o nichž v našem časopisu pravi-
delně informujeme. potěš! nés. čim věím 
naši společnosti prospěli ve sféře humani
témí. charitatívnf, výchovně-vzdělávací 
i společensk<H<ulturnf. 

K 1. červenci ovšem nastupuji do svých 
funkci i novl guvernér'i distriktů a také nej-

šf prezident Rotary lnternational. 
S guvernérem našeho distriktu 2240 pro 
rotariénský rok 2003/ 04 Jiřím Fastem 
JSme naše čtenéře již seznémili. Dnes 
představujeme osobnost nového preziden
ta Rl Jonathana Majiyagbeho z Nigérie. 
V téměř stoleté historii Rotary je prvním 
Afričanem v tomto vysokém postavení. 
Bude se řldit svým mottem .. LEND A 
HAND", které bude inspiraci pro rotariény 
na celém světě. Jejich pomocné ruky bude 
zapotřebí v mnoha oblastech našeho sou
časného rozporuplného světa. 

Proto budou i všichni noví činovníci usku
tečňovat ve svých klubech řadu nových 
projektů různého zaměření. 

~ mnoha případech jim budou významnými 
omocnfky i jejich zahraniční partner'i. 

dokonce i na úrovni některých distriktů. 
zejména 1880 a 1950 - ale o těchto velmi 
zajímavých aktivitéch se budete dozvídat 

našich dalších číslech, která již připravu
jeme. I vedeni našeho distriktu chysté své 
zapojeni do jednoho rozséhlého programu, 
o němž přinéšlme předběžnou informaci 
iž v tomto člsle. 

Nově nastupujlclm činovnfkům všech 
českých a slovenských klubů tedy přejeme, 
aby mezi svými členy nacházeli pr'i realizaci 
svých záměrů ve prospěch potřebných 
vždy mnoho pomocných rukou i otevře
ných srdci. 

Dobroslav Zeman. PDG. 
šéfredaktor: 
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Vážení rotariánští pf'átelé, 
náš zakladatel Paul Harris byl vyni

kajícím propagáto rem míru a meziná
rodního porozuměni. Měl svou vizi, 
jak mo ho u řádní občané dosáhno ut 
svých mimořádných cílů. Paul správně 
cítil, že jednou z nejefektivnějších 
cest, jak p ropagovat mír, je realizace 
humanitárních p rojekttl služeb a 
pomocí, které napomáhají k odstraňo

vání lidského utrpení a uspokojování 
lidských potřeb. Jak sám řekl : "Ro tary 
je integrující silou ve světě, v němž 
síly desintegrace až příliš převládaj í. " 

A skutečně- již od samého počátku 
prokazovali rotariáni svou snahu 
o udržování světového míru. Pomáhali 
válečným uprchlíktm1, zajišťovali pomoc 
při katastrofách, zřízovali "parky míru" a 
propagovali mezinárodní výměnu osob. 
V roce 1945 h ráli právě rotariáni rozho
dující roli při zakládání Organizace spo
jených národů. Na ustavující konferenci 
OSN bylo 45 rotariánů přítomno jako 
delegáti. Bývalý vice p rezident Rotary 
lnternational Carlos P. Romulo z Filipín 
byl čtvrtým předsedou Valného shro
máždění OSN. A bývalý guvernér Rota
ry, Jeho královská Výsost princ Wan 
z Thajska, byl jeho předsedou v roce 
1956. 

Také v roce 1946 hráli ro tariáni klí
čovou úlohu při zakládání UNESCO. 
V současnosti má Rl při OSN nejvyšší 
po radní status jako nevládní o rganiza
ce. Rl také jmenuje své představitele 

do UNESCO, do UNEP (program 
OSN pro životní prostředí), do progra
mu OSN pro osídlování i do řady dal
ších agentur Spojených národů. 

V současné době je nejúspěšnější 
naše spolupráce s WHO (Světovou 
zdravotnickou o rganizací), s UNlCEF, 
s Americkými centry p ro ko ntrolu 
nemocí a jejich předcházení a s další
m i partnery, s nimiž se podílí na 
vymýcení dětské obrny. Rotariáni ris
kovali své životy, aby dopravili očko
vací vakcínu do o blastí válečných ko n
fliktů . Ostatně i já jsem po řadu let 
působil v mnoha funkcích, a to jak 
p olitických, tak i jako delegát OSN. 
]sem přesvědčen, že organizace, jakou 
je právě Ro tary lnternatio nal jsou klí
čem k dosažení trvalého míru. Naše 
programy, jako například vyslanecká 
stipend ia, výměna stud ijních skupin 
(GSE), do brovo lníci Rotary či výměna 
mládeže, napom áhají mezinárodnímu 
porozumění. Naše poslední iniciativa -
Centra Rotary mezinárodních studií 
p ro ud ržení míru a řešení konfliktů -

~o ----------------------, 

vychovávají budoucí mírotvorce a d i
p lomaty. První skupina 70 stipendistů 
získá svůj diplo m již v roce 2004. ] e 
p roto životně důležité, abychom i na
dále pokračovali v podpoře tohoto klí
čového programu, zejména v jeho 
počátečním stadiu. 

Každý z nás může přispět k tomu, 
abychom dosáhli změny tím, že polo
žíme základ y k trvalému m íru. Před
stavujeme 165 zemí, mluvíme desítka
mi j azyků a vyznáváme řadu různých 
náboženství. V této dramtické době 
musíme zdvojnásobit své úsilí k pře
konán í rozporů, které tak násilně roz
dělují země, rasy, kultury, náboženství 
či etnické skupiny. Musíme se zaměřit 

nikoliv na to, co nás rozděluj e, ale na 
to, co nás jako lidi spojuje. 

Paul Harris jednou řekl : "Rotary je 
mikro kosmem světa míru, modelem, 
kterým by se měly říd it všechny státy." 
My všichni můžeme působit jako vel
vyslanci míru i na té nejnižší úrovni. 
Proto rozsévejme naše sémě lásky, 
aby z nich vyrůstal a vzkvétal mír na 
celém světě . 

Bhichai Rattakul, 
p rezident Rl 

THE ROTARIAN -vlajková lad' časopisů Rotary 
[Z rozhovoru, který s šéfredaktorem Vince Aversano vedla Janice Charnbers] 

Vince Aversano se stal šéfredakto
rem ústředního časopisu Rotary v září 
2001 a je současně vedoucím odboru 
komunikací Rl. Za dobu předchozích 
21 let získal bohaté zkušeností 
v oblasti ed ičních, marketingových 
a mediálních aktivit. 

(" \ .1~ \L·dlo k Pll ll ll I ll\> funkce' 

Hledal jsem příležitost pracovat pro 
organizaci, která se věnuje nějakému 
dobrému cíli. Čim vfc jsem se o Rota
ry dozvídal, tfm vlc jsem si byl jist, že 
to je to správné které hledám. 

řování členské základny, jejímž poslá
ním je poskytování humanitárních slu
žeb a po mocí a šíření mezinárodního 
porozumění. 

_i.d,l· /.llll'll\ 1'-l<.· \ , ·'"' •PI'-11/..t\'{·dl" 

Snažil jsem se přesunout pozornost 
z článků obecného zaměření na přís
pěvky týkající se přímo rotariánů 
nebo potenciálních členů Rotary. Uve
řejňujeme články o úspě~lch techniky 
i vědy, o strategii úsp~ného řízeni, 
jak pečovat o životní prostředí, jaké 
zaifma,ré cesty podniknout · tedy 

Říci celému světu, jaký význam spo
lečenství Rotary má, jak zajímavá 
a různorodá je jeho členská základna 
a jak je pro každého přínosné být 
rotariánem. Přečte-li si rotarián svůj 
časopis, vyvolá v něm příslušnost 
k Rotary jen hrdost. Současně ov~em 
má časopis oslovit i ~irokou čtenář
skou obec. 
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Vážení mtariánští přátelé, 
přiblížil se už konec rotariánského 

roku a nastal tak čas, abych se s vámi 
rozloučil. Bylo pro mne ctí a potěše

ním, že jsem mohl sloužit tomuto 
skvělému společenství Rotary, které je 
tak blízké mé mu srdci, jako jeho pre
zident. Touto zkušeností také vyvrcho
lilo mé 45leté členství v Rotary. Bylo 
nám potěšením, že jsme se mohli spo
lečně s mou manželkou Charoye set
kat s tolika rotariány, kteří skutečně 

přinášejí pozitivní změny nejen ve 
svých obcích, ale i v celém světě. Byli 
jsme hluboce dojati jejich oddaností 
a věrností, která vyplývá z ústředního 

motta Rotary - SERVI CE ABOVE SELF. 
Když si znovu vybavuji uplynulý 

rok, zaplavují mě vzpomínky na jed
notlivé rotariány, kteří stále prokazují 
tolik oddanosti. Připomínám si jejich 
napřažené vstřícné paže, jejich ochot
né úsměvy, jejich činy i jejich laska
vost. A ještě živěji si vzpomínám na ty, 
kterým vstřícnost rotariánti přinesla 

jen pomoc a prospěch . Vzpomínám si 
na slzy i na naděj i v jejich očích i na 
jejich obnovenou víru v budoucnost. 

V dobách nejistoty a převratných 
změn se rotariáni sjednotili pod 
výzvou k vytvoření nového, lepšího 

přímo podílejí, jak se jejich zapojení 
odráží v jejich každodenním životě a 
jak tato rotariánská zkušenost napo
máhá v je jich vývoji a v obohacování 
jejich života. 

I 1-. ·. · . · · 11 zl ustredn101 '.Isopl 
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Podporuji tyto regionální časopisy, 
ale zároveň i zdlirazňuji mezinárodní 
význam spolupráce ústředního THE 
ROTARIAN s nimi. Jeden z jeho oddl
hl, nazvaný ROT ARY WORLD PRESS, 
otiskuje zajímavé příspěvky z 
nálních časopisli, aby se i 
dozvěděli, co se děje v .u .. , ...... "' ...... 

světa. edopustili jsme, aby válka, 
politická nestabilita nebo ekono mické 
obtíže zastín ily naši vizi budoucnosti. 
Ztlstáváme pevní na cestě k míru tím, 
že poskytujeme humanitární pomoci 
a propagujeme toleranci a mezinárod
ní porozumění. Pevně věřím, že právě 
Rotary představuje nástroj diplomacie 
uskutečňované na úrovni každého 
jednotlivce, bez ohledu na jeho kul
turní prostřed í či náboženskou víru. 

Aniž by se nechali zaplavit problé
my současného světa, jsou rotariáni 
ochotni odpovídat na jeho výzvy z p l
ného srdce a bez váhání. S nadšením 
jsme sponzorovali nové projekty služ
by a pomoci ve prospěch nových 
komunit, uskutečňovali programy 
v oblasti péče o zdraví, soustřeďovali 

jsme finanční prostředky na program 
PolioPlus, p ropagovali výchovné inici
ativy a podporovali nová Centra Rota
ry pro studia k udržení míru a řešení 
konfliktů. Výzvy a podněty dnešního 
světa v nás znovu zažehly naši lásku 
k Rotary a obnovily náš smysl p ro 
naše poslání. 

Nikdy jsem nebyl hrdějším rotariá
nem, než jakým jsem nyní. Každý člo
věk, s nímž se setkáváme, má příleži
tost žít svůj lepší život. Stále však 

řejňovaných v THE ROTARIAN. Tato 
změna byla přijata velmi pozitivně 
a daří se tak zdlirazňovat mezinárod
nost Rotary. 

l.1k h\ ~lc, 11.11 .tklcrizm.l \} zn.tm 
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časopis chápu nejen jako komuni
kační nástroj pro Rotary, ale i jako 
nástroj marketingový. N~im členlim 
sdělujeme textem i obrazem zprávy ze 
světa Rotary, na které mohou být hrdi 
- a l se pak chtějí dozvědět 

musíme hledat odvahu k to mu, aby
cho m se zasloužil i o změny k lepšímu. 
Nepochybuji o tom, že při vstupu do 
nového rotariánského roku budeme 
připraveni reagovat na nové výzvy 
světa kolem nás a připravovat nový, 
lepší život. S radostí proto předávám 
pochodeň služby a po moci svému 
následovníkovi ]onathanu Majiyagbe
mu, prvnímu prezidentovi Rl pochá
zejícímu z Afriky. S velkou hrdostí 
vítám našeho nového prezidenta 
a obdivuji jeho nové motto
POSKYTNĚME POMOCNOU RUKU. 
Nemohl bych si vymyslet vhodnější 

mo tto v době, kdy se blížíme ke 
stému výročí založení Rotary, kdy i na
dále stavíme na své tradici smysluplné 
služby a pomoci. 

Na závěr tohoto roku bych chtěl 

společně se svou manželkou Charoye 
vyjádřit náš upřímný vděk a úctu 
všem rotariánům a jejich rodinám. 
Bude se nám po vás moc stýskat. 
Společně se slibným rozvojem Rotary 
pokračujme i nadále v rozsévání sémě 
lásky tím, že si navzájem podáme 
pomocnou ruku. Bůh vám žehnej. 
Bůh žehnej Rotary. 

(J Q -~ tJ , Bhichai R~ttakul, 
10. . _ ~, preztdent Rl 

ka nejvýznamnějšími osobnostmi sou
časnosti, které jsou zároveň i velkými 
humanisty. Současně se zaměřujeme 
na n~e webové stránky a nabízíme 
na adrese www.rotary.org nový link 
rotarlanmag.rotary.org. Tam se také 
dozvíte, jakými články, náměty nebo 
fotografiemi mližete časopisy Rotary 
sami obohatit. 

lnside The Rotarian 
Whaťs new at Rotary International's 
Flagship Magazine, interview with 
Editor in Chief Vince Aversano - see 
THE ROTARIAN, April, 2003, 
Author:Janice Chambers 



nový prezident Rl ~~-----------------------------
Setkání s -.Jonathanern Majiyagbern 
P rvní prezident; Rl pocházející z A friky se zarněřuje na rodinu a rnír 

Pro Jonathana Babarunde t. laj iyag
beho je rodina vším. Ať mluví o své 
manželce, o svých rotariánských pf·á
telích či o komko liv v nouzi, všechny 
považuje za členy velké lidské rodiny. 
Tato zásada se ,. něm zrodila již v do
bě jeho mládí,. západoafrické Nigérii. 
"Pro mne je princip rodiny velmi 
významný," říká 1\lajiyagbe, advokát 
z města Kano . . ,Afriku charakterizují 
pevné rodinné svazky a rozsáhl)· 
rodinný systém. Pečova telský ,·ztah je 
v naší mysli pevně zakotven. Není 
třeba, abych vás zval clo našeho 
domova- cJyef·e jsou vám kdykoliv 
otevřeny." 

Skutečně, u Maj iyagbeho byly dveře 
otevřeny \ 'Šem -jeho příbuzným, rota
riánúm či handicapovaným. Abclulrah
man Tunji Funsho, jeho cllouholet)r 
přítel a současně i člen RC Kano, jej 
zná již 30 let. Říká o něm, že se často 
\)'dává za těmi, které neštěstí izolova
lo ocl ostatn í společnosti. "S patří-li 
j onathan postiženého, zaznamená si 
jeho jméno a zajistí mu v místní orto
pedické ordinaci protézu. jindy zas 
najde útulek pro bezdomovce, k teré
ho potká na ulici. j e přesvědčen, že 
po mliže-li obstarat potřebné prostřed
ky, které mohou komukoliv pomoci, 

přináší nový ži,·ot jemu samému." 
Choval se stejně, když jako vedoucí 

osobnost advokátní kancelál'e J. B. 
t.-lajiyagbe a spo l. měl poskytnout 
služby S\ )'111 zákazník(un. ,Jonathan 
, ·ecll vždy lidi k tomu, aby o svých 
sporech jednali a řešili je smírně, než 
aby šli k soudu. j en se divím," říká se 
smíchem Funsho, "že tak mtlže ve své 
profesi obstát.'' 

Utrpení nesmí být součástí 
lidského života 

Jonathan Majiyagbe 

Ovšem zpúsob výkonu jeho profese 
učinil z 1\llajiyagbeho nejpopulárnější 

osobnost a nejrespektovanějšího práv
níka v celé Nigérii. "Byl vždy slušn)r 
a čestný. Lidé věděli , že se o ně stará 
a že mu jejich zájmy leží na srdci." 

Díky své 
neúnavné 
oddanosti 
a vrozené 
schopnosti 
vést a ř ídi t si 
získal plnou 
ci(J věru i mezi 
rorariány. Pre
zident Rl pro 
1999/ 2000 
Carlo Ravizza 
z Itálie l'íká: 
"Hned po 
s\·ém jmenová
ní do funkce 
prezidenta 
jsem zavolal 
] onathanovi, 
zela by byl 
ochoten spo
lupracovat se 
mnou jako 
m(lj poradce. 
Věděl jsem, že 
je velmi intere
sovan)r a že by 
byl pro mne 
opravciO\rým 
přínosem." 

Ravizza jej 
charak terizuje 

Dignitatis memores ad optima intenti 

jako hlubokého analytického mysl ite
le s , ·elkou láskou k lidem. ,Je ocho
te n naslouchat, je přístupný kompro· 
mistim. 1 ej dliležitější však je, že vždy 
stojí za tím, co považuje za sprá,·né.'' 
Na světovém kongresu Rl v Barceloně 
2002 představi l Ravizza t. laj iyagbeho, 
p rvního p rezidenta Rl pocházejícího 
z Afriky, jako "člověka s vysokou in te
gri tou". 

a úspěšn)• roz,·oj osobnosti a říd í

cích schopností J. Majiyagbeho měl 
velk)r vl iv James Lacy, USA - prezident 
Rl 1998/ 99. Rotariánská kariéra obou 
těchto mužú si byla velmi podobná: 
oba plisobil i jako guvernéf·i v roce 
1980/ 81, oba byli jako řed itelé Rl 
členy správn í rady Rl v letech 1988/ 90 
a zmocněnc i Nadace Rorary \' letech 
1993/ 96. "Po řadu let jsme spolupra
cO\·ali na mnoha úkolech," říká Lacy, 
" a,·šak nikdy jsme nemohli předpo· 
k ládat, že bychom se jednou srali pre
zidenty Rl." 



Lacy předpokládá, že jonathan při
nese clo nejvyšší funkce Rl novou per
spektivu. "Pro tento rok si nedovedu 
představit nikoho lepšího." Jako před
seda sboru zmocněncú Nadace Rota
ry charakterizuje Majiyagbeho jako 
oddaného člověka, který stojí pevný
ma nohama na zemi. Jonathan patří 
mezi ty, které zajímá, co mu l'íkáte. Po 
30 minutách hovoru s ním máte pocit, 
že ho znáte již deset let. Je upřímný. " 

Přes všechnu tu to chválu je Jona
than Majiyagbe nenáročný člověk 

s hlubokými rodinnými kořeny 
a s pevnou vírou. ra roclil se v Lagosu 
v roce 1934 jako jediný syn a součas
ně nejmladší dítě v rodině. Vyr(rstal se 
svými čtyřmi sestrami, což nepochyb
ně vedlo k jeho neochvějnému pře
svědčení, že ženy plně patří mezi ro ta
ri ány. S velkou hrdostí také připomí
ná, že se na Legislativní radě v roce 
1989 plně stavěl za přijímán í žen za 
členky Rotary klubú. "ženy znamenají 
rozhodující přínos pro Rotary, a to 
jako členky i jako manželky. j sou pro 
naše společenství zdrojem svěží ener
gie a kvality." 

jedním z motiv(r, který se ozývá v ce
lém jeho životě, je rodina. Když mu 
bylo 24 let a pt rsobil jako bankovní 
úředník v Lagosu, seznámil se se svou 
manželkou Acleolou - "Acle". Po řadě 
let se znovu náhodně setkali v Anglii 
a v květnu 1966 se s ní oženil. jejich 
jediný syn je také právníkem. 

O své manželce Ade hovol'í jako 
o pevném pilíři a partnerovi ve službě 
a pomoci. Doprovází jej na jeho rota
riánských cestách, účastní se pracov
ních porad a podílí se na projektech. 

.......................... ..,,f nový prezident Rl 

"Nem(ržete mluvit o jo nových úspě
ších, aniž byste poděkovali Acle," říká 
Fusho. Ade je velmi aktivní ve sféře 
Inner Wheel, samostatné servisní 
organizaci manželek a dcer rotarián(r. 
Byla první předsedkyní všech Inner 
\Xfheel klubů v Tigérii a byla zvolena 
i clo mezinárodní správní rady Inner 
Wheel. 

) onarhan i Acle jsou oddanými věří
cími anglikánské církve, Jon p(rsobil 
jako kanclél' anglikánské diecéze 
v Kanu. Říká o sobě: "V mé práci pro 

Rotary se odrážejí křesťanské hodnoty 
stejně tak jako zásada dobrého sama
ritána. Služba a pomoc d ruhému je 
pro mne pi·íležitostí, abych vzdal 
Bohu své díky a projevi l je celému lid
skému společenství. " 

V roce 1965 získal právnický diplom 
na Un iversity o f London. jeho firma 
má nyní své kanceláře ve městech 
Kano a Abuja- v hlavním městě 1 igé
rie. PoprTé se o Rotary clozvěclěl , když 
uviděl v kanceláři svého kolegy časo

p is The Hotarian. "Ptal jsem se ho 
tehdy na Hotary, ale odmítl mne," 
vzpomíná si )onathan. "Asi měl strach, 
že by přišel clo klubu j eště jeden práv
ník." 

V roce 1967 jej obchodník jménem 
Philip Gayclou pozval, aby se stal čle

nem HC Kano . .Mladý právník se oka
mžitě nadchl pro cíle Rotary a ideál 
služby a pomoci. "V Africe je tolik utr
pení," říká, "viděl jsem lidi, jak bez 
jakékoliv pomoci umírají v cltrsledku 
nemocí, chudoby a hladu. Právě Rota
ryje zp(rsob, jak jim pomoci." 
Přes náročné pracovní úkoly si .Maji

yagbe vždy udělal čas pro návštěvu 
klubov)rch schllzek a k zapojení se clo 
klubových aktiv it. ,Jonathan celý clen 
pracoval a pak letěl z Lagosu clo 
Kana," říká Fusho, "aby jel pi·ímo z le
tiště na klubový mítink. Proto ani 
nikdo z nás ostatních se nemohl 
mítinku nezúčastnit." 

Dignitatis memores ad optima intenti ,r"; 



nový prezident Rl \, ___________________ _ 

Majiyagbe bral vždy vážně svou 
úlohu být rotariánem. "Nigérie je 
zemí s ohromnými potřebami, avšak 
jen s omezenými zdroji," říká. "Cítím 
velkou odpovědnost udělat vše, abych 
mohl pomoci." Když se stal guverné
rem distriktu 920 (nyní 9120), měl 
nezáviděníhodnou povinnost navští
vi t 14 západoafrických zemí, přičemž 
v některých z nich byla hlavním jazy
kem francouzština. "Chtěl jsem se 
proto připravit aspoň trochu v rychlo
kurzu francouzštiny. Nevím, jak dobře 
jsem tímto jazykem mluvil- avšak lidé 
reagují daleko pozitivněji, když proje
víte alespoň snahu." 

Majiyagbe se těší zejména z mož
ností, které ve světě Rotary nabízejí 
přátelské vztahy mezi rúznými kultu
rami. Počínaje rokem 1975 se zúčast
nil 28 Světových kongresú Rotary. Ve 
svém roce bude předsedat Světovému 
kongresu RI v Ósace, který bude - jak 
předpovídají jeho pořadatelé - největ
ším kongresem v historii Rotary. 
Motto pro rok 2003/04 - "LEND A 
HAND" ("Podejme pomocnou ruku") 
-vhodně vyjadřuje Majiyagbeho filo-

zofii pomáhat těm, 
kteří v životě neměli 

dost štěstí. "Myslím, že 
symbol podávané 
pomocné ruky vhod
ně představuje poslání 
rotariánú - pomáhat 
potřebným. Je vyjádře
ním péče, srozumitel
ným všem kulturám." 

Majiyagbe zřídil 
komitéty, jejichž úko
lem bude zajišťovat 
jeho čtyři hlavní téma
ta pro rok 2003/04: 
rotariánská rodina, 
péče o zdraví, zmírně
ní chudoby, odstraně
ní negramotnosti a 
vzdělávání. ,Jednou 
z hlavních priorit je 
vzdělání. Dáte-li lidem 
vzdělán í, uniknou 
z bludného kruhu chu
doby." 

Prezident vyzývá 
všechny kluby, aby 
vytvořily své výbory 
pro rotariánskou rodi
nu a propagovaly 
atmosféru srdečnosti 

a lásky. "Potřebujeme 
zapojit všechny členy 

naší rodiny Rotary do 
služeb a pomocí. 

A zemře-li některý člen či členka klu
bu, nezapomeňte na jejich manželku 
či manžela a jejich děti." 

W sj!yagbe se 

Dignitatis memores ad optima intenti 

Majiyagbe také podporuje program 
Center Rotary pro mezinárodní studia 
k udržení míru a řešení konfliktú. Prv
ních 70 stipendist(t získá diplomy 
v době jeho prezidentství. "Současné 
konflikty a hrozba terorismu dělají 
tento program daleko aktuálnějším 
než kdy jindy." 

T ito stipendisté vytvoří rezervoár 
muž(t a žen s diplomatickou zkuše
ností propagujících mír. Rotary nemá 
žádné politické závazky a reprezentu
je všechny rasy a kultury, takže má 
v mezinárodním měřítku plnou 
dúvěru. 

Majiyagbe si je až příliš vědom 
úkolů, před nimiž stojí jeho kontinent 
-Afrika. Mnohé rotariánské programy 
se přímo dotýkají problémů, s nimiž 
bojuje třeba sama Nigérie, jako je 
dětská obrna, AIDS, chudoba či etnic
ké a náboženské konflikty. "S ohle
dem na prostředí, z něhož pocházím, 
cítím ještě větší odpovědnost za rozši
řování členské základny Rotary a za 
aktivní zapojení všech našich členú." 
V tomto roce bude jednou z hlavních 
priorit p rezidenta program PolioPlus, 
neboť nové případy dětské obrny jsou 
dosud hlášeny ze sedmi zemí, mezi 
nimiž je i Nigérie. "Bude pro mne 
skutečně ctí, podaří-li se nám dětskou 
obrnu vymýtit. Nevím, proč by mělo 
kterékoliv dítě trpět touto chorobou, 
jíž lze zcela předejít." 

Majiyagbe jako člen mezinárodního 
komitétu RI pro PolioPius a jako před
seda tohoto regionálního komitétu 



pro Afriku věnova l programu Folio
Plus mnoho svého času i prostl"edkll. 
Byl rozhodující osobností pl"i jednání 
s mezinárodními zdrm·otními o rgani
zacemi, aby získal z vládních prostl"ed
kll 15 mil. US $, potl"ebných pro vymý
cení po lia v Nigérii. 

Tunji Funsho r-íká, že nigérijští rota
riáni jsou hrdí, že Majiyagbe byl zvo
len jako první Afričan do funkce pre
zidenta HI. "Významně to poclpol"í 
rozvo j Rotary v 1 igérii," I-íká. Dokládá 
to, že Rotary je mezinárodní o rganiza
cí lidí se stejnými právy a že výběr 
vedoucí osobnosti nezávisí na rase či 
náboženství. Vedle toho je 
mnoho Nigérijcll muslimy. 
Právě muslimové byli v mi
milosti proti členství v Rota
r y, neboť toto společenství 

vnímali jako americkou 
organizaci. "Přináším urči

tou perspektivu, která jak 
myslím Ro tary jen prospě

je," J-íká Majiyagbe s typic
kou skromností. " Ale jsem 
tu proto, abych sloužil všem 
rotariánským zemím, ne jen 
jediné." 

.Majiyagbe dou fá, že jeho 
prezidentství se pozitivně 

projeví nejen na naší o rgani
zaci, ale i na všech, jimž 
chce sloužit a pomáhat. 
"1,2 milióny rotariánt:I věJ-í, 
že utrpení nep atl"í do pod
mínek života lidí." 

.Majiyagbeho osobní 

___________________ _,/ nový prezident Rl 

poslání služby a pomoci se za celá 
léta nezměnilo. I když se jeho život 
všelijak proměňoval, zústává své 
pllvocln í vizi věrný. 

Funsho si živě vzpomíná na své 
zapojení clo prvního rotariánského 
projektu- vybudování stl"ecliska pro 
odbornou výchovu mladých žen bez 
domova, když se v roce 1985 stal 
nový m členem HC Kano. "Byl jsem 
naclšen, když jsem viděl j onathana, 
velmi prominentního právníka, jak 
stojí na žebříku s kladivem v ruce. 
Pomáhal při pokládání střechy tohoto 
střediska. To na mne učinilo velký 

dojem, protože lidé jonathanova 
postavení obvykle nevykonávají 
v igérii ruční práce. To nejlépe pro
kázalo, jak je mu Rotary blízké." 

Již tehdy byl j onathan Maj iyagbe 
ochoten podat pomocnou ruku. "My 
všichni začínáme jako lidé, kteří si byli 
d r-íve cizí," vysvětluje, " ale setkáváme 
se při službě a pomoci, všichni jsme 
členy stejné rodiny, rodiny rotariánú." 

Rotariánská kariéra J. B. Majiyagbaho: 
1972/ 73 - prezident RC Kano 
1980/ 81 - VII. guvernér distriktu 920 
(dnes 9120) 
1988/ 90- řed ite l Rl 
1993/ 96 - zmocněnec Nadace Rotary 
1997/ 2002 - předseda Regionálního 
komitétu PolioPlus pro Afriku 
2000/ 01 -člen Mezinárodního komité
tu Rotary p ro Polio/ Pius 
2001/02 - pl"edsecla komitétu pro zále
ži tosti ve světě 
Významný dárce clo Nadace Rotary 
rositel oceněn í Nadace Rotary "Cita

tion fo r .Meritorious Service" a " Oistin
guished Service Awarcl " 

Cm y Siluet; 
výkonuý redaktor časopisu 

The Rotarian 

See THE ROTARIAN Jul 2003: 
MEET JONATHAN MAJIYAGBE 
Ro tary's first president from Africa is 
committed to family and peace 
- w ritten by Cary Silver 

Dignitatis memores ad optima intenti .r-: 



shromáždění Rl v Anaheimu \, __________________ _ 

Guvernéři pro rok 2003/04 
podávají pomocnou ruku 

Říkají, že t;o je velmi náročné, vyčerpávající, ale vzrušující. 

Účastníci, kteří se často podobají ustrašeným nováčkům 

první den pobytu na fakultě, se v bludišti hotelových kori

dorů shánějí po místnosti, v níž za chvíli proběhne jejich 

skupinová diskuse. Zvonek začíná vyzvánět;. Buďte všichni 

vítáni na Mezinárodním shromáždění 2003! 

Na dny 26. ledna až 2. února se sjeli 
clo kalifornského Anaheimu guvernéři 
\·šech 529 Rotary distriktú, aby se 
poučili o dalších jemnostech, jak řídit 
Rotary kluby. S představiteli 69 zemí 
z celého světa jde o jedno z největších 
a nejrozsáhlejších setkání svého 
druhu, jehož provoz vyžaduje nejen 
velký konferenční sál, ale i 27 salonkú 
pro skupinové diskuse a simultánní 
překladatelské služby z angličtiny clo 
dalších pěti jazykú (francouzšti ny, 
japonštiny, korejštiny, portugalštiny a 
španělštiny). Budoucí guvernéři, zvo
lení pro rotariánský rok 2003/ 04, tak 
absolvují r·aclu motivujících plenár
ních zasedání, skupinové diskuse pro
vokující k vyjádření vlastního názoru, 
ovšem i neformální setkání a také 
řadu příjemných přátelských akcí 
v přípravě na "svúj" rok v postavení 
guvernéra distriktu, který začíná od 
1. července. j eden z nich popisuje 
s\·ou zkušenost jako "dva díly inspira
ce a jeden díl perspirace (rozuměj: 
pocení)". 

I když sem budoucí guvernéři pf·i
spěchali ze zemí od Argentiny po 
Zimbabwe, už brzy spolu hovořili spo
lečnou řečí. " a konci tohoto týdne 
jsme spolu už mluvili jen jazykem 
Ro tary," usmívá se Riccardo j osé Cio
glia z distriktu 4530 (Brazílie). Nadše
ně m ezi sebou přivítali svého prezi
denta pro rok 2003/ 04- )onathana 
Majiyagbeho, člena RC Keno, Nigérie, 
který bude také prvním prezidentem 
Rl, pocházejícím z Afriky. "Tady spolu 
prožijete v plné š íři a hloubce ducha 
přátelství panujícího v Rotary Interna
tional, dozvíte se o Rotary daleko víc, 
než jste si kdy předtím doz\·ěděli, 
a plně okusíte uspokojení z toho, že 
na sebe berete tuto odpovědnost za 
poskytování služby a pomoci," řekl. 

Odoliyi Lolomari z distriktu 9140 se 
jako jeden ze čtyř nově zvolených 

guvernér(! z Nigérie cítí obzvlášť poc
těn tím, že bude s\·ou funkci vykoná
vat právě v roce jonathana J\llajiyagbe
ho. "Musím přiznat, že to bude pro 
mne značně náročné, bude-li prezi
dentem mt"1j k rajan. Bude toho od nás 
mnoho očekávat. je pro Rotary skvě
lým velvyslancem a vynikající vúclčí 
osobností." 

Pro Lolomariho stejně tak jako pro 
mnoho dalších nastávajících guverné
rú bylo jedním z vrcholtl shromáždění 
v Anaheimu vyhlášení nového motta, 
které udává tón pro celý další rok. 
j eho grafická podoba, která byla pro
mítána na dvě velká plátna, představu
je dvě k podání napřažené ruce v po
zadí se znakem Rotary- ozubeným 
kolem. "v roce 2003/ 04 budu ocl 
všech rotariántl požadovat, aby každý 
z nich nabídl svou pomocnou ruku," 
řekl Majiyagbe, provázen potleskem. 
,Je to krásné téma, které zachycuje 
rotariánského ducha vstřícnosti. Obrá
ží se v něm naše upřímná touha 
podat naši pomocnou ruku druhým,'· 
řekl Lolomari. 

Budoucí prezident). Majiyagbe zdú
raznil čtyři oblasti, na něž se bude ve 
svém roce především zaměřovat: na 
zmírnění chudoby, na péči o zdraví, 
na vzdělávání a odstranění negramot
nosti a na propagování rodiny Rotary. 
Všechny kluby vyzval, aby jmenovaly 
svúj výbor pro rodinu Rotary. Ten by 
měl všem člent"1m doporučit, jak do 
života klubu a do rotariánských pro
jektú zapojit jejich partnery, jejich děti 
i příbuzné. Obrátil se na všechny, aby 
nezapomínali na manželky zesnulých 
členú klubu, zejména v době svátktl 
nebo významných klubových akcí. 
"Musíme hledat a nacházet nové cesty, 
jak prohlubovat atmosféru lásky a 
upřímnosti," řekl. 

Majiyagbe charakterizoval chudobu, 
negramotnost a nemoci jako pohro-

Dignitatis memores ad optima intenti 

my, které vytvořil i lidé a které jsou 
stejně ničivé, jako přírodní katastrofy. 
"Chci vyzvat všechny rotariány, aby 
spojil i své ruce k odstranění tohoto 
smrtelného zla stejně, jako pomáhají 
při povodních, hurikánech a země
třeseních. " 

Znovu se obrátil na nově nastupují
cí guvernéry, aby se zapojili do koneč
ného úsilí na vymýcení dětské obrny. 
"1 esmíme pustit ze zřetele náš pro
gram PolioPlus. 'ení náhodné, že 
virus obrny stále ještě přetrvává v nej
chudších zemích světa. Před dvaceti 
lety jsme slavnostně vyhlásili svúj slib. 
Své česmé slovo musíme dodržet 
dnes i v příštích měsících." 

Na druhém plenárním zasedání 
hovořil úřadující prezident Rl Bhichai 
Rattakul o síle Rotary a jeho rol i pl"i 
propagování míru. "Stále znovu jsem 
sledoval, že jsou to aktivity Rotary, 
které nejvíce přispívaj í k udržení 
míru. Služby a pomoci, které rotariáni 
poskytují, posilují mezinárodní poro
zumění, zaměřené na pomoc v lid
ském utrpení,'' řekl. 

Glenn Kinross, předseda sboru 
zmocněncú Nadace Rotary, popsal 
rozvoj výchovných a humanitárních 
programú Nadace. "Po téměř jedno 
století formovalo Rotary svtJj charak
ter a načrtlo svou budoucnost spoje
nou se světovým porozuměním a 
mírem jako svým konečným cílem. 
Mír je tím nejdt!ležitějším, co spojuje 
všechny rotariány na celém světě." 

Derran Moss, který je jedním 
z pn·ní skupiny stipendisttl zaměře
ných na udržení světového míru, 
přednesl vášnivou řeč o míru a vychá
zel přitom ze svých dosavadních zku
šeností v Centru Rotary pro meziná
rodní studia na Duke University a na 
universitě v Se\·erní Karolině v Cha pel 
I-Iill. Vyzval rotariány, aby nepřijímal i 

jen to, co je "řádné", ale aby se ddy 
snažili dosáhnout právě toho "mimo
řádného" . 

,Je mým úkolem jakožto stipendis
ty pro udržení SYětového míru klást 
správné otázky a hledat na ně ty nej
lepší odpovědi,'' řekl D. Moss z Brisba
ne, Austrálie, z města, které hostí letoš
ní Světový kongres Rl. " jde nám o to, 
abychom nepřijímali současný svět 



takový, jaký je, a abychom nepřestáva
li, dok ud se nám něco opravdu nepo
daří napravit. Musíme se umět vyma
nit ze svého pohodlného prostředí 

a vyvolat k životu veškeré své zkuše
nosti. Musíme se umět setkávat s kým
koliv na našem světě, kdo má stejné 
ideály jako my, i když hlásá naprosto 
rozdílné ideje." 

James Lacy, místopředseda Sboru 
zmocněnctl adace Rotary, vyzval 
rotariány, aby dosáhli cíle Rl : každý 
člen by měl pl· ispět do roku 2005 clo 
Nadace Rotary částkou 100 $. ,Jsme 
přesvědčen i , že pokud věnuje každý 
rotarián alespoň 100 dolarů, tedy jen 
dva dolary týdně, budou všechny 
naše finanční problémy vyřešeny," 
řekl. 

O stém výročí Rorary se nastupující 
guvernéři dozvěděli mnoho zajímavé
ho z projevu Cliffo rda L. Dochterma
na, předsedy komitétu pro oslavy 100. 
výročí. Finis Jeffers, PDG kali fornské
ho d istrik tu 5230 a bývalý karikaturis
ta, představil svými vtipnými kresba
m i rorariánské milníky, představova
né rotariánskými vůdčími osobnostmi 
z rt1zných zemí, které znamenaly roz
hodující okamžiky v dějinách Rotary. 

Mezi další řečníky patřil Dr. Steve 
Cochi, ředitel odboru světových imu
nizačn ích programů při americkém 
Centru p ro kontrolu nemocí a jejich 
prevenci , a Sharon K. Oarl ing, prezi
dentka a zak ladatelka Nárocln ího 
centra p ro rodinné vzděláván í. 

Po každém plenárním zasedání se 
nastávající guvernéři zúčastnili ve sku
p inách disk usí zaměřených na témata 
dne. Na shromáždění v Anaheimu se 
také posílily vztahy mezi guvernéry ze 
zemí, které mají mezi sebou napjatou 

-------------------rl/ shromážděn í Rl v Anaheim u 

si tuaci. "Rotary může hrát velkou roli 
při propagaci míru. Sousrr·ecl'uje lidi 
r lizných kultur a rl'lzného nábožen
ství," řekl Akhtar, který je sám muslim. 
"Máme však dobré přátelské vztahy 
s guvernéry z Indie. Všichni se snaží
me o dosažení stejných cíll'l. Politické 
otázky nás nerozděluj í." 

1. února byli všichni účastníci ple
nárního zasedání šokováni zprávou 
o katastrofě vesmírné lodi Columbia. 
"v tomto okamžiku jsem si uvědomi
la, co všechno nás spojuje," říká T. 
Hallová. "Moje první myšlenka patřila 
Ireně Lew ittové, nastupující guvernér
ce z Izraele. Stále jsem myslela na to, 
jak tragické to pro ni musí být, jestliže 
při havárii ztratila svého krajana Ilana 
Ramona, prvního izraelského astro
nauta. Pak jsem myslela na našeho 
ško li tele z Texasu, který žije ve městě, 
kam se trosky Columbie zříti ly. Je 
toho mezi námi mnoho společného." 

Zatímco budoucí guvernéři pospí
chali z jedné akce do druhé, byli stej
ně vytíženi i jej ich partneři (manželky 
i manželé). I pro ně probíhal paralelní 
program plenárních zasedání, d iskusí 
po skupinách i přátelských aktivit. 
Iris, manželka pana Lolomariho, získa
la nový názor na Rotary, nauči la se je 
nově oceni t. "Ten clvacetihocl inov)' let 
sem stál za to," říká, "daleko lépe 
mohu chápat to, co je pro rotariány 
priori tou. Budu proto svého manžela 
reci' plně podporovat a o rorariánské 
myšlenky se budu dělit i se svými 
dětmi." 

Jedním z vrcholll programu přichy

staného pro manželky a manžele byla 
jejich účast na dvou projektech zamě

řených na odstranění negramotnosti. 
V blízké Veřejné knihovně města 

Orange bylo otevřeno oddělen í knih 
ze zahran ičí, které s sebou do Anahei
mu p f'ivezli ve svém mateřském jazy
ku na základě výzvy, kterou se dozvě
děli doma ještě před odjezdem clo 
Anaheimu. Knihy jsou určeny pro 
jeden ze dvou pro jekttl, vedoucích 
rod iče k tomu, aby svým dětem z knih 
také předčítal i . 

V čele této snahy stála Ade Majiyag
be. Partnel'i nových guvernértl shro
máždili, označili a zabal ili na 1800 
knih, aby se mohly odeslat clo Anahei
mu. Tento dar přijaly dět i z Luterán
ské školy sv. Jana a poděkovaly rotari
ánúm za jejich příspěvek k jejich 
vzděláván í. ,Je to poprvé v mém živo
tě, co jsem se setkala s tolika cizinci 
z celého světa," říká se zářícíma očima 

Parker Flynn. ,Je to op ravdu nádher
né." 
Účastnici se také pobavili na r·aclě 

přátelských setkání, mezi něž patřila 

i pr·ehlídka národních kro jú, po níž 
následovala večeře a taneční zábava. 
Snad nejvíce očekávanou událostí se 
stal M ezinárodní festivalový večer, na 
němž všichni guvernéf·i se svými 
partnery předved l i v žertovn),ch scé
nách, hudebních vystoupeních 
a v tancích svtlj talent i kulturu své 
země. 

Po skončení Mezinárodního shro
mážděn í v Anaheimu se tak budoucí 
guvernéři stali vlastně "spolužáky", 
k teré spojuje ideál - myšlenka služby 
a pom oci. "Nikdy nezapomenu na 
všechny ty nové přátele, s nimiž jsem 
se tu setkal," řekl Lolomari. ,Jejich 
vizitky si dobře uschovám. Člověk 
nikdy neví, kdy by je mohl někdy 
v budoucnosti potřebovat." 

Na závěrečném plenárním zasedání 
vyzval Jonathan Majiyagbe svúj guver
nérský tým pro rok 2003/ 04, aby 
všichni napomáhali udržení míru, aby 
přispěl i k vymýcení dětské obrny a 
aby napomáhali při uskuteči'lování 
všech programú Rotary. 

,Jsme opravdu nadšení, že prezi
dentem Rl bude p ro příšt í rok Jonat
han Majiyagbe," řekl Lolomari. ,Již 
nyní jsme pf'ipraveni podat naši 
pomocnou ruk u všude tam, kde je j í 
zapotřebí." 

Ca1y Silve1; 
redaktorka časopisu 

THE ROTARJAN; 
(dz) 
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Míroví stipendisté Rotary 
v Argentině 

Dne 7. dubna t.r. se seš/o na Univerzitě El Salva
dor {USAL) v hlavním městě Argentiny Buenos 
Aires na 500 rotariánů, jejich hostí, studentů, 
pracovníků různých fakult a zaměstnanců uni
verzit;y k zahájení akademického roku pro první 
skupinu rotariánských stipendistů, kteří tu 
budou po dva roky studovat v Centru Rotary 
pro mezinárodní studia, zaměřeném na udržení 
míru a řešení konfliktů. 

Pro nás je pozoruhodné to, že mezi 
deseti stipendisty je právě na této uni
verzitě také jeden Čech, Jan Němeček, 
kterého k tomuto mimořádně nároč
nému, ale o to zajímavějšímu a hod
notnějšímu studiu doporučil v minu
lém roce Ro tary klub Přerov. 

Po obvyklých projevech vedoucích 
činitelú univerzity a přeclsraviteltl 

Rotary a po tiskové konferenci vyvr
cholilo toto slavnostní shromáždění 

udělením čestného dokto rátu. Z ru
kou rekto ra univerzity jej převzal 
b)rvalý prezident Rl Luís Vicente Giay. 

"Tento čestný doktorát přijímám ve 
jménu 1 300 000 mužtl a žen z 205 
zemí a geografick)rch oblastí celého 
světa, kde všude púsobí Hotary Inter
national," prohlásil ve svém projevu 
LV. Giay. ,Je pro mne opra,·clovou ctí, 
že mohu zaháj it provoz tohoto Centra 
Rotary pro mezinárodní studia k udr
žení míru a řešen í konflikt!\ p rotože 
to byla myšlenka, která se zrodila v ro
ce 1996/ 97, kdy jsem měl tu čest 
vykonávat funkci prezidenta Rotary 
Inrernational, a která se srala skuteč
ností v roce 2001/02, kdy jsem stál 
v čele Nadace H.otary." 

H.ektor této univerzity Dr. ]uan Ale
janeiro Tobias, čestný rorarián, vyzdvi-

hl význam těchto mírových studií 
zejména v době současných problé
mú ve světě a poděkoval Rotary I nter
national, že dalo právě univerzitě El 
Salvador příležitost podílet se na 
tomto významném a vznešeném 
úkolu. 

"Když jsme se v roce 1997 dozvědě
li, že USAL byla zvolena jako jedno ze 
sedmi Cenrer Rotary, byli jsme si 
vědomi toho, že jsme jako instituce 
dosáhli významného uznání, ale že 
jsme na sebe současně převzali i vel i
kou odpovědnost," řekl. ,Jde o velmi 
náročný projekt mimořádného význa
mu, který bude ocl nás vyžadovat 
mnoho dalších povinností, neboť nás 
pověřuje ústředním úkolem Rotary 

v jeho snahách o dosažení míru, které 
patří mezi ústřední poslání tohoto 
společenství ocl doby jeho založení 
před téměř 100 lety." 

Představitelé více než 15 médií se 
zúčastnili tiskové konference a inau
gurační ceremonie, jíž byl i přítomní 
velvyslanci stejně tak, jako většina 
současných i bývalých guvernérú 
argenrinských distrikttl. Už v březnu 
otevřela své brány první desetičlenné 
třídě stuclenttl - rotariánských sripen
cl istú mírových studií také University 
o f Queenslancl v australském Brisba
ne. yní tedy už jsou v plném prou
du studia v Centrech Rotary při všech 
sedmi uni\·erzitách, rozmístěných po 
celém světě. 

See: Rotar News Basket # 805 16 A ril 2003 : 

Rotarians, guests mark opening of Rotary Center at Argentine university 

Oignitatis memores ad optima intenti 
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Co nárn přinesl letošní PETS 

I 

PETS- President; Elect; Training Serninar. Rok 
co rok zpozornějí při t;ěcht;o slovech nastupující 
prezidenti Rot;ary klubů po celérn světě. Je jich 
po celérn svět;ě přes třicet; t;isíc a navštěvují kaž
doročně akci, která je [jak už t;o v Rot;ary bývá} 
rnet;odicky dobře popsaná. K nirn se přidružují 
další tisíce sekretářů, pokladníků a jiných činovní
ků Rot;ary klubů a jejich dist;rikt;ů. 

Oficiálnim účelem PETS je: 
• zdůraznit téma představené nově 
nastupujícím prezidentem Rl (letos 
"Lenci a Hand") 
• popsat nové a pokračující progra
my Ro tary International a Nadace 
Rotary 
• prod iskutovat a naplánovat pro
gramy a aktivity klubů a distriktu pro 
příští rok 
• mo tivovat prezidenty klubtl k roz
voji jejich v(Jdčích rolí 

informo\'at prezidenty a funkcio
náře klubu o fungování a aktivitách 
distriktu. 

Poslední březnový víkend se malá 
kapka v tomto moři "PETStl" naplnila 

i v Rožnově pod Radhoštěm ve Valaš
ském království, kde se sešlo kolem 
120 rotariánú na PETS našeho česko
slovenského distriktu 2240. Jeho pří
pravou chtěl RC Ostrava "podat 
pomocnou ruku svému distriktu" (jak 
nás vyzývá motto prezidenta Rl pro 
rok 2003-04) a také odstartovat své 
aktivity k desátému výročí znovuob
novení své činnosti. 

Už na první přípravné scht1zce dne 
28.10.2002 v Ostravě s Jirkou Fastem, 
guvernérem pro rok 2003/ 04, jsme si 
se Zdeňkem Michálkem řekli, že PETS 
zkusíme připravit jinak- že více zapo
jíme účastníky a vložíme do setkání 
trochu " tréninku". Phpravil jsem 
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proto dotazník, na který odpovědělo 
17 klubú. Byl to náznak toho, o čem 
chtěj í nastupující představi telé ldubt'l 
diskutovat, co chtějí slyšet. Co se v od
povědích zrcadlilo? Zájem o vizi a cíle 
distriktu, financování a společné pro
jekty, tedy věci , které mnohdy patří 
také na d istriktní konference. 
Z hlediska PETS byl v dotaznících zají
mavý zájem o témata jako např. ve
dení klubových mítinkú, motivace 
člem\ ř"ízení projektů apod. Potěšil 

nás i zájem o moderované workshopy 
a hlavní fórum, kde dostanou prostor 
účastníci. 

Výzva pro organizátory PETS spočí
vá ovšem dle mého názoru v tom, jak 
udělat seminář zajímavý pro tak diver
zifikovanou skupinu lidí (kde jsou 
zastoupeni manažeř i i "nemanažel'i"), 
aby každ)r dostal určitou "hodnotu '· a 
aby byl PETS účastníky vnímán jako 
prospěšn)r a užitečn)r. Rotariánské 
hodnoty jsou zřejmé a jasné: pravda, 
čestnost, vzájemné porozumění, pl·á
telství, poskytování služby a pomoci, 
prospěšnost. Naším záměrem bylo 
vytvořit konstruktivní a přátelskou 
atmosféru, která by byla hodna 
i jména hotelu, v němž se letošní PETS 
konal - RELAX. Snad se to povedlo, 
i když jsme společně se Zdef1kem 
Michálkem jako hlavní organizátoři 

tuto relaxaci na vlastní kllži nepociťo

vali. Ale byla to naše práce, těšila a těší 
nás pozitivní odezva a zpětná vazba. 
I pro nás dva to byla relaxace asi až 
s cimbálovou kapelou Radhošť, která 
nám v sobotu večer přišla zahrát. 

Temá smysl popisovat krok za kro
kem prúběh semináře. Potěšující byla 
účast zástupců téměř všech kl ubll z cli
striktu, včetně nov)'ch klubú v zaklá
dání- Fr)rdek-Wstek (v době vydání 
RG l již f·ádn)r Rotary k lub), J\lartin, 
Prešov, Ropice, Trenčín, Vranov nad 
Topl'ou. J\Iúžete hádat, která republi
ková část našeho clistriktu je 
v zakládání nových RC aktivnější. 

Nově zakládané kluby si operativně 

vyžádaly doplnit program o setkání 
s guvernérem J\Iilanem Rochem na 
separátním jednání. 

Cenn)r byl pro mě také fakt, že se na 
PETS "nelakovalo" vše jen clo rllžo
' ) 'ch barev. Na druhé straně ocei'luji, 

Dignitatis memores ad optima intenti /':;; 
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že při d iskusích v sekci sekretářú 
i prezident(! či na workshopech za
zněla řada pozitivních zkušeností 
a námět(!. Hlavní myšlenky z modero
vaných diskusí dostali ode mne před
stavitelé všech klubl! e-mailem. Z nich 
mohu citOvat třeba odpověd i na otáz
ku: "Za jakých okolností se práce v 
Ro-tary daří?" 

na začátku činnosti kluby žene 
entuziasmus (s výzvou jej u čle n(I udr
žet); 

• využívá-li se "návodnosti" Rotary 
(vzory, formuláře, termíny, brožury 
apod .); 

dojde-li ke sblížení mezi distriktem 
a kluby (výzvou je posílení tohoto 
sbližování); 

dokáže-li klub i všichni jeho členo

vé využít dobrého pocitu z (dobře) 
vyko nané práce; 

věnuje-li se pozornost výběru 
nových členti ( i v sekci preziclentl! se 
diskutovalo o tom, že jen tlak na rozši-

Dignitatis memores ad optima intenti 

řování členské základny "za každou 
cenu" nemusí být prospěšný) 
• jsou-li dobré náměty na aktivity 
a projek ty a dostatek peněz ( tedy spo
jovat náměty a peníze, vytvářet síť). 
Řada z nás si možná uvědom ila, že 

by bylo prospěšné uspořádat během 
roku na úrovni distriktu mimo klasic
ké schéma setkávání (PETS, seminář 
o Naclaci, d istriktní konference a cli
striktní shromáždění) také pár pracov
ních workshoptl na žhavá rotariánská 
témata, např. "Rotary a byznys", "Ana
lýza potřeb komunity" apod. Synergie 
společného ptisobení (a možná určitá 

koordinace některých aktivit) je to, 
kde lze nacházet v na-šem distriktu 
podle účastníkú rezervy. Prezidenti 
diskutovali i o vizi a zlepšování čin
nosti. 

Zde je desatero námětů .,Jak na to?": 
1. zlepšit komunikaci mezi kluby, 

vymě i'lovat si zkušenosti 
2. dodržovat p ravidla a napii"lovat 

poslání Rotary 
3. naslouchat zkušenostem d ruhých 
4. dávat osobní příklad 

5. zapojit 80% pasivních členú 
6. sestavi t vhodný program, přitažli-

vý pro většinu členti 
7. nebát se změny 
8. věřit "tomu" a chtít " to" dělat 
9. zvýšit povědomí o Rotary 
10. vzdělávat členy Rotary k l ubll 
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Co na seminá ři PETS ocenili účast
níci (dle hodnotících formulářll) nej
více? Osobní angažovanost účastníkt'1 , 
navázání ko ntaktt'l, atmosféru, vyu žitý 
čas, sobotní c imbálovou muziku, 
moderování a vedení semináře 
(formu podávání informací), lepší 
úrovei'l op ro ti minulým PETS apod. 
Chtěli jsme, aby účastníci odj ížděli 

pokud možno motivováni a spokoje
ni. To, že větši na vydržela až do 
konce, byl pozitivní signál. 
Ch těl bych proto ještě jednou podě

kovat Zdei'lkovi Michálkovi za pomoc 
při organizaci a moderování, Jirkovi 
Fastovi, DGE, za dt'1věru, kterou od 
něho RC Ostrava dostal, přátelům 

z RC Frýdek-Místek za organ izační 

výpomoc při registraci, všem prezen
tujícím za jejich přípravu a vlastní pre-

zenraci i za poskytnutí materiálll k dis
tribuci e-mailem nebo prostf·ednic
tvím CD-ROM, který každý klub obdr
žel. Bez účastn íktl "posluchačt'1" 
a "diskmér t'1" by PETS nebyl možný. 
Proto poděkování za pozitivní a aktiv
ní přístu p zaslouží všichni zúčastněn í 

zástupci k lub t'1. 
V kuloárech už se neoficiá l ně neslo: 

"o rok sa stretneme v Žiline". Do té 
doby v!iak dostanou nastupující či nov

níci v k lubech příleži tost konfrontovat 
teori i s praxí. Živě si vzpomínám na 
1. červenec minulého roku, kdy jsem 
se ujal prezidentství v RC Ostrava. 
Říkal jsem, že jsem idealista a za rok 
pravděpodobně skončím jako realista. 
Ten pocit je nyní čím dál intenzivnější. 

Přesto všem prezidenrúm, sekretá
řt'un a dalším funkcionářům v klubech 

Stretnutie priaterov 

i v distriktu přeji mnoho zdaru, úspě
chtl i tu správnou dávku nevyprcháva
jícího rotariánského idealismu. 

Libor Friedel, 
prezident RC Osti'Civa 2002/03 

This year the President Elect Tra in ing 
Seminar took place in Rožnov pod 
Radhoštěm, w here about 120 Rotari
ans met to participate in the PETS of 
District 2240. RC Ostrava, a responsib
le organiser of the PETS, arranged the 
training seminar. 8oth the environ
ment and the method of organisation 
were very highly appreciated by all 
those present. 

Do redakc1e nášho časopisu došiel dopis predstavitera RC 
v Trenčíne. ktorý sa len zakladá, ale presvedčivo hovorí o správnej 
inšpirácii, ktorú si noví členovia do nášho spoločenstva Rotary pri
nášajú: 

nosť, výborne pripravený seminár. Stretnutie s každým z vás 
zanechalo vo mne hlboký dojem, s krorým sa s radosťou 
podelím s mojimi kolegami na najbližšom stretnutí. 

Milé dámy, vážen i páni, mil[ p riatelia, 
po d lhom čase som zažil dva nezabudnutel'né dni v skve

lej spoločnosti vynikajúcich l'udí. Som rad, že sa tak stalo 
práve v spoločnosti priatel'ov rotariánov, čo považujem za 
naplnenie poslania a dielčie odobrenie správnosti našej 
snahy - stať sa plnohodnotnou súčasťou miliónovej rodiny 
!'ud í oddaných správnej veci. Ďakujem za rady, milú společ-

Ďakujem vám srdečne a teším sa na ďalšie stretnutia. Pro
sím, abyste využili každú možnú príleži tosť navštíviť krásne 
mesto pod Matúšovým hradem, kde ste v každom čase naši
mi vítanými priatel'm i a kde vás srdečne očakávame. 

Prajem vel'a zdaru a úspechov, milí priatelia. 

j án Babič, 
RC TI·enčfn v zakl. 

Dignitatis memores ad optima intenti ~ 
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Guvernér ke konci 

rotariánského roku 

Rotariánský rok 2002/03 se pomalu blíží ke konci a zbývá jen 

několik týdnů k jeho slavnostnímu ukončení na distriktní konfe

renci. Je tedy čas zamyslet se nad jeho průběhem a pokusit; se 

o hodnocení jeho pozitivních i negativních stránek. 

Hned na počátku rotariánského 
roku postihla velkou část našeho 
území živelná katastrofa, jejíž rozsah 
předčil i ty nejpesimističtější odhady. 
Hned od prvních dntt povodní byli 
rotariáni mezi těmi, kteří se snažili 
pomoci. Aktivita našich klubů, zejmé
na těch, které pracují přímo v oblas
tech postižených povodněmi, si 
zaslo uží velkého uznání. Přímá fyzic
ká pomoc, finanční příspěvky rotariá
nl! téměř celého distriktu, pomoc 
spřátelených klubtt ze zahraničí, dota
ce z fondtt několika zah raničních 

distriktů -to vše potvrdilo, že rotarián
ská zásada pomoci potřebn)'m a soli
dari ta rotariántt celého světa nejsou 
jen planými hesly. Komplexní vyhod
nocení rotariánské pomoci obětem 

povodní bude provedeno po skonče
ní všech akcí, již nyní je však možno 
uvést, že na distriktním povodňo,·ém 

kontě se shromáždi lo a bylo rozděle
no více než 1,3 milionu Kč. Pokud je 
mi známo, největší pomoc ve výši 
1,86 milionu Kč poskytl múj matel'ský 
klub RC Praha, přičemž podstatnou 
část této pomoci tvořila dodávka a 
montáž 15 obytných buněk, poskytnu
tých městu Terezín. 

Ve své funkci gll\·ernéra jsem měl 
možnost navštíYit všech 46 klubů 
našeho distriktu a porovnat jejich 
práci. Je potěšující sku tečností , že 
jsem se ve všech klubech setkal s du
chem pf·átelství rotariánl!, že několik 
klubl! překonalo krizi a že všechny 
kluby bez výjimky se zabývají činností 
ve prospěch potřebným. Bohužel 
však 5 klubú má méně než 15 členú, 
což se pochopitelně projevuje v jejich 
menší akceschopnosti a v problému 
pf'i každoroční obměně činovník(!. 

Těkolik k lubtt, bohužel nejen těch 
početně nejslabších, mělo také pro
blémy s administrativou, což se proje
vilo zejména v dluzích vůči Rl. 

Činnost jednotlivých klubtt v sociál
ně-humanitární oblasti je opravdu 
obdivuhodná. Mnoho úspěšných pro
jekttt bylo popsáno v minulých čís
lech našeho časopisu, celá řada dal
ších však zústává více méně utajena 
pouze na klubové úrovni. Celá řada 
klubl! převzala patronáty nad dětský
mi domovy, ústavy sociální péče, 
domovy clúchoclctt a n'tznými léčeb
nými zařízeními. Mnoho velkých i 
menších projekttl bylo možno realizo
vat s fin anční pomocí zahran ičních 

Rorary k lubl!, velmi v)rznamná byla 
také podpora Nadace Rotary Interna
tio nal formou účelových dotací, tedy 
znám)rch "J\Ilatching Granrú". Objem 
této pomoci je podstatně ,·ětší než 
prostředky, kterými náš disrrikt Nada
ci Rl každoročně podporuje. 

Výjimečnou aktiv itu projevuje náš 
d istrikt v práci s mládeží, což je záslu
hou ,-elmi dobré práce distriktní 
komise pro práci s mládeží i celé řady 
obětav)rch činovníktt ,, mnoha čes

kých i slovenských klubech. Roční 
výměnné pobyty mladých lidí ve věku 
16 až 19 let umožnily jen v letošním 
roce otevf'ít dvef'e clo světa 29 našim 
středoškolákúm a současně daly mož
nost 25 chlapcttm a dívkám ze zahra
ničí seznamovat se po dobu jednoho 
roku s životem v našich zemích. Stej
ně záslužné je i organizování letních 
tábor (t pro mládež, které letos připra

vují mimo jiné RC v Jihlavě, Třebíči, 
Hradci Králové a v Českém Krumlově. 
Zvláště záslužné je o rganizování tábo
ra pro postižené děti , které opakova
ně připravuje RC Brno a RC Žilina. 

l\ lezinárodní charakter rotariánské
ho hnutí se nejvíce a také nej lépe pro
jevuje navazováním přátelsk)·ch svaz
k(t a dohod o spo lupráci mezi kluby. 
Prakticky všechny kluby našeho 
distriktu mají již takové kontakty navá
zány. Jen v tomto roce proběh lo velké 

Dignitatis memores ad optima intenti 

množství vzájemných klubových 
návštěv a společných kulturních i hu
manitárních akcí. Již jsem se zmínil 
o rozsáhlé pomoci spřátelen)rch klubú 
při sociálních projektech, zejména při 
akcích na odstranění následkú povod
ní. Nejvíce přátelských kontaktl! exis
tuje s kluby v Německu, Rakousku a 
N izozemsku. Jejich činnost je zastře

šována v dvoustranných tzv. Inter
Country Committees (ICC), z nichž 
neja ktivněji pracuje ICC česko-sloven
sko-německý. V jeho rámci se také 
rozvíj í spolupráce v regionu Šumava, 
kde probíhá rekonstrukce drobných 
archi tektonick)rch památek, na něž až 
dosud vynaložili rotariáni (RC Praha 
a několik německých klubl!) celkem 
250 tisíc Kč. Za tyto prostředky bylo 
v roce 2002 opraveno celkem 49 
drobných objekttt. Ta tu to akci naváže 
i spoluúčast Rotary na zřízení l\ luzea 
železné opony. 

Rotariánská rodina našeho distriktu 
se dále rozr(tstá. Na ko nci dubna pře
vzal na slavnostním shromážděn í 

Chartu Rl již 47. klub našeho distriktu 
, ·e Frýdku-Místku a žádost o udělení 

Charty Rl podal další klub Bratislava 
International, druh)r klub našeho 
distriktu s angl ičtinou jako jednacím 
jazykem. Inauguračn í schúzí zahájil 
svou čin nost RC Ropice (Třinec), pří
pra,-y k založení k lub(t probíhají rov
něž v 1\ lartině, Trenčíně, Prešově, Vra
nově nad Topl'ou a v Chomutově. 

Pokládám tento rotariánský rok za 
úspěšn)' a věřím, že ještě úspěšnější 
budou roky následující. 

Milan Roch, 
guvernér distriktu 2240 p ro 2002/03 

Mr. Milan Roch, DG, describes his 
experience during his period in o ffi
ce, which wilt end soon. He says: I 
have visited alt 46 clubs of ou r district 
and compared their work. I am very 
pleased that there is a frienclly 
atmosphere among Rotarians in each 
dub ald1ough some clubs had to over
come the chaltenge that alt clubs, wit
hout any exception, deal w ith regar
ding activity in favour o f the needy. 





z minulosti pro budoucnost \, __________________ _ 

dědictví- paradoxy - naděje 

P od tímto inspirativním heslem se v současné době rozjíž
d í rozsáhlý prograrn, který chystá Nadace železné opony . 
Nadace působí pod ofic iálnírn názvem IRONCURTAIN 
FOU N OAT IO N WORLO WIOE- ve zkratce ICFW, rná své 
s ídlo v Praze a s vé zastoupení v USA, V elké B ritánii 
i v A ustrálii. Tento pojern není ostatně čtenářůrn našeh o 
časopisu neznárný- v 1 . čísle jeho již pátého ročníku jsrne 
představili jejího prezidenta ing. Václava V ítovce i cíle, 
které si tato Nadace klade. 

K tomuto tématu se však znovu vra
címe hned z několika dt"1vodt'J. Pro
gram, který Nadace nedávno vyhlási
la, zahrnuje celou řadu dílčích projek
tll a aktivit, které se budou postupně 
usku tečňovat ve dvou jejích zaříze
ních. jde především o areál bývalé 
roty pohran iční stráže na šuma,·ské 
Kvildě, kde bude zřízeno jak ~ luzeum 

železné opony, tak i Mezinárodní 
centrum studií "železné opony". Dru
hým velmi pěkným, nově získaným 
objektem aclace je areál bývalého 
školicího centra celníkt'1 na Přimdě 
s velkým sálem, klubovnami a technic
kým konferenčním vybavením, s uby
tovací kapacitou přes 250 l llžek, se 
sportovišti i s bazénem. Právě tam se 
také uskuteční v sobotu dne 19. čer

vence letošní ročník již t radičn í mezi
národní soutěže v "TRIATHLO U 
PŘES ŽELEZNOU OPOJ U". 

Cílem celého rozsáhlého programu 
je nejen připomenout vše, čím čtyři

cetiletá existence železné opony 
napříč Evropou tak tragicky pozna
menala histori i naší země i našich bez
prostředních sousedt'1, ale současně 
i naznači t , v čem nás tato nedávná 
minulost poučila a hledat i při nášet 

stále nové d t"1kazy, jak se nám daří 
prohlubovat všestranné kontakty mezi 
kdysi znepřátelenými zeměmi. které 
patři ly clo " tábora socialismu a míru" 
na straně jedné a " tábo ra války a 

imperialismu" na straně druhé. Dnes 
mají kontakty jejich obyvatel pochopi
telně zcela odlišnou, mnohotvárnou 
podobu, dotýkající se sféry obchodní, 
vědecké a technické, ale i sociální, 
společenské či kulturní i sportovní. 

Možná se ptáte: co s tím má společ
ného naše rota riánské společenství? 

Připomei'lme však, že právě Rotary 
kluby, zejména ty, které ptlSObí v blíz
kosti naší západní hranice, prokázaly 
v uplynulých 13 letech, že sblížení 
a spolupráce se sousedy, ať máme na 
mysli alespo11 ty nejbližší, tedy 
Německo a Rakousko, je nejen 
možná, ale i nezbytná, a to pro obě 
strany, pro oba partnery. Připomeňme 
si například mimořádnou zásluhu 
rakousk)rch rotariánů z distriktu 1920, 
kteří vynaložili bezprostředně po 
roku 1989 mimořádné úsilí i finanční 
prostředky na to, aby se činnosti 
mnoha již dávno zaniklých českých 
a slovenských Rotary klubt'1 znovu ob
novily a aby byly současně zakládány 
i kluby nové. Zdt'1razněme řadu sociál
ních a humanitárních projektll, které 
jsme mohli uskutečnit ve prospěch 
mnoha našich zdravotních či sociál
ních zařízení za rozhodující finanční 
a organizačn í pomoci našich nových 
přátel z mnoha zemí západní Evropy, 
Spojených státú či dalších zemí. Připo

meňme si pomoc, kterou nám po
skytli naši rakouští, němečtí, lucem-

RON CURTAIN • BEQUEST - PARADOXES - EXPECTANCES 
This inspiring slogan covers a big programme, which prepares the establishment 
of the "IR01 CURTAJN FOU DAT! O WORLDWIDE", with its seat in Prague 
and represcntation in the USA, Great Britain and Australia. The programme of 
the Foundation comprises a number of partial projects and activi ties, which will 
be implemented in two places- Kvilda and Přimda. 
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burští, angl ičtí či holandští přátelé 

vypsáním ročních stipendií či k rátko
dobých studijních pobytú či odbor
ných praxí pro mladé lidi. VzpomeJ1-
me si na krátkodobou i dlouhodobou 
výměnu studující mládeže, která 
všechny její účastníky obohacuje co 
do jejich vzdělání, poznatkú i spole
čenských kontaktl~ pro celý jejich 
další život. Ostatně i v tomto roce se 
uskutečňuje výměna studijních sku
pin (GSE) z našeho d istriktu a z Ba
vorska. A nelze opomenout ani 
pomoc, kterou poskytly zahraniční, 
zejména německé Rotary kluby klu
búm našim v sou,·islosti s katastrofál
ními povod němi v roce 2002. 

To všechno jsou přesvědčivé dllka
zy toho, co mohou lidé ochotní 
pomáhat druhému ve vzájemné spo
lupráci a porozumění dokázat. Právě 
rotariáni jsou nejlepším příkladem 
toho, jakými společnými projekty lze 
překonávat atmosféru vynucované 
nenávisti a nepochopení, které vyvo
lávala po řadu desetiletí pomyslná 
i skutečná železná opona. Chceme 
proto svými dílčími humanitárními a 
vzdělávacím i pro jekty navázat na roz
sáhlý program ICFW a i v dalším rota
riánském roce přispívat ke sbližování 
obyvatel našich sousedících zemí. 

V době, kdy se tento časopis dosta
ne do rukou všem našim čtenářt'un, 

už budeme znát výsledky referenda 
o přistoupení našich zemí do Evrop
ské unie. Snad lze téměř s jistotou 
předpokládat, že rozhodující většina 
našich spoluobčanú dá k tomuto roz
šíření sjednocené Evropy svt'1j kladný 
hlas. 

Dávají ho ostatně už nyní naši blízcí 
rorariánští přátelé ze sousedního 
německého distriktu 1880, který ve 
tvaru jakéhosi banánu obepíná naši 
západní a severní hranici české re
publiky. Ti totiž na svém distriktním 
shromáždění, které proběhlo o dru
hém dubnovém víkendu v Bayreuthu. 
vyhlásili jako svúj hlavní distriktní pro
gram pro nový rotariánský rok 
2003/ 04 pomoc při rozšíření EU 
východním směrem. 



•ez(tstalo však jen u proklamace: 
nově nastupující guvernér distriktu 
1880 p. H ans Schlei, člen RC Bayreuth
Eremirage, nabídl realizaci rámcového 
humanitárního projektu, který se 
uskutečn í ve spolupráci s českými 
Rorary kluby, ležícími v blízkosti hra
nic s ěmeckem. Do něho vloží 
distrikt 1880 pozoruhodnou částku 
45 000 US $. Náš podíl bude s 5 000 
podstatně skromnější - ale pokud se 
podaří získat od adace Rorary účelo
vou dotaci (Matching Grant) v plné 
výši, mohlo by být využito téměř 3 mi
lionů korun na realizaci několika 
humanitárních projektú, které chystají 
naše RC, ležící v blízkosti hranic s Ně
meckem. Měly by přinést pomoc 
v mnoha místech naší země těm nej
potřebnějším - nemocným, starým, 
handicapovaným. 

Proto se také náš nově nastupující 
guvernér Jiří Fast rozhodl vyhlásit pro 
své funkční období celodistriktní pro
jekt, spočívající ve spolupráci s Nadací 
železné opony. V chystaném Muzeu 
budeme mít jako rotariáni možnost 
dokumentovat široké veřejnosti, jaký
mi dílčími projekty právě my přispívá
me po zhroucení oné pomyslné želez
né opony ke vzájemné mírové spolu
práci ve prospěch našich obyvatel, a 
to v oblasti humanitární, sociální, 
vzdělávací, společenské i kulturní. 

Velmi účinným nástrojem k tomu 
bude aktivita Mezidistriktního výboru 
pro mezinárodní spolupráci našeho 

____________________ _,/z minulosti pro budoucnost 

distriktu se všemi 14 německými Rota
ry disu·ikty, stejně tak jako obdobný 
v)rbor pro spolupráci s Rakouskem. Již 
při zasedání německé sekce na počát
ku března t. r. přislíbili tamní přátelé 

velmi účinnou pomoc v mnoha oblas
tech. j ednou z nich bude například 
projekt vytvoření audiovizuálního 
p rogramu, kter)r připomene pohled 
na železnou oponu z německé strany. 
Inspirovalo je k tomu shlédnu tí velmi 
hodnotného videofilmu, vytvořeného 

v AV-studiu Západočeské univerzity 
v Plzni a dokumentujícího, jak vypa-

dala skutečná železná opona z ost
natých dráttt napájených elektři nou 
právě v prosrorách Šumavy a české
ho lesa. 

Jiným příkladem je rozsáhl)• pro
jekt RC Praha, koncipovaný opěr \ 'e 
spolupráci s německ)rmi partnery, 
zejména z distrikru 1950, a zaměře

ný na záchranu architektonického 
kulturního dědictví v prostorách 
Šumavy. 

Zbývá toho ovšem velmi mnoho 
k vyjasnění, dopřesnění, k projedná
ní organizační spolupráce a v ne
poslední řadě i k f inancování. 
A právě za tím účelem svolává ředi
tel I CFW ing. Vítovec pracovní 
seminář, kter ý se uskuteční za účas

ti všech německých , rakouských, 
českých a slovenských zainteresova
ných p artner tt v areálu Mezinárod
ního vzdělávacího a sportovního 
centra železné opony PfUMDA 
RESORT v pátek 18. červenec. 

Rorariáni si tedy vezmou při tomto 
jednání za své vyjasnění svých někol i

ka humanitárních, vzdělávacích či 

sociálně-kulturn ích projektú. Phspějí 
tak k přesvědčivé prezentaci toho, co 
právě členové Ro tary klubtt, ať jsou 
z kteréko liv země či světadílu , zname
nají pro odstranění následktt všech 
možných železných opon minulosti 
a zabráněn í vzniku opon nov)rch. Ty 
snad už navždy do našeho světa 

nepa tří. 
(cl z) 
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z našich klubů \, ___________________ _ 

V. rnezinárodní konference 

J a ples pražských klubů 

Již popáté se uskutečnilo význarnné setkání 
pražských Rot;ary klubů na konferenci, jejírnž 
nosnýrn térnat;ern opět; byly aktuální otázky při
stoupení České republiky k Evropské unii. 

stabi litu a hospodáf·skou prosperitu, 
je neoddiskutovatelnou skutečností. 
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR 
~lirek Topolánek uvedl také některá 

rizika, která naše současnost při náší: 

snahy o federalizaci EU, eroze euroat
lantick),ch bezpečnostních vazeb či 

Akci, která se už dosrala clo povědo
mí nejen pražského a poLažmo české
ho veřej ného a politického ži,-ota, 
uspořádaly 22. března Rotary klub 
Praha, Rorary klub Praha-Staré město. 
Rotary klub Prague Internarional a 
Rotary klub Praha-City. 

Hla,·ními partnery organizátort'l 
byly firmy Leve! Instruments, Siemens 
ČR (které úspěšně pllsobí v české 
republice více než deset let) a řada 
dalších, bez jejichž finanční podpory 
by se setkání v takovém rozsahu son·a 
mohlo uskutečnit. 

Konference se spolu s členy Rotary 
klubtl zúčastn i la celá r·acla osobností 
politického a ekonomického života. 
Nej rllznějšími aspekty pf·istoupení se 
postupně zabývali PhDr. Jan Kohout, 
~'J irek Topolánek, Ing. Petr Zahradník 
a další hosté i diskutující. Zajímavá 
byla i mezinárodní účast - dvanácti
členná delegace sesterského klubu 
Rotary z japonského Kjóta, japonsk)· 
velvyslanec Koichi Takahash i, italský 
velvyslanec, pr·edstavitelé obchodních 
komor anglicko-české, italské, rakous
ké atd., a management \'ýznamných 
firem púsobících i v ČR, např. Sie
mens, 0~1\' apod. 

Akce se konala tři mčsíce po sum
mitu Evropské rad)' v Kodani, kde 
byla úspěšně zakončena jednání 
o podmínkách přistoupení Č R k EU. 
Fakt, že přístupová jcdn:íní dopadla 
úspěšně i pro dalších devět kandidát
sk)•ch zemí, je v podstatě definitivní 
tečkou za rozdělením Evropy,. dú
sledku druhé světové v:ílky. uvedl 
např. PhDr. Jan Kohout, l. náměstek 

ministra zahraničních věcí ČR a státní 
sekretář pro evropské záležitosti. To, 
že je Evropská unie úspěšn)m1 inte
gračním uskupením, pf·inášejícím 
Evropě cllouhodob)• mír, politickou 

zleva: M Roch, Guvemér dtstnkr>J 2240, J. Pavlok. prezident RC Praha Staré Město. 
M Topolánek. místopředseda Parlamenw CR, J. Vrba, RC Praha 

This activity was sharecl by several Prague Rotary Clubs. The f ifth event traditio
nally took p lace in the Ambassaclor Hotel and was participated in by Rotarians, 
politicians, journalists ancl all those interested in the conference oriented towards 
EU expansion. Thc conference was followed by a ball. 
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vytváření LIStm·y, omezující svobodu 
jednotlivce na úkor nadstátního 
evropského celku. ]e však dobře, řekl, 
že se , . brzké době staneme členy a 
budeme moci tyto sporné otázky 
přímo ovlin"'oval. Ing. Petr Zahradník, 
hlavní ekono m a člen přcclstavenstva 
Conseq I nvesrment !Yianagement, se 
zab)Tal problémem autoskepse, nízké 
míry sebehodnocení a jin}•mi zvlášt
nostmi české pm·ahy v porovnání se 
sebevědom)rmi, ale otevřenými atole
rantními Evro pany. 

Završením akce pražsk)rch Rotary 
klubú se sral nejen pro účastníky kon-

____________________ .,/ z našich klubů 

ference, ale i pro další 
pozvané hosty V. meziná
rodní Rorary ples. Při slav
nosrním zahájení byly 
oceněny čestn}'m uznáním Rorary 
clistriktu 2240 tři osobnosti: paní 
Marie Tomášková-Dytrychová z Hotary 
klubu Přerov za celoživotní práci v du
chu zásad Ro tary: farář Víl Zatloukal 
ze Staré Vsi nad Ondřejnicí za sousta
vnou práci s mládeží; Azylov)r cl (un 
pro děti ohrožené domácím násilím 
z Prahy 2- Na Slupi za nápravu pf"íko
f"í, kter;í dětem zpúsobují často osoby 
jim nejbližší. Součástí ocenění byla 

také finančn í odměna ocl zakládající
ho člena Rotary klubu Praha pana 
I !ynka Náprm·níka ,.e výši 5000 CHF 

)e již tradicí na Hotary plesech, že 
vlastní slavnostní večer zahájí mladý 
nadějn)r umě lec v oboru vážné hudby, 
který je nějakým zpt1sobem spjat s ro
tariánským hnutím. V minul)rch letech 
zde účinkovali stipendisté Rotmy, ale 
v letošním roce se pf·edstavila mladá 
zpěvačka Alice Konečná, která v režii 
jednoho z rotariántl nahrála již dvě 
úspěšné desky. Zahrál a zazpíval Prá
cheiíský dudácký soubo r, a pak již 
jako trad ičně nastoupil orchestr Mer
cury se svými sólisty, který provázel 
účastníky plesu až do časných ranních 
hodin. Součástí plesu byla již popáté 
bohatá tombola a opulen tní raut. 

jak V. mezinárodní kon ference praž
sk)rch Rotary klubú, tak slavnostní 
večer se opět konaly ,·e slavnostně 
vyzdobeném Kongresovém sále hote-

lu Ambassaclor v Praze, jej ichž pracO\·
níklun patří dík organizátor(!. Nej,·ěrší 

zásluhy o úspěšný prúběh obou akcí 
m{t Rotary klub Praha, zejména rotari
{tn i Jiř"í Vrba, I Iynek N{tpramík, .Jan 
Hladký a Zdeněk Neckář. Organizač

ně celou akci zašti ťovala již tradičně 
Agentura Dúm, s.r.o. 

Ha na Langerová 
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Prvý rotarián so sederncípou 

,,Korunou sveta'' 

Oosiahnuť sedern najvyšších vrcholov všetkých 
kontinent;ov predstavuje z alpinistického h/'adis
ka zoskupenie superlat;ívov a horolezeckých 
arnbícií, kt;oré sa podarilo dot;eraz len vel'rni 
rnalej skupina vyvolených. Na Slovensku vznikal 
tiež projekt; s nádejou na splnenie týcht;o snov. 
Ciel'orn projektu" Trarnt;ária Seven Surnrnit;s" 
bolo vystúpiť na sedern najvyšších vrcholov 
všetkých kont;inent;ov. 

A takýto projekt úspešne realizoval 
Peter Hámor, člen Horolezeckého 
klubu JAMES Tatranská Polianka a 
súčasne aktívny člen RC Poprad od 
jeho založenia v roku 1996. 

Peter Hámor, rodák z Popradu, sa 
takto stal nielen prvým Slovákom, 
ktorý vyliezol na vrcholy všetk)rch 
kontinentov, ale aj prvým rotariánom 
sveta, kto rý získal sedemcípu "Koru
nu sveta" po nasledovných vynikajú
cich športových výkonoch: 

šie severné steny Álp. Dnešným prí
spevkom elKem však osláv i ť jeho 
korunováciu sedemcípou "Korunou 
sveta". Tlno fiktívnu "Korunu sveta" 
získal ako 74. horolezec sveta dovrše
ním projektu "Tramtária Seven Sum
mits" di1a 3. januára 2003. Dnes je už 
75 mien na zozname nositel'ov "Koru
ny sveta". 

Prvým nositel'om tohto král'ovské
ho uznania sa stal v roku 1985 horole
zec Dick Bass (USA), po i'lom Pat Mor-

Ázia: 
Austrália a Oceánia: 
Severná Amerika: 
Afrika: 
)užná Amerika: 

Mount Everest 
Carstensz Pyramid 
Mount McKinley 
Kilimanjar9 (Uhuru) 
Aconcagua 

8848 m 
4 884 m 
6 194111 
5 894 111 
6959111 
5 633 m 
4 897 111 

19.05. 1998 
10.11.2000 
17.06.2001, 20.06.2001 
20.12.2001 
18.01.2002, 23.01.2002 
03.07.2002, 05.07.2002 
30.01.2003 

Európa: Elbrus 
Antarktída: Mount Vinson 

Peter Hámor nemal cl'aleko k vel'ho
rám od narodenia. Už s rodičmi často 
chodil na turistiku do Vysokých Tatier, 
neskoršie sa ako člen Horolezeckého 
klubu Poprad začal venovať hOI·ole
zectvu. Dnes je majitel'om agentúry 
Krokus, k torá sa o rientuje na netradič
né špo n y- bungee jumping, paragli
ding, survival programy a tvorbu tele
víznych "adrenalínových" súťažno
zábavných p rogramov. 

' ieje dostatok priestoru v našom 
časopise, aby som uviedol odborné 
popisy jeho ho rolezeckých úspechov 
- viacerých Ietných i zimn)rch prvový
stupov vo Vysokých Tatrách. Spolu 
s Pal'om )ackovičom preliezli v rokoch 
1993- 1995 ako prví slovenskí horo
lezci " AlpskLI trilógiu"- tecla tri najvač-

row (CDN). Štvrtým vo svetovej histó
rii, ale ako prvý Európan s talianskym 
pasom bol v roku 1986 Reinhold 
Messner. 

Svetové prvenstvo Petra Hámora 
v "kategórii rotariánov" mi potvrdil aj 
rotarián Dilip G. Kolhatkar, predseda 
Spolku ho rolezcov a vysokohorských 
turistov- rotariánov, ktorý nemá info r
máciu o takomto horolezeckom úspe
chu žiadneho rotariána. Dilip Kolhat
kar bude členom vrcholového teamu, 
kto rý dňa 5. októbra 2003 vystúpi 
v rámci Posolstva svetového mieru 
siedmych najvačších náboženstiev 
sveta na Mount Everest ako predstavi
tel' hinduistického náboženstva. 

Radosti a strasti, ktoré Peter Hámor 
na svojich cestách prežil, by boJi na 

Dignitatis memores ad optima intenti 

dlhé rozprávania a ťažko vystihnúť tie 
najzaujímavejšie. Často sa na róznych 
miestach sveta stretával s logom a 
pútačm i Rotary k lubov. Počas expedí
cií sa však nedá navštevovať klubové 
stretnutia. O to však m ilšie bolí 
náhodné stretnutia s jednotlivými 
rotariánm i. A často nielen priatel'ské, 
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ale aj rotariánsky pomocné. Peter spo
mína napríklacl na príhoclu, kecl' v ne
pálskom Káthmandú, na Ministerstve 
turistiky Nep álu sa snažil vybavi ť 

náhradný výstup na jeden z končia
rov, k torý nemohla výprava absolvo
vat pre zlé počasie. Pretože v sezóne 
sú vždy v Nepále všetky končiare 
v rámci limitov počtu expedícií 
"vypredané", nezískal žiadne náhrad
né riešenie. Kecl' si však Peter Hámo r 
, ·šimol v pracovni úradníka minister
stva rO[ariánsku vlajku, nahod il v roz
hovore ro tariánsku tému. Po skonšta
tovaní, že obaja muži sú rotariáni, 
našlo sa aj náhraclné riešenie a Peter 
odchádzal z ministerstva so súhlasom 
na ďalší výstup ... 

Verím, že množstvo in},ch dobro
družných a o bjavných zážitkov sa 
podarí zahrnúť clo pripravovanej kniž
nej publikácie a že sa nám podarí 
najma precítiť horolezecké nap~it ie \ 'O 

filmovom spracovaní. Na niekto rých 
výstupoch to tiž Petra Hámora spre
václzal aj k ameraman a dokumentaris-

ta Pal'o Barabáš. Na Kili
manjaro a Carstenszovu 
Pyramíclu vystúpil spolu 
s Petrom H ámorom aj 
Rudolf švaříček. Bolo to 
vlastne cl'alšie prvenstvo: 
prvý slovenský a česk}' 
výstup na najvyšší vrchol 
Oceánie. 

'ajpresvedčivejšie je 
,·šak určite osobné su·etnu
tie s Petro m Hámorom, 
l<tor}' v prípacle záujmu a 
pozvania pripraví aj vačšiu 
obrazovú prezentáciu na 
návštevu klubu. Ďalšia 
možnost stretnutia bude 
8. - 12. októbra 2003 na 
Medzinároclnom festivale 
ho rských filmov v Popracle. 
Popracl je jedno z 13 miest 
na svete, kde Aliancia pre 
horsk}' film o rganizuje 
takýto významný festival a 
snáď na t1om bude uvede
ná aj premiéra filmového 

On March 21st, 2003, both the public and the mass media became 
acquainted with the !atest book on Banská Bystrica. This book is devo
ted to all who like Banská Bystrica, to people who are interested in 
this rown and are willing to make it more beautiful. The RC Banská 
Bystrica has also participared in the publication of this book. 

spracovania projektu "Tramtária 
Seven Summits". 

V mene všetkých rotariánov 
cl ištriktu 2240 gratulujem rotari
ánovi Petrovi Hámorovi k clo
siahnutiu vrcholn},ch osobných 
a športových úspecho,· a želám 
clo ďalších plánovaných aktivít 
vel'a zdaru a clostatočnú rezervu 
adrenalínu! Hoci naša vinuálna 
pomoc a podpora nie je n ičím 

meratel'ná, verím, že ocenenie 
a návrh na zaradenie medzi 100 
významných osobností Rotary 
poteší nášho najvýznamnejšie
ho rotariánskeho šponovca. 

Ivan Bekn1, PDG, 
RC Banská Bystrica 

Dignitatis memores ad optima intent i ~ 
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SEDM DOBRÝCH ZPRÁV 

z FRÝDKU-MÍSTKU 

Dovolují si oznárnít; všern našírn čt;enářůrn, že se 
Rot;ary klub Frýdek-Míst;ek st;al plnoprávnýrn čle
nern Rot;ary lnt;ernat;íonal. To je první dobrá 
zpráva! 

O naší cestě k pr·evzetí Charty Rora
ry International již hovol"i la v minu
lém čísle RG T paní Mgr. Ivana Tavrá
tilová, tehdy ještě sekretářka "klubu 
v zakládání". Ch těl bych jen doplnit, 
že nám v počátcích přispěli radou a 
pomocí naši rotariánští přátelé z HC 
Brno a v posledních dvou letech také 
z RC Ostrava, k terý nás vzal pocl svá 
laskavá patronátní křídl a, zejména 
pak jej ich člen MUDr. Jaroslav Slaný. 

V neděli 27. dubna 2003 nám v ry
tířském sále frýdeckého zámku slav
nostně předal guvernér cl istriktu 
2240 ing. Milan Hoch ustavující listi
nu, podepsanou současným prezi
dentem Hotary lnternational panem 
Bhichaiem Hattakulem. Naši zakláda
jící členové současně převzali řadu 

upomínkových přeclmětt\ např. zvo-

neček ze zvonařské dílny paní Marie 
Tomáškové-Dytrychové, pamětní list 
s fotografiemi všech zakládajících 
člem\ odznak Hotar y, vyšívanou 
malou klubovou vlajku a v izitky. 
Musím zde s hrdostí l'íci, že naše vyší
vaná velká klubová vlajka, jejíž jedna 
strana nese rotariánský symbol ozu
beného kola a druhá strana nádher
ný znak našeho města, se všem velmi 
líbila. 

Vedle toho jsme na paměť našeho 
"charteru " dostal i klubový zvon ocl 
firmy DIPOZ MOHAVA, pocházející 
rovněž ze zvonar·ské dílny paní Marie 
Tomáškové-Dytrychové- a druhý k lu
bový zvon nám poslali naši rotarián
ští přáte l é z patronátního Hota ry 
Morning Clubu Ames, I owa, USA. To 
je druhá dobrá zpráva! 

On Sunday, April 27th, 2003, in the Knight Hall of the Frýdek Castle, Mr. Milan 
Hoch, Governor o f District 2240, presented the new Hotary Club Frýdek-Místek 
w id1 the HI Charter signed by Mr. Bhichai Hattakul, Current President of Rl. 

Dignitatis memores ad optima intenti 

Naším nejbližším klubem nejen 
vzdáleností, ale i tím, že je naším 
patronem, je Rotary klub Ostrava. 
Jeho prezident pan Libor Frieclel ve 
svém vystoupení vtipně a velm i 
hezky přirovnal činnost a cíle Hotary 
hnu tí k deseti disciplínám atletického 
desetiboje. Jsme rádi, že máme tyto 
přá tele tak blízko a že nám budou 
pomáhat i v dalším období svou 
radou a svými zkušenostmi. To je 
třetí dobrá zpráva! 

Našich slavnostních okamžik(! se 
zúčastn ili zástupci nejbližších Rotary 
k lubú, kteří nám popřá li úspěch 
v další práci, pl"ipomněli společné 
cíle rotariánského společenství a pře
dali upomínkové předměty. Všem 
děkujeme a věříme, že naše práce, 
podpora společných projektú i nové 
podněty posílí rotariánské hnutí v 
našem regionu i v celém clisrriktu. To 
je čtvrtá dobrá zpráva ! 

Nemohu zde opomenout ani 
hudeb ní část k lubové slavnosti. Bez 
hudby by celková atmosféra nebyla 
tak krásná a nezapomenutelná. Už 
před zahájením víta ly všechny pl"i
cházející hudbou a zpěvem národ
ních písní děti v lašských krojích, 
chlouba našeho města- fo lklórní 
soubor Ostravička. Samotný prC1 běh 
akce byl provázen varhanní hudbou 
].S.Bacha. Nezapomenutelnou atmo
sféru jí vt iskl před nes pana Kam ila 

ováka. Práce s talentovanou mláde
ží, podpora studijních v)rměnných 
p rogramú, ale i třeba pomoc zájmo
vých činností dětí a mládeže našeho 
města a okolí- to je jeden z hlavních 
cílú naší p ráce. To je párá dobrá zpráva' 

Dokázali jsme se zapsat clo pově
domí našeho města a okolí, zejména 
za pomoci místního risku a pochope
ní naší radnice, za což jim patr-í naše 
velké poděkování. Dúkazem toho je 
i zájem radnice Frýdku-Místku o či n
nost našeho klubu, jak jej ve svém 
závěrečném slově vyjácll"ila paní sta
rostka Ing. Eva 1\ichtrová. Kromě ní 
jsme na svém slavnostním ustavení 
přivítal i významné zástu pce měst

ských radních, parlamentu a senátu 
české republiky stejně tak jako 
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naše zamýšlené projek ty, 
zaměřené na oblast vzdě
lávání, na pomoc nemoc
ným alergickým dětem 
s poruchami imunity, 
dětem v tísni atd. 

Na závěr: náš Rotary 
k lub sídlí v prostorách 
kavárny Mirabel, Antoní
novo nám. 59, Frýdek
Místek. Klubové schúzky 
se konají každé úterý 
v 18 hodin. Všichni hosté 
jsou srdečně vítán i. 

A to je má poslední 
dobrá zpráva, spojená 
s upřímným poděková
ním všem, kteří stáli 
u našeho zrodu a podpo
rovali nás. 

Karel čuba, 
prezident klubu 

Milan Roch. guvemér distriktu 2240, pl'edávš Chartu Rl prezidentovi klubu Karlu Cubovi 

významných firem a úřadů, působí
cích na území našeho města a oko lí. 

Rotary kluby mají ve svém "popi
su práce" mj. službu obci -a tak 
spolupráce s radnicí města, řešení 
spo lečných problémtt a vzájem ná 
pomoc je pro nás velkou výzvou. 
Dary a sponzorské příspěvky míst
ních firem a podnikatelú, jejich 
podpora a zájem o naši činnost 
jsou pro nás povzbuzením a také 
úkolem pro další propagaci rotar i
ánských myšlenek a zviditeli'loYání 
činnosti našeho klubu mezi občany 
našeho města a regionu. Ještě jed
nou jim všem děkujeme a ,·ěříme, 
že s námi strávili příjemný den. To 
je šestá dobrá zpráva! 

Na závěr našeho slavnostního 
dne jsme se sešli v krásných prosto
rách secesní kavárny Radhošť ve 
Frýdku-Místku. yní již nastává 
nová etapa existence a činností 

našeho klubu. Náměttt a myšlenek 
máme hodně, a tak čas ukáže, jak 
se nám daří realizovat základní 

ro tariánské principy, upevnit a stme
li t vnitřní klubový život a reali zovat 
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Banská Bystrica 

očami lásky 

Dňa 21 . 3. 2003 sa mi dostalo vetkej cti- predstavit širokej 

verejnosti a masmédiám najnovšie ohnisko v retaze knižných 

publikácií o Banskej B ystrici. 

Keďže nie som ani literárny kritik, 
an i profesionálny fotograf, budú 
odborné recenzie na príslušných 
miestach uverejnené neskoršie. Asisto
val som však už pri zrode tisících l'ucl
ských životov a niekol'kých knižných 
publikácH a preto som nesmierne rád, 
že som mohol privítať a uviesť clo 
prak tického života aj najnovšiu a opať 
nie cclkom tracličnú knižnú publiká
ciu o Banskej Bystrici. 

Precl pár rokmi to bol totiž práve 
netracličný Passport Banská Bystrica, 
na ktorom sa pocliel'al aj RC Banská 
Bystrica. Tento vel'mi praktický a hod
notný suvenír dnes už pripomína 
chvíle strávené v Banskej Bystrici 
mnohým návštevníkom mesta na všet
kých kontinentoch sveta a clokonca 
zdobí aj knižnicu král'ovskej rodiny. 

Posledná novinka knižnej tvorby 
o Banskej Bystrici bude pravdepoclob
ne slúžiť viacej rodákem a obyvatel'om 
mesta. Slovami pani riaditel'ky Komu
nitnej nadácie zdravé rnesto (KNZM) 
" ... je venovaná všetkým, ktorí majú 

Banskú Bystricu radi, teda l'uďom, kro
rým na Bystrici záleží, kto rí sú ochotní 
ju zvel'aďovať a skrášl'ovať a k torým 
KNZM v tejto ich záslužnej snahe 
bude nacl'alej všemožne pomáhať." 

V najmladšej knihe o Banskej 
Bystrici nachádzame citlivým objektí
vom profesionálnej kamery zachytené 
klasické symboly mesta a jeho krásne
ho okolia v róznych denných a roč
ných obdobiach, zvýraznené citovým 
vyznaním autorky básní k jej rodné
mu mestu. Knižka sa takto prihovára 
každému čitatel'ovi teplým slovem a 
pohodu vyvolávajúcim obrazom. 

Kniha je kompletne dvojjazyčná 
(slovenský a anglický jazyk). Banská 
Bystrica a KNZM má totiž mnoho 
priaznivcov aj v zahraničí, ktorí pomo
cou meclzinároclných grantov prispeli 
nášmu mestu sponzorovaním množ
stva projektov, ktoré už viedli k ozclra
veniu a skrášleniu mesta. Verím, že 
kecl' sa im dostane clo rúk táto nová 
obrazová vizi tka mesta s úprimným 
vyznaním autorov k bohatej historie-

Dignitat is memores ad optima intenti 

kej hoclnote, tradícii a krásam miestu 
na zemeguli, kto ré sa volá Banská 
Bystrica, že mnohí sa poponáhl'ajú 
navštíviť naše mesto. A to je opať 
šanca získať nových priatel'ov, sponzo
rov, darcov fi nančných prostriedkov 
a najma obcl ivovatel'ov mesta a zabez
pečit tak realizáciu dalších nových 
nadačných aktivít a projektov. 

KNZM BB svojimi výsledkami a 
úspechmi už teraz vynikajúce repre
zentuje mesto aj na medzinárodnej 
úrovni. Úprimne sa priznávam, že ako 
charter-preziclent RC Banská Bystrica 
som pri založení Nadácie zdravé 
město ako sociálneho programu 
vyhláseného na zakladajúcom stretnu
tí nášho klubu ani netušil, aká 
významná inštitúcia z nej v našom 
meste vyrastie. D nes vieme, že KNZM 
je vzorová komunitná nadácia pre 
mnohé mestá a vel'komestá doma aj 
v zahraničí. A takto- cez KNZM (kde 
v predstavenstve sú trvalo dvaja členo

via RC BB) aj RC Banská Bystrica stále 
prispieva k prospechu celej komunity 
svojho sídla. 

A ešte jeden dóvocl k radosti. V krát
kom historickom prehl'ade vývoja 
KNZM BB je v knihe uverejnená aj 
fotografia zo zakl aclajúcej schódze RC 
Banská Bystrica a vyhlásenia progra
mu Nadácie zd ravé mesto, na ktorej 
vidieť nášho priatel'a a " fundátora" 
prvých klubov na území nášho cl ištrik
tu - PDG Viktora Strabergera. 

Ružové šampanské, ktorým bo la 
nová kniha privítaná, nech sprevádza 
jej cllhý život medzi čitatel'mi. 

I van Belcm, PDG, 
RC Banská Bystrica 

On March 21st, 2003, both the public 
and the mass media became acquain
ted with d1e !atest book on Banská 
Bystrica. This book is devoted to all 
w ho like Banská Bystrica, to people 
who are interested in mis town and 
are willing to make it more beautiful. 
The RC Banská Bystrica has also parti
cipated in rhe publication of this 
boo k. 



____________________ "/ z našich klubů 

Pátráme po rnodrérn koncovérn světle 

U příležitosti předání Charty Rl 
našemu klubu v Hradci Králové dne 
27.11.1992 jsme jako tehdy poslední 
klub v cl istriktu převzali ocl Helmuta 
Rainera, tehdejšího guvernéra distrik
tu 1920, kromě jiných darů i překrás
nou mosaznou koncovou svítilnu 
z vlakové soupravy. Na rozdíl ocl 
svého původního poslání však měla 
modré sklo. Předal nám ji náš před
chttclce, tehdejší prezident Rotary 
klubu Banská Bystrica Ivan Belan (viz 
připojenou fotografii). 
Dočasným držitelem této lucerny 

byl podle staré rotariánské tradice 
poslední charterovaný klub s tím, že 
zase on ji předá dalšímu klubu u příle
žitosti předání Charty Rl. Podle našich 
záznamů a údajů v Rotary Business 

Súčasná tvár 
RTC Bratislava 

RTC Bratislava vznikol ako prvý na Slovensku 31. marca 
1993. Ocl svojho vzniku sa členská záklacli'la priebežne 
menila, ale programové zameranie nie. V roku 2002 sa 
povodní členovia rozišli do róznych zamestnaní alebo za 
inými povinnosťami a funkčnosť klubu pomaly zanikala. 
1 ašťastie sa od nového roku 2003 členská základi'la posilni
la o nových a ambicióznych mladých !'udí, ktorí sa snažia 
pokračovať v traclícií ich preclchodcov. Za to krátke obdobie 
sme privítali na viacerých stretnutiach nášho klubu člena 

RTC Gabrovo z Rumunska, ktorý sa rád poclelil o svoje skú
senosti a napomohol pri oživovaní staronového RTC Brati
slava. V súčasnosti sa činnosť klubu zameriava aj na získanie 
nových členov, ktorí by mohli pozitívne prispieť k formova
niu nových projektov. 

RTC Bratislava v súčasnosli pripravuje projekt pre postih
nuté deti zo záklaclnej školy na Mokrohájskej ulici v Bratisla
ve, ktorý sa má uskutočniť 5. mája 2003. Klub taktiež začal 
spolupracovat' aj s inými organizáciami podobného zamera
nia ako náš k lub, a to napríklacl s organizáciou Plusko alebo 
Outwardbouncl. Náš klub nezabúcla ani na súčasných 
výmenných štuclentov, o ktorých sa stará clomáci Rotary 
klub Bratislava. Pre nich máme pripravený výlet do Malých 
Karpát spojený s tracličnou opekačkou v prírocle a na pláno
vaný na začiatok mája 2003. 

Najbližšie obclobie očakávame vel'a práce, ale napriek 
tomu veríme v pozitívny výsleclok. Dúfame, že kecl' sa stret
neme na najbližšej preziclentskej konferencii, budeme mať 

vel'a dobrých správ a mnoho d'al'ších zážitkov, o ktoré sa 
s našimi čitatel'mi budeme mócť pocleliť. 

Martin Paulík, 
RTC Bratislava 

Portalu se po nás stal dočasným 
správcem lucerny RC Poděbrady. Tam 
se bohužel tato stopa ztrácí- a s ní 
i ona vzácná rotariánská relikvie. 
Společně s PDG Ivanem Belanem 

proto vyzýváme všechny naše kluby, 
jejichž datum převzetí Charty Rl je 
pozdější než 27.3.1993, aby se ozvaly, 
zela hledanou svítilnu nemají ve svém 
opatrování. Byli bychom velmi rádi, 
kdyby se znovu objevila a mohla být 
předávána u příleži tosti převzetí Char
ty Rl dalším nově vznikajícím klubům 
v našem distriktu. 

Takže hledejte, rotariáni! 

Augustin Čermák, 
RC Hradec Králové 

Dignitatis memores ad optima intenti 
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Slovenský študent 

v Ternple Terrace 
I 

Prí vyslovení slova Florida si každý určíte pred-
staví slnko a nádherné pláže. A práve Florida je 
rníesto, kde trávírn školský rok vďaka Rotary 
Youth Exchange Prograrnu. 

B)rvam v rodine pol i
cajného šéfa mesta Tem
pie Terrace, čo je pred
mestie mesta Tampa. 
Moja host-mothe r je uči

tel'ka geografie a dvaja 
bratia (16 a 18 roční) 
navštevujú rovnakú 
školu ako ja- King High 
School. Som v ll. roční
ku a prvý po!J·ok som 
mal angličt inu a americ
kú históriu, ktoré sú pre 
výmenn)rch študentov 
povinné. Okrem týchto 
dvoch predmetov som 
si vybral španielčinu 
ako začiatočník a web-design. Druh)' 
polrok mi k španielčine a web-desig
nu pribudla nemčina a školské novi
ny, pre ktoré fotím a p íšem čl ánky, čo 
ma nesmierne baví. Škola nie je príliš 
náročná v porovnaní s našimi škola
mi. 

čo sa týka mojich ostatných aktivít, 
bol som dvakrát s mojou hostitel'skou 
rodinou vo Walt Disney World 
v Orlande (lístky som dostal od hos
ťovského Rotary klubu Te mple Te rra
ce). Neďaleko nášho domu sú Busch 
Gardens, čo je obrovské ZOO s množ
stvo m roller-coasterov a iných adre na
línových atrakcií. Vďaka celoročnej 
permanentke tam chodíme pomerne 
často. Počas halloweenu tam bol tzv. 
"Hawl-0 -Scream" a celý park bol pre
menený na miesto pripomínajúce 
hororové fi lmy. Vďaka jednému z rota
riánov som sa dostal na viacero zápa
sov NHL (Tampa Bay Lightning) a 
dvakrát aj na zápas NFL (americký fut
bal), čo je tu v Tampe vel' mi prestížna 
záležitost, pretože Tampa Bay Bucca
neers sa medzitým stali majstrami ligy 

a oslavy bolí ešte váčšie, ako keď sa 
Slováci stali majstrami sveta v hokej i. 

Okrem tohto všetkého praktizu
jem samozrejme vel'ké množstvo "nor
málnych" aktivít s novými kamarátmi 
a bratmi - chodíme do kina; na pláž; 
na ryby (na lodi na oceán); surfovať; 
jazdiť na vodných skútroch; kempovať; 
hrať tenis, paintball a podobne. Počas 
vianočných prázdnin sme sa s mojou 
rodinou vybrali snowboardovať do 
West Virginie, aby som si aspoň tro
chu pripomenul jednu z mála vecí, 
ktoré mi chýbajú - sne h. 

Takisto ma tu bolí navštíviť na tri 
týždne rodičia. Dva t)ržd ne bývali 
"u nás" a na týždeií som ich zobral na 
juh Floridy - užiť si slnko a more a 
spoznať Floridu. 

Počas mójho pobytu som mal pre
zentáciu o Slovensku v troch Rotary 
kluboch. V škole som vstúpil do Inte r
act Clubu, s ktor)rm sa zúčasti'lujem na 
róznych projektech. 

Dignitatis memores ad optima intenti 

Mám pred sebou už len necelé tri 
mesiace pobytu na Floricle a zatial' to 
vyzerá na najkrajší rok mójho života. 
Ešte ma čaká 5-clií.ov)r výlet do New 
Yorku prostredníctvom školských 
novín a určíte aj vel'a iných zaujíma
vých zážitkov. Na záver dodám le n 
jedno: 

Vďaka Rotary za Youth 
Exchange Program!!! 

Martin Hrnčicu; 

vyslaný RC Liptovský Mikuláš 

A Slovak student who, thanks to the 
Rotary Youth Exchange Programme, 
was able to spend a year in the family 
of the police chief of Temple Terrace 
in Florida, describes his experiences at 
school, as well as with his host family. 



__________________________________ _," 
PolioPius 

Najnovšie inforrnácie o pokroku 
eradikácie polio v roku 2002 

Najmenif počet infikovanýcb..kJ:Ijjn, 
ala viacaj grlpadov v roku 2002 

a konci roku 2002 zastalo ešte 
sedem krajín sveta endemickými 
pokial' ideo detskú obrnu. Ideo tri 
krajiny me nej, než v roku 2001 a o 118 
krajín menej než v roku 1988. Najvačší 

podiel prípadov, viacej než 85 %, v ro
ku 2002 sa vyskytol v troch štátoch 
a to v Indii, Nigérii a v Pakistane. 
V indickom š táte Uttar Pradesh samot
nom sa vyskytlo viacej než 60 % celo
svetového výskytu polio. V štyroch 
endemických krajinách (Afganistan, 
Egypt, Niger a Somália) sa vyskytlo 
spolu menej než 25 prípadov. 

~rok, kto!Ý aa doaiahol v era ikécii 
polio v roku....2002 __ _ 
• Európsky región bol v júni 2002 
certifikovaný ako región bez poliomy
elitídy. Spolu s doteraz certifikovaný-

mi regiónmi Amerík (1994) a Západ
ného Pacifiku (2000) žije teraz v obla
stiach bez poliomyelitídy viacej než tri 
miliardy !'udí v 134 krajinách. 
• Nezistil sa ani jeden prípad polio 
v Sudáne a v Etiopii'. 
• Zlepšila sat ďostu pnosť detí na 
očkovanie v. krajinách ako je Afgani
stan, Angola at Som:álslto. 
• Typ II poli<ovírusu sa· za posledné 
tri roky nezistil nikde vo· svete. 

lupracovníkmi týmy, ktoré zabezpečo
vali dopravu, distribuovali vakcínu, 
získavali deti na očkovanie a starali sa 
o propagandu očkovania. Ezra Tesho
me, pochádzajúci z Etiópie, ale žijúci 
v Seattle v USA, viedol skupinu 85 čle
nov Rotary do svojej rodnej kraj iny. 
"Bolo dojímavé vidieť nádej v očiach 
obyvatel'ov. Mnohí z nich išli míle a 
míle, aby priviedli svoje deti na očko

vanie." Brad Howard z Rotary klubu 
Oakland California Sunrise priviedol 
34 rotariánov do Ghany. 

Rotary International ako najdóleži
tejší prispievatel' zo súkromného sek
toru prispelo vyše 182 miliónmi dolá
rov na eradikáciu polio v Afrike. 
Okrem toho mnoho rotariánov sa na 
očkovaní v Afrike zúčastnilo osobne. 

Viktor Príkazský, DGN 
RCPoprad 
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Britské bankovnictví 
pro české klienty 

Finanční služby poskytuje britská banka HSBC již více než 1 GO let. S více než 
9500 pobočkami v BO zemích a teritoriích patří k největším světovým bankov
ním institucím. V České republice působí HSBC od r . 1 998. Nabídka služeb 
zahrnuje bankovní služby pro privátní klientelu i obchodní společnosti, obchodo
vání na finančních trzích, poradenství při fúzích a akvizicích a v neposlední řadě 
vybrané investiční a spořící produkty. Představení investičních a spořících pro
duktů bylo předmětem vystoupení zástupců HSBC na setkání RC Praha, které 
se uskutečnilo 28. dubna letošního roku. Zvláštní pozornost; byla věnována kon
zervativním Zajištěným růstovým fondům HSBC. 

Úroky na termínovaných vkladech 
se nacházejí na několikaletých mini
mech. Klienti proto hledají alternativ
ní i nvestiční příleži tosti. Ti ko nzerva
tivní, nebo chceme-li opatrní, se snaží 
najít takové investiční produkty, kte ré 
by alesp o l''l částečně korespondovaly 
s te rmínovanými vklady. Mezi produk
ty, k teré 100% zajišťují celou částku 
a zároveň d ispo nují potenciálem zají
mavých výnosl!, patl"í bezesporu tzv. 
zajištěné produkty. Proto odpovědí 
pro konzervativní klienty mohou být 
právě zajištěné produkty HSBC. 

Zajištěné rl!stové fondy HSBC jsou 
určeny klien tl!m, kteří nemají rádi rizi
ko, tedy nepřej í si ohrozit peněžní 
částku vloženou clo investice, ale záro
vei'í. by rádi zhodnotili své prostředky 
při r tJStu kapitálových trhLI. Zajištěné 

prod ukty HSBC spojují plné zaj ištění 

vstupní investice (často i se zajiště
ným minimálním pevným výnosem) 
s příležitostí vydělat na rl!stu kapitálo
vých trhl!. 

Společným znakem zajištěných pro
duktl! je limitovaná doba, během níž 
jsou nabízeny a dále pevná doba 
jejich splatnosti. Díky tomu zajištěné 
fo ndy, na rozdíl od jiných produktl!, 
zajišťují minimálně plnou návratnost, 
popřípadě i minimální pevný výnos. 
Nabídkové o bdobí je zpravidla dvou
měsíční. 

Nabídka nových Zajištěných rl!sto
vých fondl! HSBC probíhá od Veliko
noc ve 42 zemích a bude ukončena 
nejpozději 17. června letošního roku. 
Klienti si mohou zvolit jednu z pěti 

zajištěných variant. 

Minimálni návratnost 

Maximální návratnost 

Rustov)· asij sk\• fond A nnual 
A~aa Annual Orowth Fund 

Investované peníze • plus 
11 • • . " britské liblc 

t)_:l\0
'" - v americkém dolaru 

X.:' 0 .. - v euru 

Investované peníze• plus 

Růs to't~d~~:~:.3 Bonus 

Investované pcniz.c• plus 
115., o - \ ' britské libte 

1 U' ~ - ' americkém dolaru 

Investované peníze• plus 100% 
ncomczcný výnos odvozený od ročních bonusů a 

uzamykání výnosti. 

Vazba na index South Korea KOSPI 200 
FTSE/Xmhua Chi na 25 Index 

MSCI Taiwan 

Nasdaq-100 Index '· 

Proč tento trh? A~ijsk)' trh ptcdstavuje atrakti\'lli hodnotu ve 
sro,•nání se zbytkem svčta. Odhady JŮstu místních 

ekonom>k patfí k nejvyššim na světě. Tyto trhy 
poskytují zajímavý rustový potcnciál. 

Náznaky zlepšující se americké ekonomické 
situace '' kombinaci se sniženim dani v USA 

mohou podpoti t obchodní a spotřebitelskou důvěru. 
Minulý pokles indexu a výše uvedené ekonomické 

faktory mohou vést k obratu 

Potcnclfl l růstu Pětkrát ročn i bonus: 
l l • - v britské li bře 

95' o • v americkém dolaru 
85uo · v euru 

tohoto trhu. 

Počáteční bonus ve výši 100% bude snížen 
o měslčnlmi poklesy Nasdaq·l 00 Index v průběhu 

pětiletého investi čnlho obdobi. 

upravený o nejslabší mcziměsični změnu koSe 
indexl'!. Roční výnos se zamyká. 

britská libro, americký dolar a euro britská libro a americký dolar 

První tři možnosti se týkají Zajiště

ného rustového fondu Annual. Do 
tohoto fondu lze vstoupit v americ
kých dolarech, eurech, britských lib
rách. Investovat lze samozřejmě z kte
rékoli konvertibilní měny včetně 

české koruny. Investiční období je 
pětileté. Po jeho uplynutí obdrží kli
enti púvodně investovanou částku a 
výnos. Minimální zajištěný výnos po 
pěti letech či ní ll% v britské libře a 
maximální výnos zde není omezen. 
Jeho výše se odvíjí od pěti ročních 
bonusú a od vývoje podkladových 
akciových trhl!. 

Čtvrtá a pátá varianta se týká Zajiště
ného rústového fondu Bonus. Ten je 
k dispozici v americkém dolaru či 
britské libře a sází na vývoj americké-

ho indexu Nasclaq-100 Index. Mini
mální zajištěný výnos činí 12,5 % 
v britské libře a 10 % v americkém 
dolaru za pětileté investiční období. 
Za ste jnou dobu pak múže investor 
svou ptlvodní investici zdvojnásobit. 

Do zaj ištěných produktl! HSBC lze 
investovat přímo v pražské bankovn í 
pobočce HSBC a u dalších 4 českých 
bank (HVB Bank, Raiffeisenbank, 
česká spoři telna, e-banka). HSBC dále 
disponuje sítí vyškolených nezávis
lých poradCl\ kteří pl!sobí po celém 
území ČR a zájemce o produkty 
mohou přímo navštívit. 

jan HladkJí, 
RC Praha 

Dignitat is memores ad optima intenti 
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Důvěřujte rni, 

[jsem 
. ; 

rotar1an 
Pot;řebujerne snad nové etické principy? 

Asi před deseti lety jsem byl zvolen 
do ústředního představenstva mého 
profesního sdružení- Královské 
komory autorizovaných odhadd1 
ne movi tostí (RICS). Jedním z prvních, 
s kým jsem se při výkonu své funkce 
setkal, byl majitel jedné firmy, sdružu
jící odhadce zemědělských pozemktl 
a hospodářských nemovitostí. Po 
mnoho let pravidelně inzeroval 
v mých místních novinách a v naší 
komunitě byl velmi dobře znám díky 
své věrohodnosti a kvalitě služeb 
poskytovaných svým zákazníkům . 

Považoval jsem si za čest být členem 
stejné komory jako on. Byl ostatně již 
ve vyšších funkcích, zatímco já jsem 
byl dosud jen skromným inspektorem 
lopotícím se s řadou běžných prací již 
dobrých 18 let. Představte si, jak mě 
překvapi lo, když mi řekl: "Vítám tě 
v našem představenstvu, Barry. Před
cházela tě dobrá pověst. " 

To mě přinutilo k zamyšlení. Co 
vlastně o mě, o mé reputaci mohl 
vědět? Byla dobrá nebo špatná? 
Později jsem si uvědomil, že 

skutečně patříme do "obchodu 
s lidmi", a že to, co máme na 
prodej, jsme vlastně my 
sami. že je to právě čestnost, 
nezávislost a objektivita, 
z nichž vyrl!stá ona potřeb
ná dúvěryhoclnost. To vše 
je shrnuto clo jednoho 
pojmu -etika. 
Právě v současné době je 

etika žhavým tématem, 
zejména sledujeme-l i některé 

problémy světového obchodu 
,. té nejvyšší úrovni. I RICS se 
již několikrát zaručO\·ala za své 
členy, a to ještě předtím, než 
vypukla v obchodním světě na 
konci roku 2001 vážná choroba zvaná 
"enronitida". Ve světě, v němž se jak 
profes ionálově, tak i zákazníci zmítají 
v šoku z obchodních skandál(!, je 
třeba usilovat o znovuzískání clúvěry

hodnosti, a to jak mezi námi a našimi 
zákazníky, tak i mezi námi, ktel"í se 
jako profesionálově pohybujeme ve 
světě obchodu navzájem. 

Stále se d iskutuje o tom, zela by 
naše RICS měla formulovat detailní 
etické zásady, jimiž by se měli její čle
nové řídit. Ovšem právě etika je jád
rem našeho rotariánského společen
ství. Proč by neměly platit principy, 
respektované rotariány, i v kterékoliv 
jiné komunitě profesionálú, chtějí-li 
řídit své podniky, své obce i své životy 
na etických zásadách? 

Zde je tedy devět obecně platných 
etických principů: 

• Jednej vždy čestně: nikdy neklaď 
svi1j vlastní zisk nad blaho svých 
zákazník(! a vždy plně respektuj 
zachování dúvěrnosti. 

Buď vždy poctivý a upřímný: bud' 
spolehlivý ve všem, co děláš - nikdy 
neuváděj vědomě nikoho v omyl, ať je 
to odmítnutím 
nebo 

zkomo
lením poskytované informace. 
• Ve svém jednání buď otevřený a 
transparentní: se svými obchodními 
partnery se poděl o všechny své 
poznatky a předlož jim je na rovinu a 

srozumitel ně. 

• Ve všem svém jednání buď odpo
vědný: nikdy se nezavazuj k něčemu, 

co nemúžeš splnit; bud' vždy odpo
vědný a nikdy nedávej vinu jinému, 
pokud se ti něco nedaří. 
• Buď si vědom svých mezí a jednej 
podle toho: uvědom si svou kompe
tenci a nepokoušej se ji překračovat. 
• Vždy buď objektivní: poskytni 
poctivou, neutrální radu a nikdy 
nedopusť, aby tvé pocity a osobní 
zájmy zastínily tvtlj úsudek. 
• Nikdy se nepovyšuj nad jiné: 
s ostatními jednej vždy s plným 
respektem, bez ohledu na jejich pohla
ví, rasu, náboženství či sexuální orien
taci. 

Dávej sám dobrý příklad : měj na 
paměti, že tvé chování jak na veřejnos

ti, tak i v soukromí mtlže ovlivnit tvou 
reputaci i reputaci jiných. 
Měj odvahu postavit se na odpor: 

buď připraven zasáhnout, podezíráš-li 
jiného člena z nečestného jednání. 

Tyto zásady mě vedou k závěru, 
že nejvyšší značkou kvality kaž

dého rotariána by měla být 
jeho naprostá spolehlivost. 
j ak se s tím vyrovná každý 
z nás? 

Barry Gilbertson, 
vice-prezident RICS, 

VJíznamný 
spolupracovník ji1my 

PricewaterhouseCoopers 
Real Estctte Hosdtitality 

& Leisre tecnn, 
President-Eiect 

RC Folkstone, Anglie 

(dz) 

See: "Trust me • l'm a Rotarian" 
b Garr Gilbertson, 
"ROT ARY"- The Magazíne of RIBI, 
#12/ 2002 
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Magna Charta Libertaturn aneb 

Neobvyklé setkání v Albionu 

Jistě t;o už zažil každý z vás: najednou uslyšíte 
výraz či s lova, která vám jsou povědomá, cosi 
připomínají, ale honem nevíte, kam s nimi, kam je 
správně zařadit. 

Teprve za chvíli mi vytanulo na mysli, 
že jsem se s těmi to slovy poprvé set
kal jako student pražské právnické 
fakulty, ovšem další souvislosti jsem 
už samozřejmě dávno zapomněl. 

Stojím v zešeřelé místnosti budovy 
bývalého hraběcího soudu a současně 
i středověkého vězen í téměř tisícileté
ho hradu a přede mnou v klimatizova
né vi tríně leží pod bezpečnostním 
sklem tato mimořádně vzácná listina, 
opravdová MAGNA CHARTA 
LIBERTATUM, osvětlená 16 malými 
žárovičkami clo ruční svítilny, aby his-

Stalo se to i mně, když jsem se letos 
v polovině února dostal zcela náho
dou clo města Lincoln ve stl·ední Ang
lii, v hrdém Albionu. Nikcly dřív jsem 
o městě Lincolnu neslyšel- a to je jistě 

moje velká chyba. Věděl jsem jenom, 
že Lincoln, křestním 

Vstupujeme do rozsáhlého travnaté
ho nádvoří hradu s několik a budova
mi a mou pozornost upoutává smě
rovka s nápisem MAGNA CARTA -a 
tu to někde hluboko v mé paměti za
zvonilo: snad MAG A CHARTA 

jménem Abraham, byl 
jeden ze slavných ame-
rických prezident(!. 
Dodatečně jsem si tedy 
zjistil, že základy exi
stence tohoto města 

sahají dokonce až clo 
keltské doby. Později, 

v roce 47 po Kr., tu 
Římané založili osadu 
Lindum Colonia
odtud také současný 
název města, Lincoln. 

Stojím tedy najednou 
v údivu před přenád
hernou normansko-
gorickou katedrálou 
ohromných rozměrtt 

(s délkou hlavní lodi 147 
metrů) a se třemi tup)r
mi věžem i, to lik typický
mi pro anglosaskou 
gotiku. Přímo naproti ní, 
na vrcholu širokého 
kopce s dalekým výhle
dem do hrabství Lin
colnshire, se rozkládá 
druhý architektonický 
monument- Lincoln 
Castle. V prospektu se 
dočítám, že se s výstav
bou tohoto normanské
ho hradu započalo již v 
roce 1068, tedy dva roky 
poté, co normanský 
vévoda Vilém I. Dobyva-

~rouo ~. 
~ln pruním míote o 30 poópocu ::Uónn ~oijn poturauJcmc touto ~f)nrtou, nno36u 
plotnou pro nóo n nniíe potomfiu, 3e nnollcfió rírflco 6u6e ouo6o6nó, Její próon 
ncumcniíenó, JeJí ooo6o6u neoijro3enéi n 3e ol přejeme, n6u <l!fjnrtn plntfln, 
ouptýoó 3 tofjo, 3r 3 nniíí ooo6o6né o úle jciíte přeótím, nca boj6e fl roaporům 
meat nómf o nniílmf 6nronu, anruřujeme o touto <l[fjnrtou potor3uJcmc ooo6obu 
oolc6, fitccé joou poonaooónu an nej6ůfr3ftejiíí o nejpotře6nejiíí pro nngffcflou rír· 
fleo. 3nruřujeme tnfié oiíem ooo6o6núm muaúm nniíeijo firófoiJotoí, nóm oiíem 
n pcoo36u f nnofm potomkům oeiífleré nómf uueóené ooo6o6u, n6u Jfrfj uaíunff 
o 6oór3oonff je oni f Jejfcfj potomci f mu o nnilf potomci. 

~moto .l!.onóýn 6u6c uaíont oiíecfj ooýcfj 6oonon6nícfj ooo6o6 o oofnýcf) cel jol\ no 
oouiíf, tnfi no oobe. '\!nflé oufjlooujeme o anmčujeme, 3c oiíecf)no ónliíí oomoo· 
próunó o oýonónf meotn, o6ce n příotnuu 6u6ou mít ooé ooo6o6u o uofnó rtn. 

~looo ***J*. 
~óóný ouo6o6nú mu3 ne6u6e 306raen, uoc3něn, pootnuen mímo 3óflon, OU · 
fjoiítcn ne6o Jnfiflofíu poiífioaen, nepooeóeme proti němu říaení o ne6ubeme jej 
pronóolebooot, le6o ae 6u 6ut ptóoopfntn ě oboouacn olejně jnfio jemu rooní, 
o to po6lc aófionn nniíí 3emě. 

~looo U. 
~lífiomu neprobóme o nífiomu nco6cp řeme ne6o nepoaór3ímc jef)o próoo 
n opcnoeófnoot. 

toricky neuvěř itelně 
cenný, ručně psaný ori
ginál nebyl poškozen 
ani paprsky elektrické
ho světla. Její fotografo
vání je samoúejmě 
zakázáno. 

Hned po návratu 
domů jsem si ve Všeo
becné encyklopedii 
Diderot ověřil , že 

"Tato Velká listina svo
bod představuje základ
ní zákon anglické sta
vovské monarchie, 
potvrzený v roce 1215 
anglickým králem 
Janem Bezzemkem po 
prohrané válce s Francií. 
Obsahovala ustanovení 
o svobodách církve, 
o lenních povinnostech 
baronú a rytíl'l\ o ústav
ní moci a jejím omezení, 
o obchodu a právech 
měst, o ochraně majet
kových a osobních práv 
svobodných lidí. Její 
zachování mohlo být 
vynuceno s použitím 
práva branného odporu. 
Pokládá se za první 
chartu anglické ústavy." 

Co to však má společ

ného právě s městem 

Lincoln, jak se dostala 
právě sem? Zjistil jsem 

tel zvítězil ve slavné bitvě u Hasringsu 
nad již zvoleným anglosaským králem 
Harolclem I I. a zahájil tak normanskou 
éru britské histo rie. 

LIBERTATUM- ale kam tady v Anglii 
s tímto latinským pojmem, kam jej 
zařadi t? Narychlo si ta slova překlá
dám: VELKÁ LISTINA SVOBOD .. . 

to v zápětí z informací, poskytnutých 
přímo ve výstavním prostoru lincoln
ské pevnosti: jde skutečně o o riginál, 
přesněj i řešeno o jeden ze čtyř dosud 

Dignitatis memores ad optima intenti 
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ze světa 

čtvrtý je právě v Linco lnu. 
Každého teď napadá řada otá

zek- především kdo vlastně 

Chartu vytvoři l? Na jejím zpraco
vání se v roce 1215 podílelo 
v městě Runnymecle 25 baront:1, 
jejichž jména jsou dochována, 
každý z jiného hrabství tehdejší
ho anglosaského království. 
Další neodbyrné o tázky mi zocl
pověděly záznamy v expozici. 
Dozvěděl jsem se, že všechny 
dochované exempláře jsou obsa
hově totožné, pouze s několika 
nepoclstatnými chybami, vznik
lými při opisování. že písařú 
bylo zřejmě více, neboť každý 
exemplář vykazuje jiný rukopis. 
že jsou psány na telecí kť:1ži 
inkoustem z lampové černi, smí
šené s duběnkami a arabskou 
gumou. že celkový rozsah textu 
má asi 3 500 slov, psaných stře
dověkým latinským těsnopisem. 

Vystavený originální stejnopis 
nebyl králem Janem Bezzemkem 
z dynastie PlantagenettJ nikdy 
podepsán. Autenticita však byla 
potvrzena královou pečetí, zho

Západnr fasáda normansko-gotická katedrály sv. Huga v Uncolnu tovenou ze směsi včelího vosku 
a pryskyřice 
a připevněnou 
pť:1vodně na 
spodní části listi
ny pomocí sple
tené hedvábné 
šňll rky, provlék
nuté třemi otvo
ry. Pečeť se však 
již bohužel ztrati
la. 

Uncoln Castle, který po d8Wt sUJietí sloubl - a i dosud slou!f ·jako mfsUJ, kde stále 
zasedá soudnl dvůr. 

Tato vzácná lis
tina, v naší mo
derní terminolo
gii vlastně ústav
ní zákon, platil 
zpočátku jen 
velmi omezenou 
dobu - pouhých 
devět týdnú, než 
byl 24. srpna 
1215 anulován 
samotným pape-

dochovaných stejnopistJ. Jejich 
pllvodní počet byl 41, tedy po jednom 
pro každé tehdejší hrabství a pro pět 
anglických přístavll, většina z nich 
však v prllběhu staletí nenávratně 

zmizela. Dva zachované exempláře 
jsou dnes uloženy v Britské knihovně 
a jeden v katedrále v Salisbury, te n 

žem. Byl však 
znovu vyhlášen v letech 1216, 1217 a 
1225, přičemž každá jeho "novela" 
byla přizpúsobena nebo doplněna 
tak, aby odpovídala své době. Koneč

ně v roku 1297 byla Charta potvrzena 
jako základ anglického práva. Je 
mimořádně zajímavé, že dodnes - po 
celých osm století - platí v púvodním 

znění ustanovení jejích čtyř hlav (č. 1, 
13, 39 a 40). 

Do Lincolnu se vystavený exemplář 
dostal s největší pravděpodobností 

dne 30. června 1215 díky biskupovi 
jmé nem Hugh Bigod, který tehdy byl 
přítomen v Runnymede. (Ten také byl 
pohřben v lincolnské katedrále, 
ovšem odděleně jeho hlava přímo 
v kněžišti a samostatně jeho tělo.) 

O tom, že je Charta opravdu origi
nále m, svědčí to, že na zadní straně 
listiny je napsáno stejnou rukou jako 
vlastní text slovo "Lincolnia". Počínaje 
rokem 1215 jsou také v městě Lincoln 
vedeny stálé záznamy o uchovávání 
Charty. V péči místní katedrály byla 
Charta až do roku 1939. Válečné roky 
strávila ve Fort Knox v USA, ale poté 
byla znovu vystavena v místní katedrá
le, jen s výjimkou krátkých pobytú na 
výstavách v USA, Kanadě, na Novém 
Zélandu a v Austráli i. 

O tom, že MAGNA CHARTA 
LIBERTATUM je skutečně výjimeč
ným p rávnickým dílem trvalé platnos
ti, takže se stala předlohou pro 
mnoho dalších evropských ústav, 
svědčí i d ikce jejích dosud platných 
čtyř hlav, které uvádím v jejich orien
tačním překladu z angličtiny. 

A tak jsem si aspoň při pohledu na 
vzácný právní dokument, jakým 
MAGNA CHARTA LIBERTATUM bez
pochyby je, znovu po více než pt:Jisto
letí připomněl, co nám tehdy na práv
nické fakultě přednášel pan profesor 
Cyril Horáček o historických koře
nech ústavního práva. 

Jde ovšem o připomínku nám 
všem: dnes a právě pro naši dobu 
a naši budoucnost bychom si měli 
z této Charty brát před naším vstu
pem do Evropské unie poučení o vý
znamu a trvalé platnosti lidských 
a občanských svobod, jichž si lolik 
vážíme a které chceme vždy zastávat 
a p rosazovat. 

(cl z) 

Although the Magna Charta Liberta
tum has existed for longer than thou
sand years, it stili has something to say 
to the mankind. Some of the articles 
of the Magna Charta Libertatum are 
valid even today. The author describes 
a stro ng impression made on him by 
o ne of the four existing originals, 
saved and exhibited in Lincoln, Eng
lanci. 
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z našich klubov \.._ _____________________ _ 

Park se opět zrněnil v park 
poradil si s tírn Rotary klub Hradec Králové 

Když se loni 13. prosince objeYil 
v regionální p l'íloze MF Dnes smurný 
obrázek zanel'áděného lesoparku na 
!'vloravském pl'edměstí Hradce Králo
vé a v doprovodném textu zazněly 
unisono nál'ky odpovědných pracov
ník(! města, že s tím nemohou nic 
dělat, protože se jedná o soukromý 
majetek, l'ekl si hradecký Rotary klub: 
"Tady je naše p l'íležitost." V rámci své 
služby obci se jeho členové rozhodli 
tento park vyčistit vlastními silami. 
1 ápad pocházel vlasrně z návštěvy 
jednoho 
z nich v pennsylvánském RC Mueh
lenberg, kde právě rotariáni vyčistili 

kus dálnice, vedoucí pl'i ok raji města. 
Klub si vyžádal písemné souhlasy 

vlastníkú pozemkt\ zaj istil si u podni
ku Městská zelei'l pl'istavení kontejne
ru na odpadky a plastové pytle. V so
botu 26.5. v 8 hodin ráno se na konci 
Benešovy tl'ídy sešlo na dvacet rotariá-

nt"1, mnozí i se 
svými rod innými 
pl'íslušníky. etr
valo to ani celé 
dvě hodiny, a 
kontejner se 
vrchovatě naplnil 
všemi možnými i 
nemožn)rmi 
odpady, plastov)r
mi lahvemi počí

naje a starým 
kobercem konče, 
podvozky dět

ských kočárkt"1 

nevyjímaje. 
Všichni účastn íc i této "brigády'· se 

nakonec rozcházeli s pocitem, že udě

lali něco užitečného pro své město. V 
jejich silách ale u rčitě nebude, aby 
tento kus pl'írody natrvalo udržovali v 
upraveném stavu. l icméně vznikl 
návrh, aby u pl'íležitosti stoletého trvá-

a zkušené v Praze 
áš distrikt a jeho přitažlivá místa 

stále častěji navštěvují skupiny ro tariá
n ll z jiných zemí, a to i mimo oficiální 
partnerské vztahy. Začátkem května 
se tak v Praze objevila početná skupi
na čl enú RC Glanmire z Irska. Během 
víkendového výletu chtěli pl'edevším 
prověl'ir spolehli,·ost nově otevl'ené 
letecké l inky ČSA mezi městem Cork 
a Prahou. Pl'itom se však pl'esvědči l i 

na vlastní oči také o ojedinělé kráse 
naší metropole a skvělých výkonech 
pěvcú v Tárodním d ivadle. Večerní 
setkání s členy RC Praha Classic 
v pražském restaurantu Zlatý Dvt"1r 
využi li i pro v)rznamnou událost 
svého klubu. Prezident klubu RC 
Glanmire právě v Praze př·edal jedno
mu z člent"1 klubu, Michaelu Burnsovi, 
významnou rotariánskou poctu- Paul 
1 Iarris Fellow. 

skj 

Dignitatis memores ad optima intenti 

ní rotariánského společenství pl'evzal 
hradecký Rotary klub patronát nad 
touto částí města alespoi'í do února 
2005. 

Augustin Čermák 
Rota1y klub Hradec Králové 
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NEZAPOMÍNEJME 

NA BUDOUCNOST! 

Běh našeho života se neuvěřitelně zrychluje. Jednak je to tím, že 
nám všem - a to je spravedlivé! - léta pravide lně př ibývají. Mládí je 
krásně bezstarostné, každý z těch dnešních -náctiletých má před 
sebou svůj (jen zdánl ivě ! ] nekonečný život. Ale s přibývajícím i roky je 
pocit zrychlování běhu času stále tím intenzivnější, čím více si uvědo
mujeme. že se nám náš vlastní život vlastně stále jen zkracuje. 

Druhou příčinou zrychlování běhu života jsou vědecko
technické vymoženosti současnosti . .J en si vzpomeňte: sv(tj 
dopis, s jehož psaním jste stnívili třeba hodinu, jste museli 
donést clo poštovní schránky, aby jej pošta doruči la v nej
lepším pf·ípadě teprve druhého dne adresátovi. Bydlel-li 
ovšem někde v zámoří, mohl si přečíst vaše sdčlení- třeba 

i vyznání lásky - teprve po mnoha dnech. Dnes naťukáte 
svou stručnou "esemesku" na displeji svého mobilu, stačí 
jen stručné "mam te rad", zmáčknete t lačítko - a v tom oka
mžiku zapípá mobil v kapse vašemu partnerovi, ať je prá,·ě 
na chatě v Kotěh(tlkách nebo na služební cestě třeba v Tas
mánii. 

Protože se toho kolem nás děje stále víc, je současný tok 
in formací neuvěf·i tel ný. l~i nou se na nás z novin, televize, 
rozhlasu, nyní i z internetu, aniž bychom byli schopn i aspot'i 
tisícinu z toho nějak zaznamenávat. J\lnoho zajímavého se 
děje i ,. našich Rotary klubech: život každého z nich je napl
něn událostmi ať humani tárního charakteru (když usku teč
iíujeme nějak)· zajímav)' projekt třeba ve prospěch místního 
domova dúchodctt) nebo akcemi spo lečenskými (třeba přá
telským setkáním čl en l! klubu i s jej ich rodinami o zimním 
víkendu někde na horách). Čas však běží neúprosně dál, 
další události ko lem nás i v životě klubu se vrší jedna přes 
druhou a tak na konci roku (myslím rotariánského roku) si 
už jen s obtížemi vybavujeme, co všechno se nám podaf"ilo 
v klubu za uplynui)'Ch dvanáct měsíctt dokázat. A kdybych 
se ds zeptal, kolika sociálními či ,·zcl ělávacími projekty a 
v kterém roce váš klub pl"ispěl svým spoluobčan(tm, budete 
\'e své přetížené paměti pátrat jen s velkými obtížemi. 

Proto se naše celos,·ětové společenství Rotary obrací kaž
doročně na vedoucí činomíky každého z těch 30 tisíc 
klubú, aby v čermu, po skončen í svého funkčního období, 
před ložili svým členúm ( i svému gu,·ernérovi) zhodnocení 
všeho, co se podaři lo klubu dosáhnout, zejména v tom hlav
ním, co je náplní činností rotariánl'l -v oblasti poskytova
ných služeb a pomocí. 

Když jsme po roce 1989 začal i obnm·ovat činnost našich 
býval)rch Rotary klubú nebo zakládat nové, začali jsme pát
rat, jak to vlastně bylo s existencí a ak tivi tami českých č i slo
\'ensk)rch klu bú za první republiky nebo těsně po válce. 
A jak jsme byl i šťastni, když se poclaf"ilo někde v archivu 
objevit, kdo vykonával ve tf"icátých letech funkci guvernéra 
našeho tehdejšího distriktu č. 66 nebo že se v roce 1947 
uskutečnila cl istriktní konference,. Plzni za účasti tehdejší
ho ministra zahran ičních věcí .Jana Masaryka. 

r našim klubl!m ptibývají léta jejich existence a jejich akti
, ·it, které jakoby zapadají clo minulosti, do zapomnění. Aby-

V~ichni dosevadnf guveméf d1striktu s Jeho soutssná sekretilf*s se se~li v Lysé nsd 
Lobem v Ol<resnfm srchlvu s jeho i'edttelkou pf mg. Řehákovou 

chom tomu však zabráni l i, aby mohl i naši následovníci po 
dalších 20 či 50 letech zj istit, že třeba ostravští a žil inští rota
riáni spo lečně pořádali na zlomu dvou tisíciletí významný, 
každoročně se opakující humani tární projekt Stružielka, je 
třeba tyto záslužné aktivity také zdokumentovat: nejen 
napsat o nich nějaký zajímavý článek pro náš clistriktní ča

sopis, ale zejména sestavit souhrnnou zp rávu o úspěších 

klubu za právě končící rok a uložit je clo archivu. Do arch i
vu klubu, ale i celého našeho cl istri ktu. Proto také byl náš 
distriktní archiv zřízen hned v prvním roce samostatné exi
stence distriktu 2240. Do něj ukládaj í všechny své cloklacly 
po skončení svého funkčního období všichni naši gu,·erné
ři. Avšak přestože je jednou z povinností každého preziden
ta a sek retáře obohatit náš rotariánský archiv i záznamem 
o činnostech jejich klubu v době jejich púsobení, děje se 
tak stále jen ,·ýjimečně. 

j e m i proto trochu líto našich násleclovníkú, že budou 
moci třeba po 20 letech jen těžko rekonstruovat život čes
kých a slovenských Ro tary klubú právě v době, kterou žije
me my, právě tecl', v prvních letech 3. tisícletí, kdy se tok 
informací tak neuvěřitel ně zrychlil. tvl y svou dobu sice ještě 
známe, ale i nám samotnfm se už začínají z paměti vytrácet 
děje před třemi či pěti roky. 

Dbejme proto, přátelé, aby nezapadlo clo zapomněn í, 

čeho pozitivního v současnosti dosahujeme. Ukládejme clo 
jednoho místa, clo našeho cl istrikrního archivu ,. Lysé nad 
Labem alespot'i stručné dokumenty naší současnosti, aby 
se o nás mohla jednou dozvědět i budoucnost. Proto vás 
také prosím: 

NEZAPOMÍNEJME NA BUDOUCNOST ! 
(dz) 

The shon essay emphasizes the neecl to archive the dub 
activity material in the clistrict archive in Lysá nad Labem. 

Dignitatis memores ad optima intenti fu 
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Výročni konference RIBI za účiati 

prince Charlese 
Princ Charles, čestný rotarián, oce

nil úsilí rotariánů, kteří jej pozvali jako 
prezidenta britské neziskové organiza
ce WaterAid na svou výroční konfe
renci RIBI v Blackpoolu ve dnech 
11. - 13. 4. , neboť právě toto téma je 
hlavním programem britských rotariá
nů v tomto roce. "I když je každému 
jasné, že voda je základním předpo
kladem existence života, vzkvétající 
lidská společnost snadno zapomíná, 
že mnoho lidí v rozvojových zemích 
vůbec nemá přístup k čisté a pitné 
vodě. Její zajištění je nejzákladnějším 
předpokladem, aby mohli učinit roz
hodující krok ze života chudoby a bí
dy," řekl princ Charles. "Vám rotariá
nům proto děkuji za vaše nadšení a 
obětavost při spolupráci s WaterAid 
v Tanzanii." 

Od roku 1984 přispěli britští rotariá
ni na tento program částkou 3,1 milio
nu dolarů. V tomto roce zajistí zdra
vou vodu, sanitární zařízení a výchovu 
v oblasti hygieny pro 21 000 lidí 
v oblastech Dodoma a Kiteto v Tanzá
nii. 

USA a Vietnam ai vvm~ě;;!niiY:;" ~P~~==:::: 
GSE-týmy 
Přestože dosud ve Vietnamu Rotary 

kluby neexistují, postarala se o výběr 
vhodných účastníků Sue McKinney, 
členka kalifornského RC Oakland Sun
rise ve spolupráci s Obchodní a prů

myslovou komoru v Ho Chi Min City. 
Z Vietnamu tak přicestovaly do USA 
čtyři GSE-týmy, aby se podílely na 
měsíčním kulturním a profesním pro
gramu. Je to poprvé, co se Vietnam 
zapojuje do GSE-programu Nadace 
Rotary. Hostiteli mladých Vietnamců 
byly distrikty 5030 (Washington) a 
kalifornské distrikty 5130, 5150 a 5170. 

Každý tým z USA, složený ze čtyř 
členů a jednoho vedoucího, byl zamě
řen vždy na jeden konkrétní obor bez 
ohledu na to, který distrikt ho vyslal. 
Všechny čtyři americké týmy strávily 
nejdříve týden v Thajsku a zúčastnily 
se konference distriktu 3530 v Bang-

koku. Při cestě po Vietnamu navštívily 
nejen Hanoj a její hornaté okolí, ale 
v rámci profesního programu také 
rozvojové agentury, vzdělávací zaříze

ní, závody na zpracování ryb a ne
mocníce. 

Mganiatan je 188. zemi Rota~,_ _ __. 
Po 24 letech byla v březnu znovu 

obnovena činnost Rotary klubu 
v afgánském Kábulu, takže počet rota
riánských zemí vzrostl na 166. Tento 
klub se 41 členy sice vyvíjel své čin
nosti v letech 1968 až 1979, ale v dů
sledku 20 let války a politické nestabi
lity nebylo možné, aby ve svých čin
nostech pokračoval. Bude spadat pod 
pákistánský distrikt 3270. 

Posiluje se tak zároveň i šíření ide
álů Rotary v muslimských zemích. 
Z nich předcházely Afganistanu Sjed
nocené arabské emiráty, když byl 
založen v roce 2002 RC v Dubai. 

Vakcina pro 8 miliónů ifěti 
v Afiml!iatanu 

Afganistan je jednou ze 7 posled
ních zemí světa (společně s Pákistá
nem, Indií, Nigérii a Nigerem), kde je 
dosud dětská obrna endemickou cho
robou. V polovici dubna proto probě
hla třídenní celostátní imunizační 
kampaň v Afganistanu. Důraz se při

tom kladl na to, aby bylo do ní zapoje
no co nejvíce žen, které mají k mat
kám v jejich domovech snadnější pří
stup. Během tzv. Národního imunizač

ního dne (NID) aplikovalo na 30 000 
zdravotníků a dalších dobrovolníků 
polic-vakcínu šesti miliónům afgán
ských dětí. Šlo o první kampaň po 
inauguraci nového RC v Kábulu. 

Afgánský prezident Hamid Karzai 
řekl ve svém projevu: "Po příliš dlou
hé roky vnímal svět mou zemi, jak 
zápasí se svou složitou historií. Jsem 
však hrdý, mohu-li říci, že právě touto 
kampaní vstupujeme do dalšího 
období našich dějin, kte ré bude ku 
prospěchu příštím gene racím. Dou
fám, že se do kampaně zapojí všechny 
afgánské obce, aby zdravotníci mohli 

Dignitatis memores ad optima intenti 

spl nit svl!j úkol bez jakýchkoliv překá
žek." 

Hlavním ohniskem nákazy byly 
v minulých letech jižní oblasti země. 
První NID proběhl v Afganistanu 
v roce 1997. V roce 1999 bylo hlášeno 
ještě 150 nových výskytú této hrozné 
nemoci, ale v minulém roce již jen 
deset. 

Pro tento rotariánský rok, končící 
červnem 2003, si dali rotariáni celého 
světa náročný úkol: přispět do progra
mu PolioPlus zaměřeného na celosvě

tové vymýcení dětské obrny částkou 
80 mil. US dolarú. Tomu se snaží 
napomoci i rotariáni ze zemí s mnoha 
ekonomickými potížemi. Glenn Kin
ross, předseda Sboru zmocněnců 
Nadace Rotary, přijal na ústřed í Rotary 
v Evanstonu na konci března z rukou 
Carlose Garcii z venezuelského 
d istriktu 4380 a za přítomnosti Saúl 
Guilléna, prezidenta Rotary klubu 
Valencia a jeho nástupce Andrése Baf
figa, částku 32 300 $. 

Také rotariáni z distriktu 5950 (Min
neseta, USA) svůj závazek na poskyt
nutí jednoho miliónu dolarú překroči
li o 27 043 $. Holly Callenová, PDG 
tohoto distriktu a v tomto roce před
sedkyně distriktní komise pro polio, 
prohlásila: "Když jsme loni svůj záva
zek vyhlašovali, dobře jsme si byli 
vědomi jeho náročnosti. Ve svých srd
cích jsme však byli přesvědčeni, že to 
dokážeme." 

Před 100. výročim Rotary 
V souvislosti s blížícím se 100. výro

čím založení Rotary zřídilo ústředí RI 
novou webovou stránku www.centen
nial.rotary org, jíž připomíná dosa
vadních sto let jeho existence a výhled 
do budoucích let dalších úspěchů. J ejí 
au tor Sherry Bondi říká: "Stránka 
představuje pro všechny kluby a 
distrikty velkou pomoc, jak připravit 
oslavy v rozsahu jejich působnosti. Je 
rozvržena do čtyř oddílú: v prvním 
z nich jsou rady, jak koncipovat komu-
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nální projekty na počest tohoto výro
čí; ve druhém, nazvaném "Pohled do 
minulosti", se mohou čtenáři seznámit 
s interaktivně uspořádanou časovou 
osnovou dosavadního rozvoje Rotary 
a doko nce do ní přispět i vlastními 
zkušenostmi. Třetí oddíl je věnován 
kontaktům s médii a obsahuje příkla
dy, jak připravovat zprávy pro noviná
ře a podporovat tak širokou publicitu 
našeho výročí. Ze čtvrtého oddílu si 
mC1žete stáhnout informace týkající se 
jak tiskovin Rotary, tak i upomínko
vých příležitostných předmětů k to
muto výročí. 

• Ko mitét pro distriktní členění Rl 
bude napříště operativněj i rozhodo
vat o ustavování nových distriktů. 
K tomu je zapotřebí, aby distrikt měl 

alespoň 60 klubů a/ nebo 2100 členů. 
Musí být předpoklad, že během dal
ších 10 let se počet klubů tohoto 
distriktu zvýší na 75 a počet členů na 
2700. Komité t bude přitom brát zřetel 
na schopnost řízení nového distriktu, 
na vzdělávání členů, na kulturní a 
etnické faktory, geografické podmín
ky a na finanční a ekonomické před
poklady. 
• V posledních letech navrhlo jen 
málo distriktů své sloučení s jiným. 

Tím spíše bude ústředí z úspor získa
ných sloučením distriktů podpo rovat 
po dobu dvou let jejich servisní pro
jekty a věnuje jim také větší pozor
nost v tiskovinách Rotary. 

'apříště nebude povoleno založe
ní nového klubu s méně než 20 členy, 

jen ledaže by k tomu byly mimořádné 
důvody. 
• Kdykoliv se například na webo
vých stránkách objeví jméno nebo 
znak Rotary, je třeba řídit se stejnými 
pravidly, jako při jejich publikování 
tiskem. Proto musí být tyto ochranné 
známky a emblémy i napříště dopro
vozeny vždy informací o subjektu, 
který jich užívá (klub, distrikt, multidi
strikt apod.). 
• Pro podporu efektivních Rotary 
klubů schválila Správní rada Rl "Plán 
pro účinné vedení klubů", který bude 
otestován v roce 2003/ 04. Klub musí 
vykonávat pět rozhodujících aktivit: 
péče o členskou základnu, PR klubu, 
administrativní povinnosti klubu, pro
jekty pomoci a služeb a spolupráce 
s Nadací Rotary. 

DTARY v 6~ra~lec~h=.:-=:;;::;. 
Počet členů Rotary- mužů i že-n---=============--
Počet klubů 
Počet distriktů 
Počet zemí 
Počet členů Rotaract klubů 
působících ve 
Počet členů Interact klubů 
působících v 
Počet místních týmů aktivistů 

7 482 klubech a ve 155 zemích 
202 009 

8 783 klubech a ve 111 zemích 
4 969 v 69 zemích 

Tato čísla se opfrají o oficiálnf údaje o členské základně, včetně pololetnfho hláše
ní za období 1. 7 do 31.12.2002 a čtvrtletního hlášení za období od 1.10. do 
31.12.2002. 

Nlibliiil8vitov6 kongr.ny Rl 
Brisbane, Austrálie, 1.- 4. června 2003 
Osaka, Japon sko, 23. až 26. května 2004 

Pi'edpokládaná mrata dalilch kongrea6 Rl 
Chicago, USA, 19. až 22. června 2005 
Kodaň, Dánsko a Malmó, Švédsko, ll. až 14. června 2006 

• Správní rada Rl vyzývá všechny 
kluby, aby každý měsíc využily před
ností spočívajících v uspořádání jed
noho mítinku věnovaného informa
cím a vzdělávání ve sféře Rotary a pří
pravě řídících pracovníků. 
• Správní rada Rl vyzvala všechny 
guvernéry, aby usilovali o zřízení stálé 
kanceláře distriktu, v níž by působil 
najatý administrativní pracovník. 
• Správní rada Rl zrušila moratori
um stanovené pro rozvoj rotarián
ských aktivit v Uzbekistán u. 
• Pro Instituty Rotary, které v roce 
2003/ 04 proběhnou v příslušných 
zónách, byla stanovena tato hlavní 
témata: cíle prezidenta Rl (rodina 
Rotary, zdravotní péče, negramotnost 
a vzdělávání, zmírňování chudoby), 
PolioPlus, čtyři oblasti služeb a pomo
cí, strategický plán Rl, aktivity ke 100. 
výročí Rotary. Pro zóny lOb až 18, 
mezi něž tedy patří i naše zóna 14, se 
bude Institut spojený se seminářem 
GETS konat ve dnech 19.-23.listopadu 
2003 ve švýcarském Luganu. 
• Správní rada schválila tříletý pilot
ní projekt nazvaný "Cyber Rotaract 
Club", navazující na obdobný projekt 
pro Rotary kluby. Pro účinnější využí
vání elektronických médií se proto 
všechny RTC kluby a distrikty vyzýva
jí, aby ustanovily svého pracovníka 
pro internetovou komunikaci a zvýšily 
propagaci těchto aktivit v rámci své 
působnosti. 
• Pro zajištění včasné výchovy 
činovníků v RTC klubech se všem 
distriktům doporučuje, aby jejich 
volby proběhly vždy v lednu předchá
zejícím jejich funkčnímu období. 
Náklady s touto přípravou spojené by 
měli guvernéři zahrnout do rozpočtu 
svého distriktu. 
• Analogicky je třeba podporovat 
i aktivity týkající se Interact klubů 
a pořádání seminářů RYLA, a to na 
distriktní, multidistriktní i zónální 
úrovni. 
• Správní rada vyzývá všechny 
kluby, distrikty i zóny, aby nejrůznější

mi způsoby seznamovaly veřejnost 
s adresou svých webových stránek, 
například na poutačích při silnicích, 
formou novinových inzerátů a jejich 
uveřejňováním ve veškerých rotarián
ských tiskovinách. 

(dz) 
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příště ... 
Lázeňstvf - trvalá hodnats 
Po vcelku úspěšném čfsle Rotary Good News věnovaném Moravskoslezskému a Žilinskému kraji 
jsme se rozhodli věnovat několik stránek časopisu rotariánúm. kteří působí v mfstech s lázeňskou 
tradicí. nebo mají k tomuto oboru blízko. Málokdo tuší. kolik zajímavých. a to i malých míst má 
v našich zemích statut láznf. 

Když voda opad/s .... 
Loňské povodně vyprovokovaly v Rotary klubech našeho distriktu množství aktivit nesmírné m orál
nf i finanční hodnoty. K prvnfmu výročí povodňových událostí p roto připravujeme přt1ohu. která 
bude prostřednictvím rozhovorů. reportáží a postřehů toto téma dokumentovat. Anglický překlad 
bude rozšířen tak, aby přt1ohu mohly jednotlivé kluby využít jako svůj dokumentačnf materiál k pro
jektům. případně ji mohly zaslat svým partnerským klubům. Věříme. že k materiálům. které máme 
již k dispozici, přibudou z vašich klubů rychle další. Texty a fotografie proto pošlete do redakce co 
nejdříve. Nechceme opomenout aktivitu žádného z klubů. 
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kalendárium 
atum misto akce pořadatel kontakt 

24.05.- 22.06. CR + SR O 2240 Libor Friedel 
01.06. • 04.06. Brisbane - Austrálie 

GSE 1640 do CR + SR 
Světový kongres Rl Rl - ústředí O. Zeman 

21.06. Praha 
1B.07 Přimda 

;:!5.07. Pralia 
1B.09. • 21.09. Jind~ Hradec 

+SR 

Ostrava 
Praha 

distriktnl konference D 2240 Milan RóCtl 
pracovní seminář .. Muzeum železné opony" 

ICFW 
vychézr RGN 4 I 2003 O 2240 

O. Zeman 
D. Zeman 

výroční zasedánf distriktnfho výboru pro mezinárodní spolupráci 
s německými distrikty ved. české sekce O. Zeman 
GSE 7330 do CR + SR O 2240 Libor Fnedel 
vychází RGN 5 I 2003 D 2240 O. Zeman 
1. rotariánský golfovy tum aJ v SR RC B.Býstrica IVan Belan 
distriktní shromážděni O 2240 J. Fast 
10. výročf - klub. shromážděni RC Ostrava Libor Friedel 
vychází RGN 6 I 2003 O 2240 O. Zeman 

Rota ry lnte rna t lona l- dla trlkt 2 2 40 

Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na základě českých nebo slovenských 
právních norem v souladu s jednotnými zásadami Rotary lntemational, a to větěinou ve formě 
občanských sdružení. Působí v rámci územního celku zvaného distrikt (distrikt 2240 Ceská repub
lika a Slovenská republika). V jeho čele stojí guvernér. který plní úlohu koordinátora činnosti jednot
livých klubů a zpr ostl'edkovatale kontaktu s vyššími organizačními složkami a společenstvfm Rota
ry lnternational. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má roční cyklus - rotariánský rok 
začfná I. července a končí 3 0 . června . 

CEsi<A REPUBUKA 
RC Brandýs-Boleslav 
RC Brno 
RCBmoOty 
RC Ceské Budějovice 
RC Ceský Krumlov 
RC Frýdek • Místek 
RC Hradec Králové 
RC Cheb 
RC Jičfn 

RCJohlava 
RC Jindl'ichův Hradec 
RC Karlovy Vary 
RC Klatovy 
RC Kraval'e 
RCKroměl'íž 

RC Liberec'-'ablonec nad Nosou 
RC Most 
RC Olomouc 
RC Ostrava 

RC Pardubice 
RC Plsek 
RC Plzell 
RC Poděbrady 
RC Praga Caput Regno 
RC Prague lntem ational 
RC Praha 
RC Praha Oty 
RC Praha Classic 
RC Praha - Staré Město 
RC Prostějov 
RC Pl'erov 
RC Tábor 
RC Trutnov 
RCTřebfč 

RC Vrchlabí 
RCZifn 
RC Znojmo 
INTERACT Olomouc 
FOTEX Praha 

Kontakt na Jednotlivé kluby sděll redakce FUTARY 9XlO NEWS 

Dignitatis memores ad optima intenti 

FUTARACT Brno, Hradec 
Králové, Plzell, 
Praha 

SLO.IENSKA REPUBUKA 
RC Banské Bystrica 
RC Bratislava 
RC Bratislava lntemabonal (v zakl.) 
RC Košice 
RC Liptovský Mokuláě 

RC Nitra 
RCPoe~ny 

RC Poprad 
RC Sptěské Nové Ves 
RC Zvolen 
RC2ohna 
FUTARACT Banské Bystrica, 

Bratislava, Košice, 
Liptovský M okuláš, 
Nitra, 2ohna, 



riánské Lázně 
léčba a wellness programy 

Mariánské Lázně, nejmladší západočeské lázně, se vyznačují krásou prostředí. údolí, v 

němž jsou položeny, je otevřeno na jih a chráněno zalesněnými vrchy z ostatních stran. 

Nadmořská výška 630 metrů, čistý vzduch, pečlivě upravené parky, lázeňské lesy, spe

cifická architektura, bohatý kulturní, sportovní a společenský 

ž ivot vytváří společně charakter M ariánských Láznf. již od 

počátku 19. sto let í jsou světoznámým a velmi vyhledávaným 

lázeňským místem . Mezi nejvýznamnější návštěvníky patřili 

Johann Wolfgang von Goethe, Fryderyk Chopin nebo anglický 

král Edward Vll .. 

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. - Marienbad Kur & Spa Hotels, 
specialista na lázeňskou léčbu a wellness programy v Mariánských 
Lázních, Vám nabízí: 

11T~':."':.~~~~~11 • Klasické léčebné pobyty, fitness & wellness programy, ambulantní léčbu, vánoční a 

silvestrovské pobyty v lázeňských hotelech Nové lázně, Hvězda-Skalník, Centrální 

lázně, Vltava-Berounka, Pacifik, Svoboda, Labe a v hotelu Villa Butterfly. 

• Spojení tradiční l ázeňské léčby a moderních léčebných postupů. 

• Využívání místních přírodních léčivých zdroj ů - mineráln ích pramenů, slatiny a 

přírodního léčivého Mariina plynu při léčbě nemocí pohybového aparátu, ledvin a 

močových cest, dýchacích cest, gynekologických a metabol ických onemocněn í. 

• Díky přírodním léčivým zdrojúm lze s úspěchem léčit jako vedlejší diagnózu hypertenzi, ischemické choroby 

srdeční, ischemické choroby dolnich končetin, poruchy potence. 

• Speciální mariánskolázeňské procedury {minerální koupele, suché plynové koupele- plynové obálky a ply

nové injekce), které jsou díky svému složení s vysokým obsahem C02, zcela 

ojedinělé a světově jedinečné. 

• Profesionální tým odborných lázeňských lékařů a kvalifikovaný zdravotnický 

personál spolupracující s I. lékařskou faku ltou Univerzity Karlovy v Praze. 

• Individuá lní pffstup ke klientům, kterým je poskytována komplexní lázeňská péče 

při maximálním využití přírodních léčivých zdrojů. 

~ 
Marienbad iiínlii 

KUR & S PA HOTEL S 
member of the DANUBIUS HOTELS GROUP 

Léčebné lázně Mariánské lázně a.s. 
Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně 

Tel.: 354 655 501-4; Fax: 354 655 500 

E-mail:lazne@marienbad.cz; http://www.marienbad.cz 



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 Vitactivee, 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. 


