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každý z. 12 měsíců v roce je věnován některé 
oblasti služeb a rotariánských aktivit. Například 

řf je zasvěceno mladé generaci- tedy službě pro 
ladé, říjen zase profesní službě. Oběma z nich 

e proto zabývá také světový prezident Rl Carl
ilhelm Stenhammar ve svých měsíčních dopi

, jimiž se obrací na rotariány kdekoliv na 
ětě. Také Rotary kluby našeho distrikru se 
minulých letech zapojily do obou těchto oblas-

tí velmi úspěJně, dm spíše, že se obě tyto sféry 
lužeb a pomocí velni úzce prolfnajl. O tom, co 
ro mladé znamená možnost studia nebo alespoň 
dťho pobytu v zahraničí, nejlépe hovoří řada 
ů v tomto čísle 5/05 našeho časopisu. Už 

· do "Jestky" máme přichystané dal!!. 
Jen se tak znovu porvrzuje, jaký význam mají 
tivity rotariánů, ať žijí v kterékoliv ze 168 zemí 

celého světa. Všichni si také během celého roku 
005 připomínají na tisících setkání 100. výročí 

u našeho společensrvl. I náš česko-slovenský 
klistrikt 2240 tak učinil uspořádáním slavnostní 
onfercnce již na počátku března v pražském 

ngrcsovém centru - tehdy jsme si zvlášť zdů
ili, že rotariánské ideály se v na!! společnosti 

čaly uplatňovat již před 80 lety. Proto si své 
imoiádné osmdesátiny připomněli všichni praž-

tf rotariáni a s nimi jejich hosté z tuzemska 
• z. mnoha dalších zemí na slavnostním setkání 

hotelu Ambassador v sobotu 24. z.ářl. 
Velmi zajímavý pohled do rotariánské minu

osli na území bývalého Ceskoslovenska vám 
abťdla obsáhlá publikace FENOMÉN 
OTARY, která vyšla jako č. 4 našeho časopisu. 
istě jste si se zájmem přečetli, jakými peripetie

mi procházelo rorariánské hnud v uplynulých 80 
letech, ale i jakých pozitivních výsledků dosáhlo 

roce 1990 za uplynulých 15 let svého znovu
nf. UJí nás, že jsme překladem všech jejích 

pito! do angličtiny umožnili nahlédnout do 
alf dramatické minulosti i všem našim z.ahra
ičnťm přátelům. Za nezbytnou finanční pomoc 
atlí proto náš upřímný dík našim nejbližším 
usedům - německým rotariánům z. distriktů 

1840, 1880 a 1950. 
Scile rostoucí počet zajímavých příspěvků do 

aleho časopisu naznačuje, že budeme moci 
· nadále přinášet našim čtenářům informace 
o nalich záslužných aktivitách a trvale tak napl

ovat i ústřední heslo SERVI CE ABOVE SELF, 
které si za své vzal i letošní světový prezident Rl, 
čímž jen zdůraznil jeho význam a dosah. 

Dobroslav Zeman, PDG, 
l~daktor ROTARY GOOD NEWS 
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Slavnostní setkání na počest 80. výročí založení Rotary klubu Praha, 
prvního v bývalém Ceskoslovensku, přišlo pozdravit do pražského 
hotelu AMBASSADOR mnoho tuzemských i zahraničních hostů. 
Mezi nejvýznamnější osobnosti patřil i místopředsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu CR Miroslava Němcová, J. E. Hideaki 
Kumazawa, velvyslanec Japonska v CR, guvernér distriktu 2240 
Otakar Veselý [vpravo) a Jan Hladký, prezident RC Praha (vlevo). 

foto: Svatopluk Karel Jedlička 
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Na první pohled by se zdálo, že období prázdnin a dovolených je 
i pro rotariány "okurkovou sezónou". Ze zpráv, kreré docházejí mně 

osobně, výkonnému sekretáři distriktu nebo do redakce našeho časo
pisu ROTARY Gooo N EWS, je však zřejmé, že zejména d ruhá polovina 
srpna a v podstatě celé září byly naplněny neobyčejně velkým množ
stvím aktivir v jed notlivých Rotary klubech i na úrovni distriktního 
vedení. Průběžná příprava někol ika matching grantů Nadace Rotary, 
le tní kempy pro mládež, odjezdy českých a slovenských studentů na 
výměnné studijní pobyty do zahraničí a naopak příjezd skupiny zahra
ničních studentů na ročn í pobyt v našem d isrriktu, nespočet sportov
ních akcí (jen v golfu byly během tohoto období uspořádány čtyři 
benefiční turnaje), dokončení publikace o historii Rotary na území 
bývalého Československa, zahájení přípravy televizního pořadu, pří
prava slavnostn ího odevzdání C harty Rl třem novým klubům, osla
vy "kularých" výročí založení v několika klubech a v neposlední řadě 
převzetí významného ocenění, které udělila Společnost Jana Masaryka 
našemu distriktu, to jsou jen rámcová fakta z těchto dm~1 . Podaří-li se 
všem zúčasrněným ud rl.et tento trend, vykonáme v letoším rorarián
ském roce mnoho záslužného a naše ohlédnutí na jeho konci bude 
j i s tě provázeno pocitem hrdosti. 

Mimořádně vzácné návštěvy 

Uvědomíme-li si, že na naší planetě existuje 529 Rorary distriktů, 
pak nás o to více překvapí pozornost, krerou nejvyšší vedení Rl věnu
je v lerošním rotariánském roce právě našemu disrrikru. V měsíci říjnu 
pocrí náš disrrikt návštěvou president Rl - elect (prezident Rl pro 
období 2006/2007) William B. Boyd se svou manželkou Lornou 
(návšrěvu zahájí neoficiální prohlídkou Prahy 16. říj na, oficiální část 
návštěvy se uskureční 17. říj na na Slovensku, do C hicaga se vracejí 
následující den). S odsrupem pouhého jednoho měsíce, 15. lisropadu, 
budeme mír česr přivírar v Praze prezidenta Rl úřadujícího v letošním 
roce Carl- Wilhelma Srenhammara s chorí Monikou (v Praze se serká 
i se zahraničními hosty, zejména zásrupci rakouských rotariánů) . 
Věřím, že obě tyro návšrěvy vzbudí zaslouženou pozornosr a že naši 
vzácn í a milí hosté si odvezou z České republiky a Slovenské republi
ky příjemné zážitky i mnoho cenných informací o záslužných akrivi
rách našich Rorary klubů. 

Dva týdny na Slovensku 

V druhé polovině září jsem měl během dvou rýdnů možnosr poznat 
osobně členy 13, redy většiny Rorary klubů na Slovensku a seznámit 
se podrobněji s jejich činností. C esta moje a mojí manželky vedla 
z Trenčína do Ž iliny, podhůřím Vysokých Tater až do Košic a zpět do 
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Nitry. Všude nás čekalo mnoho 
zajímavých záži rků, jak rorarián
ských, tak cesrovarelských. C elou, 
v našem případě "zahra niční" 

cestu s poměrně náročným pro
gramem jsme absolvovali hladce 
díky dobré organizaci jak ze stra
ny mých asisrentů, Vlad islava 
Tamášiho (severovýchodn í Slo
vensko) a Jožky Polákové 
(východní Slovensko), tak ze stra
ny prezidentů a ostatních činovní

ků jednorlivých klubů. 

Trenčínskym muzeem proved
la rotartány jeho ředttelka 
Katarma Babičová [v popředt 
vlevo]. 

Po letech jsem měl možnosr opěr navštívit historickou perlu Slovenska, 
Trenčínský hrad , v jehož podhrad í jsem se setkal se zdejšími rorariány a 
jejich přáteli ze švédského partnerského klubu. Svým rozsahem a zejména 
významem mě zaujal společný projekt RC Žilina a RC Bellevue Breakfasr 
(Washington, USA - D 5030) podpořený marching grantem Nadace Rota
ry, v jehož rámci byly letos vybaveny učebny několika základních a střed
ních škol Žilinského kraje stovkou počítačových sestav (zanedlouho k nim 

Množství vlaječek za předsedmckym stolem naznačuje, že navštěvu 
Otakara Veselého. DG {na snímku vlevo s manželkou) v RC Trenčm 
obohattla přttomnost kanadského studenta a člentí partnerskeho 
RC Motala ze švedska [O 2410)- na snímku jeho preztdentka pře
btra upomínkovou vlaječku trenčmských rotartanú. 

přibude ješrě dalších 150). Je rěžké poděl i t se jen v několika řádcích o nád
herný pocit, který jsem prožíval při poznávání dlouhodobého projektu 
žilinských rorariánů "Jašidieb'ía" a lidí do něho zapojených. Sdružuje zdra
votně posrižené i zdravé občany, kreřf se společně integrují se sobě vlastní 
rotariánskou podporou. Převážně mlad í lidé jsou zde šťastni a maj í si co 
ř íci. "Jašidielňa" se letos uskutečnila opět jako mezinárodní serkání a přilá-



kala ples 600 dčastnlk6. Na sedWú do Žiliny přijdi i pláteM z RC Mar
tin, obnoven~ho v roce 2003 a podruh~ zapsan~ho do seznamu Rotary 
lnternational letos 13. září (klub již existoval v letech 1929-1938). Spo
lečně s ostatními jsem od nich dostal pozvání na slavnostní předání 
Charty Rl, které plánují na počátek příštího kalendářního roku. V Lip
tovském Mikuláši nás přivíral rozsáhlý akvapark Tarralandia, symbolizu
jící orientaci tohoto města i zdejších rotariánů na sportovní aktivity, roz
voj vztahu k přírodě, pomoc mladým lidem a rozšiřování kulturního 
zázemí. 

Na východním Slovensku byl první zastávkou Poprad, působišrě 
mého předchůdce, PDG Viktora Príkazského. Náš pobyt tady provázel 
nejen výhled na úchvatné panorama Lomnického a Gerlachovského 
štíru, ale také zdrcuj ící pohled na jejich úbočí poničená koncem minu
lého roku větrnou smrští. Pomoc při odstraňování nás ledků rozsáhlé 
kalamity byla tématem většiny rozhovorů i hlavním bodem programu 
meetingu v RC Poprad. Jak jsem se dozvěděl od Petera Lišiaka, prezi
denta klubu, v současné situaci je třeba vyčkat na celkový projekt obno
vy přibližně 30 km dlouhého a 3 až 5 km 
širokého území na úbočí Vysokých Tater. 
K němu se pak prostřednicrvím RC Poprad 
připojí dle svých možností i další rotariáni. 
Vznikne tak rorariánský les, nebo v daných 
rozměrech možná jen "naše zahrádka", na 
jejíž výsadbu přispějeme nejen finančními 
prostředky, ale i fyzickými silami. Je mi ctí, 
že jako guvernér 2005/06 mohu tomuto 
projektu poskytnout osobní dar - kámen 
z lomu u Českého Krumlova s textem navr
ženým členy RC Poprad, který bude navěky 
tlumoči t poselsrví rotariánské pospolitosti a 
pomoci potřebným. 

Pomoc postiženému území Vysokých 
Tater provázela i dal!í zastavení na mé cestě 
Slovenskem - výstup na Roháče v sobotu 17. 
září. Při této příležitosti předal Robí Bečica , 

past-prezident RC Nirra H armony, ve pro
spěch obnovy Vysokých Tater prezidentovi 
RC Pop rad Peterovi Lišiakovi symbolický šek 
ve výši 20.000,- Sk. RC N irra Harmony, 
jeden z našich nejmladších Rorary klubů, byl 
také organizáto rem plánovaného výstupu. 
Do jeho programu zasáhnu t vydatný, dlouhotrvaj ící déšť a tak například 

houslový virtuos Peter Michalica nemohl realizo
vat zamýšlený koncert přímo na Ťadiakově plese, 
ale musel se spokojit s útulným prostředím penzi

ónu Štindlovec. I přes nepřízeň počasí jsme 
však měli možnost shlédnout za přítomnosti 
ministra vnitra SR Vlad imíra Palka cvičnou 
akci záchranářů včetně nasazení vrtulníku a cvi
čeného horského psa. Neděl i jsme s manželkou 
strávili v užší rotariánské společnosti poblfž 
Košic. Na chalupu mé asistentky Jožky Po láko
vé a jejího manžela Stana za námi přijel i M agda 
a Viktor Prfkazských. Prožili jsme tu příjemné 

oddechové odpoledne a večer, který ozvláštnil 
poslech jelení říje . 

Poločas naší cesty začal na letišti v Košicích, 
které jsme si prohlédli v doprovodu jeho ředi

telky Ing. Marty Horváthové, členky košického 
Rotary klubu. Představila nám novou moderní 
budovu, včetně zabezpečen í odpovídajícího 
evropským parametrům. Hospodářsky samo
statné letiště je významným bodem pro rozvoj 
obchodních vztahů se zeměmi východní Evro
py i s dalšími státy světa. Primátor Košic, JUDr. 
Zden ko Trebul'a, nás přija l na staré radnici, 
v místech, kam jsou zváni jen významní hosté. 
Pllvodně plánované krátké setkání trvalo celou 
jednu hod inu. S překvapením jsme například 

istil i, že primátorliV i můj dědeček pocházeli 
z Nymburka a oba měl i příjmen í Veselý- zahaju

jeme tedy pátrání po možných společných předcích. Pan p rimáror je čle
nem košickém Lion's klubu, o RC Košice mluvil v superlativech jako 

o nejlepším z pěti společenských 

klubů působících v městě. Čin
nost zdejšího Rotary klubu pro
vází od jeho založení mnoho 
vynikajících projektů. V součas
né době je nejvýznamnější z n ich 

Obzvlášť významnou a 
radostnou událostí Je při
vitáni členů nového klubu 
do rotariánského spole
čenstvi. Tentokrát měl 
guvernér možnost takto 
pNv1tat přátele z Martina 
- na snimku s preziden
tem nového klubu Pavlem 
Bumbalou {vpravo]. 
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získání romografu (CT přísrroje) pro nemocnici a právě srarrující pro
jekr "Mužské zdraví a rodina". V průběhu příšrfch měsfctt do něho 
posrupně zapojí i osrarní kluby na Slovensku. Zprávy o činnosri košic
kého RC nelze komenrovar jinak, než zvoláním: "Bravo!". Meeringu 
košického klubu se zúčastnily i kluby Spišská Nová Ves a Rožňava 
v zakládání, kreré v mísrech svého působení rovněž výrazně přispívají 
k naplnění základního rorariánského principu - sloužir porřebným. 
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, ... , 

1řetf čásl svého pulovánf Slovenskem 
jsem zahájil ve Zvolenu, kde jsme mezi 
rmariány diskulovali o působení ve vzlahu 
k veřejnosli, ledy Olázku našich Public 
Relations. Ukázalo se, že ram, kde je reali
zován dlouhodobý a pro obec přínosný 
projekl, se o Rorary ví hodně i mezi oby
valeli daného mísla. Ve Zvolenu jsou rora
riáni už několik lel spojováni s projektem 
Symbia, v jehož rámci pečují o 35 kliemtt, 
mentálně a fyzicky postižených děd 

i dospělých. Nacházejí pro ně nové uplal
nění, vytvářejí podmínky pro jejich plno
hodnotný živol a snaží se o jej ich imegraci 
s osrarními spoluobčany. Snaha a péče 

zaměstnandt Symbie pod vedením ředilel-

ky PaedDr. Jany Izraelové je ohromující. Potvrdil ro i primáror Zvolena 
Ing. Miroslav Kusein, klerý byl příromen po celou dobu naší návšrěvy. 
Prezidem zvolenského Rorary klubu Vojrěch Žilinčan k romu jen skrom
ně dodal: "Vždyť roje naše služba, Service Above Self". 

V době, kdy píši o rěchro četných a zajímavých zážilcích, ledy v době 
uzávěrky našeho časopisu ROTARY Gooo N EWS, mě čekají ješlě návšlěvy 

tří dalších klubtt - RC Banská Bystrica, RC Nitra a RC Nitra Harmony. 
Věřím, že i v jejich činnosti najd u inspirující skutky a zajímavé podněty. 

Nádherná armosféra, přátelství, osobní rozhovory - ro je ro, co mne po 
celou dobu Slovenskem provázelo. Na vlastní oči jsem se mohl seznámir 
s hmatatelnými výsledky činnosti jednotlivých klubů, s některými z pro
jektů, jej ichž hodnota od založení distriktu v roce 1999 překročila celko
vě částku 100 milionů korun. Přeji všem slovenským klubttm, aby jej ich 
obětavá rotariánská služba je naplňovala a aby v prvním roce druhého sro
letí Rotary se j im práce daři la stejně, nebo i lépe. Věřím, že přárelé z RC 
Brarislava Imernarional a RC Piešťany, jej ichž kluby jsem ješrě neměl mož
nosr navšrívir, mi prominou, když v příšrím období sousrředím svou 
pozornosr na české a moravské kluby. Přesto se do konce roku na Sloven
sko znovu rád vrárím. 



Služba mládeži 

Služba mlád eži je co do rozsahu organizačního zajištění, vedle 
koordinace projektů Nadace Rotary, nejnáročnější činností v rámci 
struktury distriktního vedení. V současné době se zajištění dlouho
dobých, krátkodobých a rodinných výměnných a stipendijních 
pobytů věnuje patnáctičlenný tým disrrikrn ích činovníků, pomáha
jí i absolventi těchto výměn z dřívějších let sdružení do klubu 
ROT EX. Na vyprofilování a posléze stabilizaci služby mládeži jako 
jedné z nejvýznamnějších aktivit má v české části našeho distriktu 
zásluhu především Libor Kičmer a jeho postupně sestavovaná a 
doplňovaná pracovní skupina. Libor Kičmer (RC České Budějovi
ce) se po osmi letech aktivní práce v této oblasti vzhledem k profe
snímu pracovnímu vydžení rozhodl od letošního července svoji roz
sáhlou rotariánskou činnost red ukovat. Soustředí se na spolupráci 
distriktu s ROT EXem a ROTARACT kluby. Jak podotknu! guver
nér našeho disrriktu Ing. Otakar Veselý v jednom ze svých projevů 
na minulé distrikrní konferenci, je třeba příteli Kičmerovi a jeho 
týmu poděkovat za obětavou dlouholetou péči a rozvoj této oblasti 
rotariánské činnosti . V české části distrikrního výboru pro službu 
mládeži tedy dochází k personáln ím změnám. Nově vznikající tým 
si pod vedením RNDr. Jiřího Šípa, Ph.D v první etapě svého půso
bení klade za hlavní cíl ud ržet kurz nastavený svými předchůdci. 

Vizi dalšího rozvoje lze považovat za druhou etapu a ta se bude ori
entovat například na zapojování dalších českých klubů do organi
zování dlouhodobých a krátkodobých výměn, bude klást důraz na 
větší spolupráci klubů při pořádání akcí s cílem optimalizovat 
náklady a aktivity klubů a jejich členů a bude se snažit zlepšit 
komunikaci mezi zainteresovanými prostřednictvím distrikrn ích 
webových st ránek. 

Příprava medaile 

V polovině srpna se uskutečnila v proslulé pražské kavárně Slavia 
první pracovní schůzka guvernéra distriktu Ing. O takara Veselého (upro
střed) s akademickým sochařem Michalem Vitanovským (vlevo), který 
byl pověřen přípravou medaile k ocenění těch, kteří se významným způ
sobem zasloužili o rozvoj našeho distrikru. Michal Vitanovský je auto
rem pamětn ích medailí již dříve realizovaných v rámci distrikru. Schůz
ky se zúčastni l jako konzultant Hynek Nápravník, člen RC Praha (na 
snímku vpravo) 

Otázka pro guvernéra: 

Nový rotaridmký rok začal mimo jiné i změnami v pojetí klfčových pozic 
ve vedeni distriktu. Funkce distriktnlho sekretdře byla změněna na pozici 
stdlou, obměněn byl finančnf výbor a členství v něm je také koncipovdno 
jako dlouhodobé. Proč k těmto změndm došlo? 

"Toto opatření bylo přijato do jisté míry na základě poznatků před
cházej ících sekretářů distriktu, zejména Magdy Príkazské-Kula, která 
funkci vykonávala svědomitě po dva roky. Při jednoroční obměně ztrácí 
sekretář i členové finančního výboru na začátku svého funkčního obdo
bí několik rýdnů navazováním kontaktů a zácvikem, hlavně však nemo
hou v dostatečné míře zaj istit návaznost mezi agendou odstupujícího, 
stávajícího a příštího guvernéra. Tímto opatřením bude zaj ištěna v maxi
málně možné míře přehlednost v činnosti našeho distrikru a kontinuita 
v předávání informací jak z hlediska časového, tak na úrovni horizontál
ní, mezi kluby, a na všech úrovních vertikálních, tedy na trase mezi 
kluby, distriktem a ústředím Rl. Osoba výkonného sekretáře distrikru se 
z organ izačn ího hlediska stává klíčovou. U něho by se měly soustřeďovat 

všechny důležité info rmace, měl by mít podrobný přeh led o dění 
v distriktu, o termínech a událostech i o aktuálním stavu finančn ích 

záležitostí distrikru. Jedině v momentě, kdy my všichni budeme včas 
nebo dokonce s předstihem předávat potřebné informace, bude na 
oplátku výkonný sekretář a finanční výbor schopen efektivně napomá
hat všem klubovým sekretářům a bude nápomocen pro řešení klubových 
i distrikrních starostí. 

Governor's notes 
ln this edition the four-page commentary by the DG Ota
kar Veselý is devoted mainly t o the experiences and 
insights he gained wit h his wife dur ing a two-week visit to 
Slovakia , during which they became acquainted in detail 
with the activities of almost all the Slovak Rotary Clubs. 
(They visited 13 of them, all except Bratislava and Piešťa
ny.] He also reflects briefly on the pr inciple of changes in 
the leading officials in the district. and informs r eaders 
about preparations for the O. 2240 award , the .,Tomáš 
Baťa Meda I", and progress made in prepar ing a televisi on 
programme about Rotary activit ies in our District . 

Dignitatis memores ad optima int enti 



Dopisy prezidenta \~--------------------

PREZIDENTA Rl 

Milí rorariánští přátelé, 

září je měsícem nové generace. Vlastně by
chom mohli září nazvat "měsícem naší 
budoucnosti", protože naší budoucností je 
mládež. Ml'tžeme být hrdi na ro, že máme pro
gramy pro mládež téměř všech věkových sku
pin, o něž rorariáni pečují jako jejich aktivní 
sponzoři. 

Jedním z našich prvních kontaktů s mláde
ží je program lnteract , určený studentům ve 
věku 14-18 ler. Inreracr kluby mohou působit 
v obci nebo ve škole. ITC kluby neřídí škola, 
spolupracuje však se sponzorujícím Rorary 
klubem při zaj išťování jejich schůzek i projek
tLL Tyto kluby podporují řadu obdobných 
projektů jako Rotary kluby. Na příklad jejich 
členové pomáhali opatřovat prostředky pro 
oběti rsunami, organizují programy pro chudé 
děti a pomáhají opravovat domy v rozvojo
vých zemích. 

lnreract slouží jako přirozená základna pro 
program Rotaract - servisní kluby pro stu
denty a mladé lidi ve věku 18-30 let. Podobně 
jako u Interactu, mohou se členové RTC 
klubl'1 scházet buď v obci nebo ve škole, zpra
vidla v rámci vysoké školy. RTC kluby jsou 
schopny organizovat náročnější projekty 
a pracovat samostatně. Kromě servisních pro
jekrl't se soustřeďují na profesní rozvoj i vystu
pování na veřejnosti. Problémem mllže být 
odchod jejich členl'1 po dovršení 30 let. Spon
zorující Rorary klub by měl zvážit možnost 
přijetí rěchro mladých lidí do svých řad . Čle
nové RTC jsou přirozeným podhoubím pro 

Rorary, protože jsou s ideály Rorary obezná
meni a často spolupracují na společných pro
jektech. 

I když ITC a RTC kluby pomáhají v rozvo
ji vedoucích osobností, exisruje ještě zvláštní 
program, zaměřený specielně k tomuto cíli: 
Rotary Youth Leadership Awards (známý 
jako RYLA). Tento výcvikový seminář je tře
tím květem v naší kytici programů pro mlá
dež. RYLA je zpravidla organizována formou 
kempu v rámci jednoho nebo více distriktů. 

Umožňuje rotariánl'tm a mladým lidem z dané 
oblasti setkávat se a vyměňovat si myšlenky 
a názory. Kromě vlastního semináře zahrnuje 
i rekreační a kulturní aktivity. 

Pravděpodobně nejrozšířenějším p rogra
mem je výměna mládeže, která dává studen
tům ve věku 15-19 let možnost poznat jiný 
způsob života pobytem v zahraničí v hostitel
ské rodině. Mladý člověk poznává nový jazyk, 
nové náboženství, nový politický systém, nové 
peníze i nové tradice. Nejdůležitější však je, že 
v hostitelské zemi navazuje přátelství, které 

přetrvá řadu ler. Studenri výměnných progra
mů se učí řešit problémy dohodou, ne nási lím. 
Neexistuje proto lepší základ pro porozumění 
a mír než ten, který začíná v cizí domácnosti. 

Cílem programů ITC, RTC, výměna mlá
deže a RYLA je růst mladé osobnosti díky 

kontaktu s mladými lidmi. Jsou to zkrátka 
programy, které budují charakter a vytvářejí 
zdroj pro budoucí členy našeho společenství, 

již obeznámené s idejemi Rotary. 
Staré rotariánské heslo "každý rotarián je 

vzorem pro mladé" je platné dnes stejně jako 
před pl'dstoletím. Rotariáni mohou mladým 
lidem pomoci, aby napl no uplatnili své schop
nosti. Naše heslo SERVICE ABOVE SELF 
ml'lžeme vštípit mladým lidem, aby se jím 
řídili i v příštím století Rotary. 

Milí rotariánští přátelé, 

člověk se stává rotariánem jako reprezenranr 
svého podniku či svého povolání. Každý člen 
klubu rak má závazek reprezenrovat své povo
lání vůči ostatním rotariánl'un a být příkladem 
rotariánství na svém pracovišti. Oba ryro 
závazky tvoří základ služby povolán í. 

Rotariáni se vždy snažili zdl'traznit ruco pro
fesní službu a definovat ji jako druhý ze základ
ních pilířů Rorary. Proro také rozhodlo vedení 
Rl, aby se říjen sral měsícem služby povolání. 

Při vstupu do druhého sroletí našich služeb 
se tento pilíř stává zvláště důležitým pro zacho
vání vysokých e tických pravidel. Od samého 

~ Dignitatis memores ad optima intenti 
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počátku naší organizace odmítali rotanam 
pochybné praktiky v podnikání a dbali na bu
dování důvěry ve veřejnosti . Jako vedoucí čini
telé ve svých komunitách i ve svých povoláních 
získali rorariáni respekt veřejnosti i svých spo
lupracovníků. V současné době, kdy přibylo 
podnikatelských skandálů a problematických 
transakcí na internetu, mohou rotariáni nabíd
nout služby, jimž bude moci veřejnost důvěřo
vat. 

Etika je důležitá ve všem našem konání, 
zejména však v podnikán í. Proto je načase, 
abychom ve vší vážnosti prověřili své skucky 
zkouškou pomocí čtyř otázek: 1) Je to pravda? 
2) Je ro čestné vůči všem, jichž se to týká? 
3) Podpoří to přátelství a vzájemnou důvěru? 
4) Přinese to prospěch všem zúčastněným? 
Pokud si pečlivě pročteme ryto čtyři otázky, zji
stíme, že obsahují všechny prvky, které potře
bujeme k úspěchu. 

Služba povolání je také dobrou formou 

pomoci mladým lidem k budování jejich vlast
ní kariéry. Studenti mohou získávat informace 
o vybraných povoláních a možnostech svého 
uplatnění. Rorary kluby mohou spolupracovat 
s profesními komorami i místními firmami 
a připravovat zaměstnanecké kurzy, kurzy gra
motnosti, zaměstnanecké poradenství i další 
služby, potřebné pro pomoc rl'tzným profesím. 

V mnoha zemích rostou problémy s neza
městnaností mladých lidí. Probouzet se bez 
naděje na zaměstnání je demoral izující. Může 
ro vést k podcenění sama sebe, k beznaději, ale 
i k trestné činnosti. Rotariáni však mají pro
středky i možnosti, aby mladým lidem zajistili 
zaměstnán í i snazší start do života. Můžeme 
informovat, můžeme vzdělávat, můžeme 

nabídnout praxi. 
Jako vedoucí čin itelé máme také to nejpo

třebnější- kontakty na ostatní skup iny a orga
mzace. 

Prostřednictvím našich mnoha programl'1 
pro mládež se ml'lžeme srát vedoucími činiteli 
ve službě povolání. Mlad í lidé jsou naší 
budoucností a služba povolání je klíčem pro 
lepší základy prospěšné nám všem. Služba 
povolání ml'tže pomoci druhým k lepšímu 
životu, k lepší životní úrovni, k lepšímu svěru. 

To je přece nádherná cesta k naplnění naše
ho hesla SERVI CE ABOVE SELF! 

aLrLL.~ 
Cml-Wilhelm Stenhammm; 

Prezident Rotmy International 
pMožil M. Roch, PDG 
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Světový kongres Rl Chicago 
; -; 

ve znamení ~ 00. vyrocl Rotary 
Základní myšlenky z projevů nejvyšších 
představitelů Rl 

Ze zahajovacího projevu prezidenta 
Rl 2004-05 Glenna E. Estesse: 

Zde v Chicagu jsme se sešli z nejrůznějších 
konců světa, abychom společně oslavili Rotary 
a výsledky prvního sta let jeho služeb, jeho 
přátelství. Rotariánem jsem již 45 Iee. Svěcový 
kongres je vyvrcholením každého roku a vždy 
se na něj těším, pro cože je největším rodinným 
setkáním na svěrě. Mám velkou radosr, že se 
ru setkávám s vámi - deseritisíci příslušníků 
naší rodiny - na dosud nejvěrším kongresu 
v historii severoamerického konrinenw. To 
nejkrásnější na Rorat·y je, že mllžeme být sou
čásri rak velkého celku. Jeden dobrovolník 
nemůže svým jediným projekrem změnir svět. 

Síla Rotary však spočívá v com, že my všichni 
spolupracujeme. Během jediného roku odpra
covali rotariáni 25 milióntl hodin na 180 000 
projektech ve 168 zemích. Tím, že spolupra
cujeme, měníme svět. 

Z hlavního projevu prezidenta Rl 
2004-05 Glenna E. Estesse: 
Při svých cestách po rorariánském svěrě 

jsem se seznámil s projekty, kreré skutečně 
mění svět: od sportovních hřišť pro chudé děti 
v Arizoně až po programy v Indii, které umož
i'íují profesní výchovu osob postižených dět
skou obrnou, takže se j im dostává pocitu 
soběstačnosri a sebedůvěry. 

Rotariány na celém světě spojuje jeden spo
lečný rys: rouha být prospěšný. Jejich ochota 
pomáhat si vysloužila plný respekt a meziná
rodní úcw . Po s tu letech je Rorary organizací, 
která má nejen vůli konat dobré, ale i schop
nost měnit svět k lepšímu. 

Jen málo organizací na světě přeži lo sro lcr 
své existence jako právě Rotary. Za tu dobu se 
mnoho událo - dobrého i méně dobrého. Ale 
změny, jichž dosáhli právě rorariáni, vedly jen 
k dobrému. Není pochyby o com, že jsme při 
vsrupu do dru hého srolerí našich aktivit 
dosáhli neb}ivalé úrovně své síly a růstu. 

Nemt1Žeme se však zastavit. I když jsme se již 
téměř zbavili polia, miliony lidí padnou kaž
doročně za oběť malárii, HIV, podvýživě či 
nemocem z nedostatku pitné vody. 

Před sro lety nemohl nikdo w šir, co s sebou 
přinese první století Rotary, stejně tak jako 
nikdo z nás nemůže vědět, co bude za dalších 
sro let. Není však úkolem nás rotariánů před
povídar budoucnost. Naším t'1kolem je dělat 
ro, co sami dokážeme: správně plánovat, tvrdě 
pracovat, šlechetně dávar a stále oslavovat 

Rorary napli'íováním svého ústředního hesla 
SERVlCE ABOVE SELE Pak bude naše 
budoucnost stejně jasná jako naše minulost. 

J. W. Lee, generální ředitel Světové 
zdravotnické organizace (WHO): 

Když v roce 1979 očkoval i rorariáni proti 
dětské obrně první děri na Filipínách, zdála se 
jejich představa světa bez obrny jako příliš 
smělá, zejména s ohledem na oblast západního 
Pacifiku. Po úspěšné eradikaci polia na ame
rickém konrinenru ležela před námi nejlidna
tější země světa - Čfna, či území Kambodže, 
zmítané nejtěžšími válečnými konflikry. 
Ovšem již na počátku 90. let se díky spojené
mu úsilí WHO, UNICEF a CDC podařilo 
dětskou obrnu vymýrir i z oblasti západního 
Pacifiku. A právě ram jsem před 15 lety zapo
čal svou spolupráci s Rotary. Dlouhé dny jsem 
rrávil po boku mfstních řadových rotariánů 
i jej ich vedoucích osobností a poznal jsem, 
jakým cenným parrnerem jsou a co dokáží. Za 
pomoci tisíců dobrovolníků jste zmobilizovali 
celé obce. Motivovali jste jak vlády zemí, rak 
i místní správní o rgány, aby se všechny do era
dikace zapojily, přesvědčili jste dosud váhající 
rodiče, aby nechali své děti očkovat, přiměli 

jste válčicí strany k romu, aby zastavily boje, 
aby se mohla vakcinace uskutečnit. 

Generální tajemník OSN Kofi Annan 
nedávno označil Světovou iniciativu k vymý
cení obrny jako "zářný model mezinárodní 
spolupráce". Jako rorariáni jste zajistili nejen 
společnou vizi, ale poskytli i miliony dobro
volníků, kteří se podíleli na očkování od 
domu k domu i v těch nejobtížnějších pod
mínkách, motivovali jste rodiče i obce k očko
vání, aby rak ochránili své děri. Za ro vám 
patří mtlj dík. 

Carlo Ravizza, předseda Sboru 
zmocněnců Nadace Rotary: 

Dnešek je magickým dnem, protože oslavu
jeme vás: vy všichni vytvářire naši Nadaci 
Roraty svou šlechetností, svými aktivitami, 
svými dary, které umožnily realizaci tohoto 
zázraku. Beznaděj jste změnili v naděj i v lepší 
budoucnost. Bez vaši Nadace by Rorary Inrer
narional nemohlo být tím, čím je dnes: celo
světově uznávaným společenstvím dobrovolní
ků, kteří jsou schopni být partnery vládám 
a agenturám OSN, kteří vytvořili model part
nerství privátního a veřejného sektoru, umož-

ií ujícího řešení sociálních a zdravotních pro
blémů na celosvětové úrovni, včetně boje proti 
děrské obrně. 

Náš úspěch měl svůj začátek v duchu mezi
národního porozumění a míru: 
e v zavedení výchovných programů: byla 
vyhlášena stipendia a zavedena výměna studij
ních skupin, která umožnila mladým odborní
ktun-nerotariánům, aby získávali své zkuše
nosti v zahraničí, v jiném kulturním prostředí 
• zřízením humanitárních granttl pro projek
ty klubtl založené na mezinárodn í spolupráci 
a zaměřené na zlepšování kvality života 
• zavedením programu 3-H, který byl zamě
řen na péči o zdraví, na boj prori hladu a na 
humanitu, a také umožnil zahájení boje za 
eradikaci polia. 
Můj dfk patří všem vám "tichým" rorariá

nům, kteří zcela nenápadně konáte dobro, 
aniž byste vyžadovali nějaké zvláštní ocenění či 
uznání, vždy v duchu svého úsrředního hesla 
SERVlCE ABOVE SELE 

Z projevu nastupujícího prezidenta 
Rl Carla-Wilhelma Stenhammara: 
Přál bych si, aby byl první rok druhého sro

letí Rorary rokem žen. Přestože je na celém 
světě na 52 % osob ženského poh laví, tvoří 
členskou základnu Rotary méně než 15% žen. 

Přeji si, aby se již brzy srala Kuba a Čína 
členy RL Bylo by krásné, abychom na příštím 
Světovém kongresu Rl v Malmo-Kodani již 
přivíral i také vlajky obou rěchco zemí. 

Vždy mi byla blízká výměna mládeže. Je 
mým snem, aby se skurečně každý sedmnácti
letý sral výměnným studentem. Pozná cizí zem 
a naučí se cizímu jazyku, seznámí se s jinou 
kulturou, náboženstvím, měnou - ro vše bude 
pro něho jistě nové. Ovšem velmi brzy zjistí, 
že si o n i jeho protějšek přejí totéž: aby svt1j 
život prožili co nejlépe. Takoví mladí již na 
sebe n ikdy nebudou střílet. 

Věřím v kontinuitu a spolupráci, protože 
úkoly, které si dáváme, můžeme dokázat jen 
společně. Prosim vás proco, abyste se ke mně 

v roce 2005-06 připojili , abychom společně 

naph"íovali činy naše heslo SERVlCE ABOVE 
SELF a prokázali rak celému světu vt1dčí 

schopnosti Rorary Inrernarional. 

Dle podkÚJdtl Rl přeložil 
a redakčně (krdcenlm) upl'flvíl 

Dobra Zeman, PDG 
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časopisy RWMP ' -Casopisy Rotary 
propagují naše ideály 
Séfredaktoři všech 31 časopisů Rotary, které vycházejí 
po celém světě v celkovém nákladu 760 ODD výtisků, 
se po třech letech (naposledy na konci srpna 2002 
v australském Brisbane) opět sešli na pracovním semi
náři, který letos svolalo ústředí Rl do dánského hlavní
ho města - Kodaně. To proto, aby se mohli seznámit 
s prostředím, v němž bude v roce 2006 probíhat již 
9 7. světový kongres Rotary lnternational a zasvěceně 
o něm také své čtenáře informovat. 

V Kodani se cak setkali kolegové - a dovo
lím si říci, že i přátelé, které spojuje jednotný 
zájem a současně i jejich dobrovolná povin
nost pravidelně informovat všech 1,2 mil ionu 
rocariánů, mužů i žen, a jejich proscřednicrvím 

doslova i celý svět o svých ideálech služby 
a pomoci i o výsledcích , jimiž rotariáni přispí
vají ke zlepšování našeho současného světa. 

Bylo mi cd i potěšením zastupovat na mezi
národním semináři i tentokrát náš časopis 

ROTARY GOOD NEWS. Během cří pracov
ních dnů, napl něných intenzivní prací 
a množsrvlm přátelských rozhovorů, bylo 
mimořádně zajímavé dozvědět se, s jakými 
radostmi (ale i starostmi) se editoři setkávají, 
ať jsou z Austrálie či z Venezuely, z Egypta či 
Koreje, ze Skandinávie či z Jižní Afriky, a po
rovnávat, hodnotit, získávat nové zkušenosti. 
Zaclmco třeba ústředn í měsíčn ík THE 
ROTARIAN vychází v nákladu 450 000 výtis
ků, patří náš dvouměsíčník co do tiskového 
nákladu 2 500 ks mezi cy nejskromnější -
a přece si už od července 2002, kdy byl přijat 
jako oficiální periodikum do rodiny rocarián
ských časopisů, získal mezi ostatními své 
dobré jméno a postavení nejen svou obsaho
vou úrovní, ale i svou grafickou podobou. 
Ještě v menším nákladu (I 000 ks) vychází -

ve třech jazycích - třeba 

ROTARY ISRAEL, naproti 
tomu ROTARY NORDEN, na 
jehož redigováni se podílejí 
redaktoři ze Svédska, Norska, 
Dánska a Finska (pátý spolure
dakcor z Islandu jej ich rým 
nedávno opustil, protože byl 
jmenován velvyslancem v Kana
dě), vychází současně ve 4 jazy
cích v nákladu 70 000 výtisků! 

Poprvé byl na semináři zastou
pen také nově vzniknuvší bulhar
ský časopis svým redaktorem 
Nasko Načevem. Tradičním 

záscupcem polského periodika 
(jehož název prochází postupně řadou změn -
Liscy Rocariánskie, Swiac Rocacy, nyní Glos 
Rocary, mimoto i revue ROTARIANIN) je 
Bohdan Kurowski. Však jsme se také nechali 
vyfotografovat jako zástupci jediných tří slo
vanských časopis{a , zaclmco všechny ostatní 
užívají 25 různých jazykta celého světa, hebrej
štinu, arabšti nu, hindí, japonštinu, thajštinu, 
čínštinu či korejštinu nevyjímaje. 

O com, jaký význam mají pro rocariánský 
svět právě časopisy Rocary, nejlépe pohovořil 
na zahájení semináře nový světový preziden t 
Rl Ca rl-Wilhelm Scenhammar, který klade 
velký důraz na vyrvářen l objektivního obrazu 
Rocary mezi obyvateli celého světa. Velmi mě 

potěši l svou ochotou podepsat vlastnoručně 

pro každého z účastníků semináře asi 40 výtis
ků sešitku, které vydalo na jaře t.r. vedení 
našeho discrikcu v angličtině pod názvem 
"Rocary Pachs". Autorem těchto "rocarián
ských cest" v podobě filozofických úvah je 
Marcin Peciška, člen RC Brandýs-Boleslav. 
Byli jsme poctěni clm, že svou předmluvu 
k nim napsal právě náš přítel Carl-Wilhelm. 
Význam a doslova mezinárodní dosah autoro
vých zamyšlení jen podtrhl Mexičan Francisco 
Creo, pobočník světového prezidenca, který 
celý seminář moderoval: v jeho bezproscřed-
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ním závěru citoval z brožurky několik Marci
nových věc o mezinárodnosti a upřímnosti 

rocariánských ideál{a. 
Součásti bohatého programu semináře byla 

nejen společná pracovní zasedání, spojená 
s představením každého z 31 časopisů (cen náš 
jsem prezencoval pomocí nově vyrvořeného 
"power-poincového" programu, který byl 
velmi příznivě přijat), ale i s alespoň kratičkým 

seznámením se se zajímavosnni míse, kde 
bude Světový kongres Rl ve dnech ll. až 14. 
června 2006 p robíhat. Bude co v dějinách 
Rocary poprvé, kdy se uskuteční současně ve 
dvou městech dvou různých zemi: předkon

gresové akce, například setkání členů Rocaracc 
klubtl a setkání referenců pro výměnu mláde
že, proběhnou na švédské půdě v Malmo, 
RYLA seminář v Helsingborgu, načež se všich
ni l'ačascnlci přesunou přes 14 km dlouhý 
most, přecínaj lcí O resund, do hlavního města 
Dánska - Kodaně. Právě tenco most a jeho 
výrvarná stylizace dal podnět k logocypu Svě
tového kongresu 06 i k jeho ústřednímu heslu 
"BRIDG! NG THE WORLD" s podtitulem 
"BEAUTIFUL MALMO - WONDERFUL 
COPENHANGEN". 

V Kodani proběhne hlavn i kongresový pro
gram, jehož plenárn í zasedán í se uskuceční ve 
výstavním a kongresovém areálu, zvaném 
Bella Center. Jen jsme měl i všichni při jeho 
prohlídce trochu obavu, zda se do jeho roz
sáhlých interiérů, dimenzovaných na cca 
17 000 osob, vejdou všichn i účastnici kongre
su, přijížděj ící tradičně z celého světa: pořada

telé by si přál i , aby jich bylo až 30 000! 
Mezi další doprovodné akce kongresu bude 

už trad ičně patřit "House of Friendship", kde 
se l'ačastníci seznámí s dánskou i švédskou 
minulostí, ale i s jej ich současností, životem 
a kulturou. V historické radnici v Malmo z ro
ku 1546 uspořádají Svédové pod heslem "Sen 



se uskutečnil" slavnostní rzv. "Nobelovu veče
ři", která bude přesně odpovídat reprezenta
tivním banketům, pořádaným na počest laure
átů Nobelových cen při jejich udělování. 

Atraktivní bude bezpochyby prohlídka rradič
n!ho, již 160 Iee starého zábavního parku 
Tivoli, který očekává během kongresu návště
vu vfce než 10 000 LIČasrníků a nabídne jim 
večeři v některé z desítek restaurací a k tomu 
ještě velký ohňostroj . Pořadatelé připravuj! 

před kongresem i po něm oblíbený "homes
tay" a celou sérii výletů nejen do hlavn!ch 
měst všech skandinávských zemí, za moderní 
architekturou, designem a uměn!m, ale i cesty 
po stopách Viking!'•, za přlrodn!mi krásami 
Islandu č i Grónska, k norským fjordům, na 
velryb! safari, nebo až za polárnl kruh k účasti 
na turnaji v golfu na vůbec nejsevernějším 
18tijamkovém golfovém hřišti. Lákavá budou 
i setká nf s m!smími rotariány v jejich rodinách 
nebo klubech, rzv. "Host Hospitaliry". T'esně 
před zahájením kongresu bude v klimaticky 
velmi přlznivém průlivu Oresund , oddělují
d m Dánsko od Svédska, uspořádán pro rora
riány mezinárodní závod plachetnic, a po 
skončen! kongresu také Světový pohár v golfu 
na dvou mistrovských greenech, ležldch v bez
prosrřednl blízkosti obou pořádajících měst -

-------------------~~ časopisy RWMP 

Kodaně a Malmii. Všichni naši rotariáni 
budou mír možnost dozvědět se již brzy 
všechny podrobnosti programu a podmín
ky účasti z materiá lů, které do všech Rota
ry klubů dojdou v podzimnlch měslcích . 

S podobou Kodaně i Malmii jsme měl i 

přlležitosr seznámit se pouze z úrovně 

vodnl hladiny na vyhlídkových lodích při 
společné projížďce jejich nesčernými 

kanály, individuálně pak - již "po svých"
během několika volných hodin mimo 
časový plán náročného programu. Mohu 
však říci, že na nás obě města velmi příznivě 
zapůsobila - jsou výstavná, atraktivní, plná 
života s moderní výstavbou. Jsou o to krásněj
ší, svítí-li na ně stále slunce, jak se to podařilo 
po celou dobu našeho pobytu i nám. 

Rozsah tohoto článku bohužel nedovoluje 
povědět o nich víc, snad tedy v příštím čísle. 
To zejména pro ry, kteří se do relativně bllzké 
Kodaně skutečně vypraví. Ale pojedete-li ram 
na kongres Rl či kdykoliv jindy, nezapomeňte 
si udělat výlet do H elsingoru, kam jsme se sta
či li vydat den po skončení sem ináře. Jeho sou
částí je mohutná pevnost se zámkem Kron
borg. Ten ovšem známe splše jako Elsinor -
tedy místo slavného dramaru W. Shakespeara 
Hamlet. Ale o něm trochu víc až příště . .. 

w::JEliiLLEl!Hfd!,tfj.JQ.J,,t.lk· 
aur ideals 
The editors-in-chief of all 31 Rotary 
magazines, which together have a 
total print run of 760,000 copies 
throughout the world, have met 
together for a working seminar for 
the first time for three years. The 
last seminar had been held at the 
end of August 2002 in Brisbane in 
Australia, and this year's seminar 
was convened by Rl central office in 
the Oanish capital Copenhagen. 

Dobroslav Zeman, PDG, 
J!fredaktor RGN 

Řada prvenství pro Světový kongres Rl 2006 v Malmii a Kodani 
Pozvánka světového prezidenta Rl C.-W. Stenhammara 

Pro naše celosvětové společenství je životně 
dů ležité s lovo ,.mezinárodní" v jeho názvu. Exi
stuje proto pro všechny naše č leny lepší pří
ležitost ověřit s i tuto skutečnost než při Svě
tovém kongresu? Společně se svou ženou 
Monikou bych vás chtě l proto všechny pozvat 
do krásného Malmo a do nádherné Kodaně 
na 97. Světový kongres R l ve dnech 11 . až 
14. června 2006 . 
Kongres se bude vyznačovat řadou prvenství: 
bude prvním , pořádaným na severu Evropy. 
Bude prvním kongresem, který se pořádá 
současně ve dvou různých zemích - Švédsku 
a Dánsku. Zvláštní význam má také v tom, že 
je prvním ve druhém století s lužeb a pomocí 
Rotary. 
Města Malmo a Kodaň spojuje most, který 
také inspiroval hlavní téma kongresu: ,.Spoju
jeme celý svět" (..Bridging the world "). Před
kongresová setkání, jakými budou akce na 
téma Rotaract, RYLA a výměna m ladých , se 
budou konat na švédské straně, zatímco 
vlastní kongres proběhne na dánské straně . 

Počasí by mělo být ideální - a ni příliš t eplé, 
ani ch ladné. Právě v tomto období jsou také 

nejdelš í dny v roce. Malmo i Kodaň leží 
v nevelké vzdálenosti od Země půlnočního 
s lunce, což znamená, že se tam můžete 
těšit denním světlem po celých 24 hodin. 
J ak přípravný výbor pro konání Světového 
kongresu Malmo-Kodaň 2006, tak i m íst
ní hostitelský a organizační výbor [HOC) již 
nyní pilně pracují n a sestavení zajímavého 
programu, který by měl přinést každému 
účastníkovi něco zajímavého. 
Tento kongres bude zážitkem, na který 
nikdy nezapomenete. Družba a přátelství 

dva úhelné kameny, na n ichž naše spole
čenství spočívá - znovu rozkvetou příleži
tostí setkat se se starými i novými přáteli. 
Těším se proto na setkání s vámi v příštím 
červnu v krásném Malmo a nádherné 
Kodani. 

Cari-Wilhelm Setenhammar, 
prezident Rl a člen RC Goteborg, Švédsko 

See: THE ROTARIAN, # 9/05: 
Malmů and Copenhagen - a convention of 
many f irsts - by Cari-Wilhelm Stenhammar, 
Rl President 

Dignitatis memores ad optima intenti ~ 
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RC Praha 
~ s ve 

slaví 
os111desátiny 

V roce 2005, roce stého výročí založení Rotary 
lnternational, slaví významné výroc1 také RC 
Praha. Je tomu již 80 let od doby, kdy v Praze 
vznikl první Rotary klub na území Československa. 

Od svého vzniku v roce 1918 se Českoslo
vensko stalo demokratickou zemí, která se 
hlásila k idejím západních demokracií, a která 
se snažila také tyto ideje uskutečt'\ovat. Bylo 
proto logické, že poté, co se Rotary po první 
světové válce začalo šířit do zemí západní 
Evropy, přijalo vedení Rotary lnternational 
návrh, aby organizace rozšířila svou činnost 
i do Československa. 

O založení Rotary klubu Praha a jeho prv
ních krocích existuje přímé svědectví prvního 
prezidenta klubu Dr. Antonína Suma, detail
ně popsané v jeho článku z roku 1929. Tento 
článek je přetištěn v jubilejní distrikmí publi
kaci FENOMtN ROTARY, která byla vydá
na jako č. 4/05 našeho časopisu . 

Od prvních let své existence se Rotary klub 
Praha stal významnou organizací, jej ímiž 
členy byla řada osobností veřejné správy, pod
nikatelských kruhů i představitelů vědy a kul
tury, z nichž můžeme jmenovat například 

architekta Bohumila Hi.ibschmanna, význam
né lékaře Karla Gawalowského a Arnolda 
Jiráska, podnikatele Václava a Miloše Havlovy, 
novináře Berty Ženatého či továrníka Jindři
cha Waldese. Čestnými členy klubu se stali 
Jan Masaryk, Čechoameričan J. Vlček (člen 
RC Cleveland) či pražský primátor Karel 
Baxa. Na pravidelné klubové schůzky byli 
zváni jako řečn íc i hosté z nejrůznějších oborů. 

Klub zřídil fond na pomoc potřebným a usta
vil komisi pro práci s hochy, která podporova
la skautský oddíl č.l8, pomáhala organizovat 
jeho každoroční letn í tábor a nechala pro 

skauty postavit srub v kokořínských lesích. 
Členové RC Praha se aktivnč podílel i na 

zakládání dalších Rotary klubtt v Českoslo
vensku, jakož i na vzniku komitétu pro spolu
práci s rotariány v Německu a v Rakousku. 

RC Praha hrál kl íčovou roli i při vzniku 
samostatného československého distriktu 
v roce 1927. Po prvním guvernérovi Josefu 
Schulzovi bylo mezi dvanácti předválečnými 

guvernéry do této funkce zvoleno 
ještě pět dalšfch pražských rotari
ánů. 

Činnost kl ubu byla nás i l ně 
přerušena po německé okupaci 
v březnu 1939. Několika člen ům 

se podaři lo emigrovat. Patřil 

k nim i pozdějU ministr londýn
ské exilové vlády Ladislav Feiera
bend. Řada dalších rotariántJ byla 
vězněna a jinak pronásledována 
okupačnfmi úřady. Ze ll O člen tJ 
RC Praha (dle stavu v roce 1938) 

se jich 17 nedožilo konce druhé 
světové války. 

V krátkém obdobf let 1945 až 
1948 klub obnovil svou činnost 
a v roce 1947 měl 82 člentJ. Byla 
obnovena přednášková činnost 

a navázána řada mezinárodních 
kontaktů. 

Po zákazu činnosti v roce 1948 
opět někteří členové klubu emi
grovali, řada dalších ztratila maje-
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tek a postavení a byla sledována komunistic
kou státnf bezpečností. I přátelské kavárenské 
schíhky několika bývalých rotariánů byly sle
dovány a obsah rozhovortJ byl zaznamenáván. 

Ihned po skončen( komunistické 
vlády byly z podnětu rakouských 
rotariánů podniknuty první kroky 
k obnově činnosti RC Praha, i kdy-l. 
se zcela novými lidmi. Ustavuj fcí 
schl'tze proběhla již v lednu 1990, 
v červnu téhož roku pak veden( 
Rotary lnternational provedlo ofici
álnf registraci RC Praha s Jiřím 

Vrbou jako prezidentem. V květnu 
199 1 klub slavnostně převzal Char
tu RI z rukou tehdejšího prezidenta 
RI Paula Costy z Brazílie, a to za 
účasti vfce než tisíce rotariánů 

z celého světa . 

Současný Rotary klub Praha má za sebou již 
patnáct let aktivní či nnosti. V těchto letech 
uskutečnil řadu thpěšných akcí. Z nich uveď
m e předevšfm pčt mezinárodních konferencí 
k problematice vstupu České republiky do 
Evropské unie, konaných v letech 1999 až 
2003. Vystoupila na nich řada významných 
osobností z řad pol i tiků, diplomattJ a vedou
cích činiteltt podnikatelské, finančnf a vysoko
školské sféry. Tyto konference významně při -



spěly k informovanosti široké veřejnosti o čin
nosti Rotary. 

Z dlouhé řady sociálně-humani tárních pro
jektů je třeba vyzvednout p rojekt New Vision, 
v jehož rámci klub vyslal do Zambie lékařský 

rým, který tam provedl 40 úspěšných operacf 
šedého zákalu. V průběhu povodnf v roce 
2002 zorganizoval klub rozsáhlou pomoc 
postiženým obcfm a institucfm v hodnotě 1,8 
milionu korun. 

Zvlášrnf zmfnku si zaslouž( akce na obnovu 
drobných arch itekton ických památek na 
Sumavě, zorganizovaná společně s vedením 
Národního parku Sumava. 

Klub rozvinul také rozsáhlou spolupráci se 
zahraničními Rotary kluby, které se význam
nou měrou podflely i na jeho sociálně-huma

nitárních projektech. D louhotrvající spolu
práce existuje zejména s německým RC N iirn
berg-Neumarkt a s japonským RC Kyoto
Rakuchu. S no rimberskými přátel i a s jejich 
partnery z francouzského Lyonu byly uspořá
dány již dva ročnfky mezinárodnf soutěže mla
dých českých, německých a francouzských 
hudebnfkt"1. V přfpravě je i třetí ročn fk réro 
soutěže. 

RC Praha oslavil své významné výročí 24. 

_________________ .",/ 80 let RC Praha 

září na slavnostním shromážděn{ v pražském 
hotelu Ambassador, rradičnfm místě předcho

zích klubových ekonomických konferencf 
i rorariánských plesů. Záštitu nad nfm převza
li předseda Senátu České republiky Přemysl 
Sobotka a primátor města Prahy Pavel Bém. 
Bohužel se ani jeden z nich nemohl shromáž
dění osobně zúčastnit, oba však poslali praž
ským rorariánům pozdravné poselsrvf. Prvním 
řečníkem na shromážděn { byl guvernér 
d istrikru 2240 O takar Veselý. Slavnostnf pro
jev poté přednesl prezident RC Praha Jan 
H ladký, shromážděn { pozdravi la také místo
předsedkyně poslanecké sněmovny M iroslava 

Němcová a poslankyně evropské
ho parlamentu Jana Bobošfková. 
D louholetý člen kl ubu Hynek 
Nápravník, jemuž pracovní 

mezi Svýcarskem, 
Ostravou a Prahou znemožňují 

pravidelnou účast na práci klubu, 
převzal jmenován{ čestným čle

nem klubu. Byla tfm oceněna 

i jeho významná fl nančn f pomoc 
na podporu humanitárních 
i jiných projektů klubu. Shromáž
děn{ se zúčastnilo také mnoho 

zahraničních hostů, zejména z anglického RC 
Doncasrer, z japonského RC Kyoto-Rakuchu, 
z německého RC Niirnberg-Neumarkt, z ital
ského Trieste Nord, z H oladska, Francie 
i Německa. Členové RC Praha Jiřf Vrba, 
Hynek Nápravnfk, M ilan Roch, Stanislav 
Chudoba a Karel Hozík převzali z rukou 
guvernéra Otakara Veselého česrná uznánf za 
významnou pomoc distrikru i klubu. 

Členové klubu se svými manželkami, 
zahraničnfmi i tuzemskými hosty pak strávili 
přfjemný večer, zpestřený hudbou, rancem 
i pohoštěním, který se protáhl až do pozdních 
nočních hodin. 

Milan Roch, PDG, 
RC Praha 

80th anniversar of the 
foundation of Pra ue RC 

An eyewitness account of the found
ation of Prague Rotary Club and the 
first steps taken by it, written by the 
Club's first President, Dr. Antonín 
Sum, has been reprinted in the jubilee 
Oistr ict publication "THE RDTARY 
PHENOMENON". The current Prague 
RC has now been active for 15 years. 
lt celebrated its anniversary on 24 
September at a gala gather ing in the 
Ambassador Hotel in Prague under 
the patronage of the President of the 
Senate of the Czech Republic, Pře
mysl Sobotka, and the Lord Mayor of 
Prague, Pavel Bém. The gathering 
was also attended by guests from 
other countries, coming from Ooncas
ter RC in England, Kyoto-Rakuchu RC 
in Japan, NOrnberg-Neumarkt RC in 
Germany, Trieste Nord in Italy, and 
fr om Holland, France and Germany. 

Dignitatis memores ad opt ima intent i ,/:;"; 
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- ~ Význa111né 
rotariánům distriktu 

ocenen1 
2240 

V polovině září pozval náměstek ministra zahra
ničních věcí CR Jaroslav Bašta na vzpomínkové 
setkání k uctění památky Jana Masaryka a odha
lení jeho pomníku ve vstupním atriu Cernínského 
paláce v Praze také zástupce Rotary. 

Z pověření guvernéra disrriktu se této slav
nostní události (19. zářf) zúčastnil asistent 
guvernéra Petr Pajas, DGN (RC Praha City), 
Hynek Nápravník (RC Praha), George J. Pod
zimek (RC Praha - Staré Město) a Svatopluk 
K. Jedlička (RC Praha Classic). Mimo této ofi
ciální delegace zde bylo přítomno i několik 
dalších rorariánů, početné zastoupení měl pře

devším RC Hradec Králové. Na otázku, proč 
byli rotariáni přizvání k této slavnosti, odpo
věděl přítel Pajas jednoznačně: 

"Jan Masaryk (1886- 1948), syn prvnfho 
československého prezidmta a čestného guvernéra 
tehdejšfho distriktu Rl, byL velkou osobnost(, ve 
své dobl byL viziouá1'em moderní společnosti. 

V praktické podobě mlL přlkžitost poznat aktivi
ty rotariánů už krátce po vzniku Ceskoslovmska, 
kdy v letech 1919-1922 pr4obiL v diplomatické 
misi ve Washingtonu. V roce 1924 se na něho, 
tehdejšfho amerického generálnfho konzula 
v Praze S. Winanse a ]UD1: Antonína Suma 
staršího (1877 - 1947), který pzisobil jako 
diplomat ve Washingtonu v letech 1920-1922, 
ob1-dtil zvláštnf zmocněnec ústředí Rotary, Mexi
čan Fred W Teele, s my!knkou na roz!ířenl rota
riánského společemtvl do Ceskoslovenska. V té 
době působily Rotary kluby na evropském konti-

nenttt už ve Francii, Španělsku, Holandsku, 
Belgii, Švýcarsku a Itálii. V!ichni tři osloveni se 
této myšlenky ihned aktivně chopili a zdsluhou 
aktivit jejich a vice než dvou desltek dalšlch přd
teL byL na podzim roku 1925 založen prvnl čes
koslavenský Rotary klub, RC Praha. V té dobl 
byL Jan Masaryk jmenován českoslavemkým 

Dignitatis memores ad optima intenti 

vyslancem ve Velké Británii (1925-1938), a tak 
se i'ddným členem Rotary klubu nestal - RC 
Praha jej jmenovaL svým čestným členem. Jan 
Masaryk udržoval s RC Praha, resp. některými 
jeho čkny, velmi aktivnl kontakt. Byl-li v Praze, 
doprovázeL významné zahmničnl hosty při jejich 
náv!tlvách v klubu, doporučovaL klub k náv!tl
vl přátelům, s nimiž se setkaL v za hranič/. Takto 
"na ddlkz/' byl iniciátorem nejedné předndJky 
v RC Pmha. V ktech 1945- 1948 významně 
p'ispll k obnovl Rotary v poválečném Ceskosla
vmsku. Domnfvám se, že prdvl jeho zdsluhozt 
do!lo k navdzdnf takového množstvl kontaktů 
mezi našimi Rotary kluby a kluby v Anglii. O je
ho pozitivním vlivu svědči předev!lm účast na 

jediné v poválečném obdob! uspoi'ddané distrikt
nf konferenci, a to v roce 1947 v Plzni. Projev, 
kmj zde pronesl, mlL velkou odezvu, a to nejen 
mezi rotariány. " 

Iniciátorem vzpomínkového aktu a odhale
ní pomníku Jana Masaryka v místech, kde 
ukončil 10. března 1948 svůj život, byl JUDr. 
Antonín Sum mladší (31.1.1919 Praha), syn 
jednoho z těch, kteří v letech 1924/1925 
zakládali v Praze první československý Rorary 
klub a v letech 1947/48 osobní tajemník Jana 
Masaryka. Dnes je již posledním žijícím svěd
kem procesu s dr. Miladou Horákovou. Z ná
vazného procesu, v němž byli souzeni svědci, 
vyšel s dvaadvacetiletým trestem, který si od
pykal ve věznici na Ruzyni, v uranových do
lech, na Pankráci a ve Valdicích. Po propuště

ní na amnestii v roce 1962 vystřídal několik 
dělnických profesí, pracoval například jako 
kominík. V roce 1968 byl rehabilitován. Po 
listopadu 1989 spolupracoval JUDr. Antonín 



___________________ _,/v tradici Jana Masaryka 

Sum mladší při obnově činnosti Junáka a 
YMCY. Významně se podílel na založení a 
aktivitách Masarykova demokratického hnutí, 
nadace Jana Masaryka a Společnosti Jana Ma
saryka. Několik let pracoval na uspořádání 

zásluhy. V roce 2003 mu 
prezident republiky uděl i l 

Řád T. G. Masaryka, pozdě
ji byl v rámci resortu mini
sterstva zahraničních věcí 

ČR oceněn titulem čestný 
velvyslanec. V letošním 
roce, v Den obětí komun is
tického režimu (27. června), 
byl ~estaosemdesátiletý 

JUDr. Antonín Sum mlad~í 

jmenován čestným obča

nem hlavního města Prahy. 
JUDr. Antonín Sum 

mlad~í byl také mezi těmi 
pamětníky, které vedení 
našeho distri ktu pozvalo 

v březnu letošního roku na slavnostní meziná
rodní konferenci v Kongresovém centru Pra
ha, věnovanou uctění 100. výročí založení Ro
tary a 80. výročí rotariánských tradic na území 

bývalého Československa. Moc jsme 
litovali, že jsme se s ním tehdy ne
mohli pot~it osobně, ale o to milej
ší byl jeho omluvný dopis, který 
tehdy poslal nově nastupujícímu 
guvernérovi na~eho distriktu Otaka
ru Veselému, z něhož vyjímáme: 

"Proslm Vás, abym - je-/i to možnt 
- vyřídil a tlumočil rotariámkému set
kání můj opravdu upřimný dík za 
dobrou práci světovt organizace, která 
byla jen za mtho života dvakrát zaká
zána- a vždy zrzovu povstala, aby šíři
la demokratickt a svobodni myJ/enky 
světovt spoluprdce, tolerance a přátel

lbt[,/.t•nt yuw!rnuril lnu Petr PaJiiS. OGN. . 
lnu .liln Pnt.rof a Augustm Cnrmak obdtVUJI va?u:ku. kterou 
v mn• 1931 clustal JL/Dr Antonm Sum starst Jilko ucast· 
ntk l.l'luluiSI cltstnkUu konfernncc v Brattslavl! Jeho syn tuto 
V/;u:nuu llillllill.ku svenl clo 1mc:n soucnsnym rotan;mum 

stvl, jež dostala již tÚJ svého 
vlnku. je to nejm obsahem čin
nosti klubů, ale také plněnlm a 
splněnlm myJ/enek T. G. M asa
ryka i Jana M asaryka pro na!i 
zemi- Českou republiku i bratr

archivu Jana Masaryka a jeho sester a zajistil 
jeho předání Státnímu ústřednímu archivu 
a Nátodnímu muzeu v Praze. Přispěl rovněž 
k vydání prvních knih o Janu Masarykovi po 
roce 1990 u nás, je autorem např. knih "Osu
dové kroky Jana Masaryka", "Otec a syn" 
(v roce 200 1 ji vydalo i bratislavské naklada
telství Pragma) nebo "Jan Masaryk stále 
s námi", vydané v loňském roce. Nezapome
nul v~ak ani na rodinnou rotariánskou tradici . 
Začátkem devadesátých let působil při obnově 
několika Rotary klubů. Napřlklad v roce 2003 
byl aktérem velmi zajímavé besedy v RC Hra
dec Králové, při níž předal jednomu z jeho 
členů, Janu Perrofovi, diplom a medaili oce
ňující jeho zásluhy o rozvoj společnosti Jana 
Masaryka. 

JUDr. Antonín Sum mlad~í je nositelem čs . 
válečného kříže 1939, polského řádu Polonia 
restituta, francouzského Národního řádu za 

skort Slovenskou republiku - v obdob{, kdy jsme 

se navrdtili do rodiny západnlch demokratických 
a svobodných ndrodů v Evropské unii- a také po 
bok Spojených státtt amerických v jejich úsilí 
o ochranu demokracie a svobody pro vJechny 
a v celtm světě. Ktž by v tom byly kluby Rotary 
se svý-mi členy aktivními a tíčinnými pomocnlky 
- v zájmu světovém i na! I vlasti!" 

Obdobná slova volil J UDr. Antonín Sum 
mladší i ve svém proslovu proneseném při 
zářijovém vzpomínkovém setkání v Černín
ském paláci před předáním " Medaile cti a 
vděčnosti Jana Masaryka" zástupcům rotariá
nů našeho distriktu. Toto ocenění, které udě
luje Společnost Jana Masaryka, zdůrazňuje 

význam demokratických principů celého 
rotariánského společenství. 

-skj-

id·IA4ml;t.J,t.II Iit:tl;mfiQHt,p 
from District 2240 

ln mid-September Jaroslav Bašta, 
the Deputy Minister for Foreign Af
fairs of the Czech Republic, invited 
representatives of Rotary to a me
morial event to honour the memory 
of Jan Masaryk and to unveil a me
morial to him in the entrance atrium 
of the Cernín Palace in Prague (the 
building housing the Ministry of For
eign Affairs). The famous diplomat 
Jan Masaryk was one of these who 
inspired the foundation of the Pra
gue Rotary Club in 1924-1925 - the 
first RC in Czechoslovakia. The initia
tor of the memorial event was JUDr. 
Antonín Sum junior, sen of another 
founding member of Prague RC, and 
Jan Masaryk's persona! secretary in 
1947-48. During the meeting, 
representatives of Rotary District 
2240 were presented with the "Jan 
Masaryk Meda! of Honour and Grati
tude" in recognition of the democra
tic principles of Rl. 

Dignitatis memores ad optima intenti ,fu, 
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Výsledky spolupráce 
RC Most a RC Freiberg 

V Ústavu sociální péče v Nové Vsi v Kruš
ných horách je um ístěno cca 60 mentálně 
postižených žen . Rotary klub v Mostě spolu
pracuje s rímto ústavem již dlouhou dobu 
a například na vybavení pokojů věnoval 

potřebné prostředky již před někol ika roky. 
Ústav je sice slušně a vkusně vybaven, nedo

stačujíd jsou však prostory pro pobyt chovan
kyi1 mimo jejich pokoje. 

Na základě znalosrf mísrn í problematiky 
proto předložil asi před třemi lery místn í Rota
ry klub Nadaci Rotary návrh na projekt ven
kovní pergoly s možností posezení pro 30 
osob, který by byl financovaný formou účelo
vé dotace (Matching G ramu). Do projektu 
pergoly byl zahrnut také venkovní krb, závěs
ný kuželník a zah radní nábytek. 

Díky spolupráci s německým Rotary klu
bem Freiberg, velkoryse podpořeným jeho 
nadřízeným sousedním d istriktem 1880 pod 
vedením D G H anse Schleie, se v rotariánském 
roce 2004/05 podařilo za pomoci účelové 

dotace tento projekt v celkové hodno tě 

16 000 Eur uskutečn it, takže celé zařízen í bylo 
postaveno a 23. června 2005 uvedeno do pro
vozu. Společně se členy spolupracujících Rota
ry klub tl Freiberg a Most se této malé slavnos-

ti zúčasrnil i také zásrupci kraje, okresů a obd. 
Pro chovankyně vystoupila při otevření for

mou sponzorského příspěvku skupina histo
rického šermu společně s mulri-insrrumenra
lisrou a všem příromným bylo nab ídnuto 
občersrvení. Ústav sociální péče v Nové Vsi 

Zapo111enuté dědictví 
O d roku 2001 jsme na stránkách našeho 

dvouměsíčníku přinášeli pravidel ně zprávy 
o postupném napli1ování projekru obnovy 
drobných kulturních památek v oblasti Šuma
vy. Tento projekt, který vznikl na základě 
dohody uzavřené se Správou NP a CHKO 
Šumava, realizoval Rotary klub Praha za při
spění klubů německého disrri kru 1950 (seve
rozápad ní Bavorsko a Duryi'ísko) a parrner
ských RC Nurnberg-Neumarkr, RC Freyung
Grafenau, RC Wurzburg a rakouského RC 
Zwetd. Podporu projektu vyjádři l také vedou
cf delegace Evropské komise v ČR pan Rami
ro C ibrian, který se v roce 2002 osobně účast
nil setkání jeho realizátorů v okolí Kvildy, tedy 
přímo v terénu. Společným tlsilfm byla shro
mážděna částka přesahuj ící milión korun, 
která spolu s prostřed ky, poskyrnurými sprá
vou šumavského národn ího parku a Česko
německým fondem budoucnosti, umožnila, že 
na Šumavě bylo obnoveno na 200 pamárných 
kamenů, křížků, božích muk a dalších drob
ných kulrurních památek {například památ
ník básníka Šumavy Adalberra Stifrera z roku 
1877 umístěný ve skalní stěně nad Plešným 
jezerem). Tehdejší premiér české vlády Vladi
mír Šp idla, dnes eurokomisař, při jedné ze 
svých návštěv Šumavy uvedl : "Vnímám tenro 

projekt jako jeden z mnoha velmi hezkých a 

dobrých projektl'l, které se sluší podpořit. 
Tento projekt je symbolem kulrury i skutečné
ho srl'1stání Evropy." S ukončením projektu 
vydaly loni RC Praha a Správa NP a CHKO 
Šumava ve Vimperku podrobně zpracovanou 
dokumenraci ve formě vkusné, reprezentativní 
obrazové publikace s názvem Zapomenuré 
děd icrví (ISBN 80-239-3684-0). Brožovaný 
sborn ík na 160 stránkách (formát 204 x 205 
mm) nejen popisuje jednodivé obnovené 
objekry, ale snažf se v textových příspěvcích, 
uváděných souběžně v českém a německém 

jazyce, také o obnovu nehmorných hodnot -
vzájemných vztahů mezi obyvateli různých 

národnosrf v tomto evropském regionu. Publi
kace je mimo jiné i velmi dobrým příkladem 
toho, jak p rezentovat široké veřejnosti naše 
rotariánské cíle a aktiviry spojené s jejich napl
i1ováním. Měla by proto být k dispozici v kaž
dém klubu. 

prodejce a distributor pro ČR a SR: 
ing. Ivo Stehlík 
Br ixovy dvory 1 94 
384 51 Volary 
tel.: +420 388 333 519 
e-mail: ivos.stehlik@tiscali.cz 
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byl tedy díky rotariánům vybaven zařízením, 

které rak nurně potřeboval. 
Rudolf Krifpm; 

past prezident RC Most 

Results of coo eration 
Ouring the Rotary year 2004/ 05, 
thanks to cooperat ion wit h Freiberg 
RC in Germany and with the help of 
a Matching Grant, Most RC was 
able to construct a pergola to a 
value of 16,000 Euros in a social 
care institution in Nová Ves in the 
Ore Mountains, which is home to 60 
mentally handicapped women. 

For otten herita e 
Prague AC, together with the Administ
ration of the Sumava (Bohemian Forest ) 
National Park and Protected Landscape 
Area, published last year a tastefully pre
pared, representative publication on a 
joint project of renewal of 200 minor cul
tura! monuments in the Sumava region. 
Entitled "Forgotten Heritage" (ISBN 80-
239-3684.()), the publication contains 
parallel texts in Czech and German. The 
cest of the project was over one million 
Kč, and it was carried aut with the sup
port of the German Oistrict 1 950 (nor th
west Bavaria and Thuringia), the German 
RCs Nornberg-Neumarkt, Freyung-Grafe
nau and Worzburg, and the Austrian RC 
Zwettl. 
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Zahraniční rotariáni 
navštívili Mostecko 

Již naši předchůdci si do svého štítu 
vepsali podporu mezinárodního poro
zumění a spolupráce. I my - mostečtí 

- se k tomu hlásíme, i když k tomu 
v minulých desítiletích bylo pramálo 
možností. O to rychleji se tuto zásadu 
snažíme naplňovat po obnově rotari
ánského života v posledních letech. 

Mostecko je u nás i v zahraničí známé 
nejen jako centrum těžby hnědého 

uhlí a výroby energie, ale i jako oblast, 
která byla donedávna nazyvana 
.. měsíční krajinou". Rekultivace tohoto 
území je základní podmínkou dalšího 
rozvoje této oblasti. Obnova mostecké 
krajiny se proto stala jedním z pro
gramových sloupů činnosti Rotary 
klubu Most. 

Mostečtí rotariáni se velmi často těší 

návštěvám, které se zajímají o úspěš-

nou rekultivaci l omů a výsypek, na 
jejichž místech vznikají nejen nová 
pole, lesy a vodní plochy, ale i mnoho 
nových parků, ovocných sadů a vinic, 
a v neposlední řadě i rekreačně-spor
tovních areálů. Do nového hávu se 
postupně obléká i nový Most, charak
terist ický siluetou Hněvína s obnove
ným hradem, známým autodromem a 
hipodromem. Oprávněnou pozornost 
mnoha našich i zahraničních návštěv
níků upoutává úspěšně přesunutý 

mostecký děkanský kostel Nanebevze
tí Panny Marie. 

Naše fotografie jsou toho dokladem. 
Zachycují atmosféru při jedné návště
vě Mostecka: plzeňští rotariáni k nám 
přivezli své hosty z Belgie, Německa 
a Rakouska - účastníky svého již 
Xlll.lnter-Country Meetingu. 

Stanislav Štýs, 
RC Most 

Rotarians in the Most area 
The area surrounding the city of 
Most is well known not only as a 
centre for mining brown coal, but 
also a s a "moonscape". The reculti
vation of the Most area landscape 
has been adopted as one of the 
main activities in the programme of 
the Most Rotary Club. 
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~ Léto ve zna111en1 golfu 

Od skromných začátků před několika roky golf 
mezi rotariány našeho distriktu zdomácněl a 
zapustil kořínky. V letošním roce se uskutečnilo 
několik již tradičních, ale i několik nových turnajů 
[RC Hluboká nad Vltavou, RC Jihlava). Při někte
rých z nich byla i naše redakce. 

Sérii rotariánských golfových turnajů od
stanoval v polovině června RC Osrrava již IV. 
ročníkem golfového turnaje v Kravařích . Vi
ceprezident klubu, Ing. Gerhard Herudek tur
naj komentoval slovy: "Rekordní t'tčast 56 hrá
čů ze šesti zemí svědči o nartlstající oblibě této 
sporrovnč-spolcčcnské akce doplněné boha
rým kulturním programem.Záštitu nad tur
najem převzal hejtman Moravskoslezského 
kraje ing.Tošenovský a rektor VSB-Technické 
univerzity prof.Čermák. Zásluhou dvanácti 
význam ných sponzorL! mohl být napl něn 

hlavní smysl turnaje - podpora humanitárně 
prospěšných aktivit klubu RC Ostrava Inter
nacional. Finanční výtěžek byl rozdělen Nada
ci "Umělá ledvina pro děti" MUDr. Hladíka 
při Fakultní nemocnici v Ostravě, příspěvek 

pro Charitu O strava na technické vybaven í 
Hospicu a finanční po
moc p ro školu handica
povaných dětí při Měst
ské nemocnici v Ostravě. 
Seky ve výši 30, 30 a 20 
tisíc Kč převzali zástupci 
výše uvedených subjektů. 
Zdařilý průběh letošního 
rurnaje je zavazující pro 
příští ročník, kde bychom 
rádi uviděli rotariány ne
jen z Moravy a Slovenska, 
ale i z českých klubů. 

V polovině srpna se u
skutečnil na mistrovském 
golfovém h řišti Gray Bear 

Tále už třetí ročník populárn ího turnaje Rota
ry BB Golf CUP 2005, na němž se scházejí 
pravidelně rotariáni z obou zemí našeho d i
strikru i ze zahraničí. Člen pořádaj ícího RC 
Banská Bystrica, Karol Fabián, k této události 
připomenul: "Tento rok si organizátori stano
vili nelahký ciel', vyzbierať od sponzorov tur
naja dostatok p rostriedkov na vybudovanie 
automatického čítacieho pracoviska pre nevi
diacich a slabozrakých, ktoré sme sa rozhodli 
umiestnit' v Stárnej vedeckej knižnici Banská 
Bystrica. Naši handicapovaní spoluobčania 
mali doteraz len vel'mi málo prlležitostí prečí
cať si l'ubovolnú literaturu z katalógu knižnice. 
Pracovisko popíšeme decailnejšie po slávnost
nom odovzdaní do užívania, ktoré predpokla
dáme koncom roka 2005." 

Dignitatis memores ad optima intenti 

Klub v .-no ve 
podobě 

Krásné prostředí barokního zámku a bez
prostřední blízkost golfového klubu inspirova
ly v Kravařích roku 200 l založen í Rotary 
klubu. V členských seznamech našeho distrik
tu p ro rok 2005/2006 se však se jménem RC 
KRAVAŘE už nesetkáváme, i když se jmény 
zdejších rotariánů ano, tentokrát ovšem jako 
se členy RC OSTRAVA INTERNATIONAL. 
Proč? Na tuto otázku nám odpověděl prezi
dent klubu v současném rotariánském roce, 
Mgr. Josef Malecký: 

"Všechny příznivé předpoklady, které vedly 
k založení RC Kravaře, nestači ly k vytvoření 

dostatečného potenciálu pro dlouhodobou 
aktivní činnost klubu. Po prvních letech 
nadšení zakladatelů se začala členská základna 
zmenšovat, aktivita mnohých člentl klesat a 
h rozilo reálné nebezpečí, že letošní stoleté vý
ročí ROTARY "oslavíme" neslavným zánikem 
klubu. Aktivn í část členů klubu se proto roz
hodla přesídl it do Ostravy, kde byl signalizo
ván zájem o činnost Rotary a to i od význam
ných osobností města. Tyto náznaky se potvr
dily, členská základna byla oživena a posílena i 
o zájemce z širšího regionu. Jako síd lo klubu 
jsme si zvolili hotel l mperial, který byl shodou 
okolností otevřen ve stejném roce, jako bylo 
založeno společenství Rotary, tedy v roce 
1905. Řed itel hotelu, pan Bliek, je z Holand
ska a sám projevil vážný zájem o členství v klu
bu. Protože jednou z priorit našeho klubu je 
integrace zajímavých osobnosti, které přichá
zejí ze zahraničí a působí na Ostravsku, shod
li jsme se na novém názvu RC OSTRAVA IN
TERNATIONAL, který byl schválen a zare
gistrován ústředím Rl a který užíváme od I. 
července 2005. Město Kravaře jsme však neo
pustil i a rádi se na tamní zámek i golfové hřiš
tě budeme v rámci svých klubových aktivit 
vracet." 

(skj) 

Rotar Club under a new name 
Kravaře RC has changed its name to 
Ostrava lnternational RC. 
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Mostečtí přivítali GSE-tý111 

Jednou z hlavních akcí Rotary klubu Most v rota
riánském roce 2004/05, do níž se zapojili téměř 
všichni členové klubu, byla v květnu 2005 návště
va GSE týmu z distriktu 6650 z amerického Ohia. 

ll. května 2005 jsme na pražském 
letišti přivírali naše nové přátele - rři 

mladé a velmi příjemné dámy různých 
profesí, "nerotariánky" pocházej Id z růz
ných míst sráru Ohio - Leslie Masrers, 
Lauru Geller a Grerchen Van Sicle-Cra
rer, i jejich vedoudho Johna Kurrze. 
I kdy:í ren Evropu již znal, byl v naší části 

konrinenru poprvé. 
Pro jejich pětidenní pobyt jsme připra

vili program, který jim nabízel nejen pří
rodu a historické památky, ale i moderní 
prostředí a prohlídky insrirud a praco
višť, kreré odpovídaly jejich profesnímu 
zaměření. 12. května ráno pak začalo našim 
hostům více než měsíční zkoumání jim dosud 
neznámého světa našeho distrikru 2240, a to 
v nejstarších českých lázních Teplicích. 

Nelze vyjmenovat všechna navštívená 
místa, setkání s lidmi a prožité situace, ale 
alespoň některé akce mohou přiblížit pesrrosr 
a náročnost programu. Tým byl nadšen příro
dou Českého středohoří, údolím Labe a histo
rickými památkami v Liroměřidch, v Tepli-

cích a v Mostě. Velkou pozor
nost vzbudil gorický kostel 
o váze 12 tis. tun, který byl 
přesunut v Mostě před 30 lety 
o 84 1 m, aby nepřekážel těžbě 

uhlí. 
Jednotlivě podle profesí 

i společně získávali členové 

týmu informace a zkušenosti 
v Regionáln í rozvojové agen
tuře Ústeckého kraje, v ne
mocnici s poliklinikou, v Čes
koslovenské obchodní bance, 

na Magistrátu Města Most i na Krajském 
úřadě Ústeckého kraje, kde se jim věno
val zástupce hejtmana Petr Fiala. Z otá
zek a diskusí bylo zřejmé, že hlavní zájem 
členů týmu směřoval k pochopení fun
gování, výstupů a pracovních podmínek 
v navštívených insrirudch. 

GSE rým se raké zúčastnil mimořád
ného zasedání našeho klubu, při němž se 
diskutovalo o zážirdch a dojmech našich 
hostů z nového prostředí. Nad původní plán 
se rým zúčastnil mše k 350. výročí litoměřic
ké d iecéze, navštívil mostecký hipodrom, 
který vznikl jako technická zajímavost na 
výsypce uhelného dolu, hrad Hněvfn, ligové 
utkání ve fotbalu a se členy RC Most se znovu 
setkal ve fonotéce. 

Závěr pracovního týdne strávila skupina 
v 'Praze. Všichni o nf již něco předem věděl i , 

ale naše hlavní město předčilo všechna jejich 
očekávání. Poznali nejen vyhlášené památky, 
ale zážitkem pro ně bylo hokejové utkání při 
MS v ledním hokeji, které bylo promítáno na 

z Ohia 
Staroměstském náměstí, i následná oslava 
našeho vírězsrví nad Svédy. Procházku noční 
Prahou završili návštěvou diskotéky. 

Při všech akcích je doprovázeli členové RC 
Most, o odbornou část se postarali přátelé 
Bořek Kalvoda (veřejná správa), Saša Sembera 
(zdravotnicrvf), Karel Tvrzník (bankovnicrvf), 
Josef Hun (duchovní svět), Jan Janovský 
(v inařsrvO a Manfred H ellmich (hospodářský 

rozvoj). V pondělí 16. května odjel celý GSE 
tým do Ostravy, kde pokračovala druhá část 
jeho pobytu u nás, tentokrát v péči RC Ostra
va. 

Nejvěršf pod íl na úspěšné akci měli přátelé 
Rudolf Kašpar, Petr Heger, Ladislav Seiner a 
jeho dcera D ita Seinerová a především Petr 
Kabfček, skvělý organizátor a sponzor. Jim 
všem patří naše poděkování. 

Manfi'ed Hel/mích, 
RC Most 

GSE team welcomed in Most 
Dne of the main activities of the Most 
Rotary Club for the Rotary year 2004-
05, in which virtually all the members 
of the Club were involved, was the 
visit in May 2005 by a GSE team from 
District 6650 (Ohio. USA). 

Dignitatis memores ad optima intenti ./;"; 
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Užhorod 111á už druhý 
Rotary klub 

2. červenec 2005 byl oficiálním dnem převzetí 
Charty Rl představiteli RC Užhorod-Skala, již dru
hého Rotary klubu v tomto městě. 

Prorože jsem Zakarpatskou Ukrajinu ( býv. 
Podkarpatskou Rus) navštívil již několikrát, 

reagoval jsem s nadšením na pozvání pořádají
cího klubu. Na cestě mě doprovázel syn 
Milan, který jako swdem architekwry má 
z dřívějších cest zmapovány tamní archirekro
nické památky, ať z dávné doby románské, 
gorické hrady z epochy pozdější, malebné dře
věné kostelíky z období XVli i.-XlX. srolerí 
anebo památky čs. architekwry z období 
I. republiky. 

Mi le jsem byl překvapen před hotelem, kde 
se nás náhodný místní forograf perfektní 
češtinou zeptal: "Nepotřebujete nějakou po
moc?" Ostatně- v Užhorodě můžete všude bez 
problémů mluvit česky a samozřejmě i sloven
sky nebo polsky. 

Při sobotní dopolední prohlídce města 

{s důrazem na stavební památky z doby 
I. republiky) jsme se ocitli na bývalém Masa
rykově nábřeží - v dnešních Masarykových 
sadech s elegantním pomníkem (bustou) 
TGM, odhaleným v roce 2004. Tam jsme také 
jako česká delegace v pondělí 4. července 

dopoledne položili květiny. 
V sobow odpoledne následovalo slavnosrní 

převzed Charry Rl, které bylo výborně zorga
nizováno za účasti záswpce ukrajinské vlády, 
slovenského a madarského konzula a dalších 
místních osobností. V trad ičně vedeném 
pozdravném ceremoniálu jsme sklidili velké 
ovace. Později nám vysvětlil i, že jsme byli 
vůbec prvními návštěvníky z Čech, kteří na 
takovouro akci přijeli . Po pozdravech jednotli

vých klubů následoval program 
lidového souboru s písněm i 

ukrajinskými a slovenskými a 
po nich následovaly písně "Siy 
panenky silnicí", "Na rom praž
ským mostě" a další v perfekrní 
češtině. lnu, jako doma. Večer
ní banket se nesl v duchu volné 
zábavy s nekončícím občersrve
ním vynikajícími specialitami 
za zvuktl výborně hrajícího 
dixielandu. 

Nedělní program byl završen 
piknikem v kolibě v nedaleké 

Dignitatis memores ad opt ima intent i 

přírod ní rezervaci Dubky. Účastn íky překva
pil guvernér disrrikru 2430 Jan Wrana z Kra
kova, který výborně vokál ně doprovázel míst
ního houslistu, který ovládal různé žánry, od 
melodií staré Vídně až po "Skoda lásky". Oen 
rak mimochodem: guvernér Wrana je mým 
profesním kolegou - architektem a já zase 
dobře znám jeho bratra působícího v Praze. 
Svět je opravdu malý.) 

Tenro překrásný víkend byl završen podve
černí návštěvou zříceniny Něvického hradu, 
odkud je vidět až na Tokaj. Nedaleko odwd je 
bývalá Chruščovova dača, odkud prý Brežněv 

osobně řídil invazi do Československa v srpnu 
1968. 

Taro část země je nám stále velmi přátelsky 
nakloněna. I když je éra I. republiky dávno 
pryč, není zapomenuta, naopak stále vyzdvi
hována a připomínána. Na Jablunickém prů
smyku dosud najdete hraniční parníky ČS/P 
- sám o několika vím. A 1.a všechno mluví 
nedávno odkrytá čásr fasády v Užhorodě 
s českým nápisem "Denně čersrvá pražská 
šunka, sýry, pivo, víno, likéry ... " 

Bedhch Falta, 
RC Hrttdec Králové 

2 July 2005 was the day that repre
sentatives of Uzhgorod-Skala RC offi
cially received their Rl Charter. Uzh
gorod-Skala is now the second Rota
ry Club in this town. 





z našich kl ubů ' Čeština s nemc1nou 
v rakouském 
příhraničí 

Pětadvacet středoškoláků z České republiky 
a Rakouska se mohlo v Bad Leonfeldenu 
(Horní Rakousko/Mtihlvierrel) po dobu osmi 
dnů pět hodin denně intenzivně zabývat čes
kým a německým jazykem. Na počátku čer
vence se zúčastnili nového jazykového kempu 
Rotary, který inicioval jako součást širšího 
projektu v oblasti porozuměn( národů guver
nér distrikru 1920 Harald Marschner (RC 
Enns). Kurz připravil Adolf Steindl (RC Linz
Urfahr) společně s profesorkou českokrumlov
ského gymnázia Mgr. Alenou Strašrybkovou 
(nerotariánka) . Na fi nancování projektu se z 
větší části podílely Rotary kluby d istriktu 
1920. Všichni účastníci kempu měli již před
chozí znalosti obou jazyků a tak nové poznat
ky rychle přibývaly. Bad Leonfelden, půvabné 
lázeňské město ležící v malebném rakousko
českém příhraničl, nabídlo i mnoho příleži
tostí pro další aktivity ve volném čase. Účast
níci navázali nová přátelství a rozcházeli se se 
vzájemným respektem a přesvědčenlm, že se 
najde přlležitost k dalšímu podobnému setká
ní. 

Heinz Marchetti, 
RCGmunden 

Czech and German lan ua e 

25 students from the Czech Repub
lic and Austria took part in a new 
Rotary language camp project in 
Bad Leonfelden, arranged by the DG 
1920, H. Marschner (Enns RC) in 
cooperation with Ceský Krumlov RC. 

Rotariáni v Halle 
slavili 7 5 let 
od svého vzniku 

Na pozvání rotariánů ze spřáteleného klubu 
RC v Halle (Saale) se ve dnech 17.-19. června 
2005 zúčastnila čtyřčlenná delegace Rotary 
klubu v H radci Králové oslav 75. výročl zalo
žen( Rorary klubu v tomto německém městě. 

Podnětem k pozván( byly nejen archivní zá
znamy o tom, že už v dávné, předválečné mi
nulosti byly naše kluby ve styku. V jejich do
kumentaci je např. záznam o pozvánce od RC 
Hradec Králové k účasti na disrrikmí konfe
renci, která se konala v květnu 1933 právě 

v H radci Králové. 
RC v H alle má velmi podobný osud jako 

náš klub h radecký. Po dlouhých přestávkách 
v aktivní činnosti obou klubů, způsobených 
roralimími režimy, byla činnost klubu v Halte 

obnovena - obdobně jako v H radci Králové
v roce 1990. Dnes má tamnl klub třicet aktiv
ních členů, kteří v roce 2000 oslavil i s nadše
nlm I O let trvání své obnovené činnosti , ale 
s velkou pozorností a h rdostí se h lásí k daru 
svého p t:'ivodního vzn iku před 75 lety. 
K tomuto jubileu proto uspořádali v Halte 
důstojnou oslavu, která byla zahájena v pátek 
17. 6. 2005 uvítáním hostí z ostatních němec
kých rotariánských klubů v nádvoří rodného 
domu G . F. Hand la, kde asi 200 lidí včetně 
pořádajících členů, místních obyvatel a čtyř 
českých hostí strávilo příjemný podvečer 

u klavlru. 

Na přlští dopoledne zorganizovali pořadate
lé p rohlldku městských pozoruhodností a h is
torických objektů, a to podle zájmů hostí a ve 
skupinách, vedených mimořádně znalými 
odbornými průvodci z vlastních řad. 

H lavní akt oslav proběhl odpoledne v neda
lekém lázeňském městečku Bad Lauchstadr. 
V mlstním Goethově divadle přednesl slav
nostnl projev současný prezident RC Halte 
Wilfried Borchers a ministr kultury spolkové 
země Sasko-Anhaltsko prof. Dr. Jan-Hendrik 
Olberrz. Blahopřání předal i také představitelé 
zúčastněných delegacl. Večer pokračoval 

vystoupenlm souboru v budově místní opery 
s ukázkami z děl W. A. Mozarta "Cosi fan 
rutte" a "Figarova svatba" a po společné slav
nostní večeři byl zakončen závěrečným ohňo
strojem u lázeňského jezírka. 

jiřf Štěpánek, 
RC Hradec Krdwvé 

Rotarians in Halle Saale 
. . . . . 

At the invitation of friends in the Halte 
(Saale) RC, a four-member delegat ion 
from the Hradec Králové RC attended 
the celebrations held on 17-19 June 
2005 to mark the 75th anniversary of 
the foundation of the Rotary Club in 
this German city. The idea of sending 
the invitation came as a result of find
ing references in the archives indica
ting that these two Clubs had been in 
contact in the distant past , before the 
Second World War. 

Dignitatis memores ad optima intenti 

Tradičné stretnutie 
na Třístoličníku 
Dňa 17. septembra 2005 sa uskutočni l rra

dičný, v poradí už siedmy výstup zástupcov 
Rorary klubov z Českej republiky, Slovenska, 
Rakúska a Nemecka na vrch 'Třístoličník 

(Dreisesselberg), kde sa stretávajú hranice 
Rakúska, Nemecka a Českej republ iky. 

Na toto stretnutie, ktoré každoročne orga
nizuje medzidištriktný česko-s lovensko-rakús
ky výbor pre medzinárodnú spoluprácu, sa 
v tomto roku zišli i napriek vel'mi nepriazni
vému počasiu v hojnom počte zástupcovia 
z týchto klubov: RC České Budějovice, RC 
Český Krumlov, RC Plzd1, RC Frýdek - Mís
rek (z Českej republiky), RC Nirra (zo Slo
venskej republiky), RC Rohrbach, RC Enns, 
RC Bad Ischl (z Rakúska) a RC Freyung -
Grafenau (z Nemecka) . 

Srremucia, krorého sa rakriež zúčastni l i 

súčasný guvernér disrrikru 1920 Harald 
Marschner, predseda rakúskej časri výboru 
Rudi Buchmeiser, PDG 1920 a zakladajúci 
guvernér d isrrikru 2240 Dobroslav Zeman, 
prebehlo vo vel'mi p riatelskom duchu. Prispe
lo k ďalšiemu utuženi u komaktov medzi člen
mi Rotary klubov v medzinárodnom meradle. 

Miroslav Vodňamký, RC Nitra, 
predseda swvemkej častí výboru 

V c/ohré nálade - 7levať pam Mm·schnc
mwi. manzelka DG 1920. Ruclt Buchtnet
sm; POG 1920 a pt'ec/sec/a mkouske 
sekce LA spolu s manželkou, a Mu·oslav 
Vofiliansky, RC Nitra. předseda sloven
ská sekce LA. 

Traditional meetin on Třístoličník 
For the seventh time, members of RCs 
from the Czech Republic, Slovakia. 
Austria and Germany climbed up the 
Třístoličník (Dreisesselberg) hill in the 
Sumava (Bohemian Forest) mountains 
on 17 September 2005. 



Dětský den 
ve Frýdku-Místku 

Když se podaří, co podařit se má, tak bude 
dobře na světě ... , slova populární písničky se 
srala na začátku !éra mortem Dětského d ne, 
krerý uspořádal Rorary klub Frýdek-Mísrek 
pro handikepované děti ze rří speciálních 
mateřských školek (Speciální MŠ pro děti 
alergické a oslabené s r.o., Speciální škola pro 
žáky s více vadami "Naděje" a Speciální MŠ 
pro děti s vadami řeči a sluchu). V sobotu 
4. června odpoledne se celé nádvoří státního 
a soukromého osmiletého gymnázia rozeznělo 

tóny cimbálové muziky a roztančilo působi

vým vystoupením dětské tanečn í a folklórní 
skupiny Osrravička. Také další vystoupení, 
plná básniček, písniček a hry na hudební 

nástroje, která secvičily děti ve školkách pod 
odborným dohledem svých učitelek, byla 
odměněna vydarným potleskem. Profesionál
ní agentura Mgr. Zezu ly z Opavy, která 
nastoupila v druhé části programu, pak zvedla 
z laviček doslova všechny zúčastněné. Soutěži

lo se, tancovalo , zpívalo a odměňovalo rak 
vydarně, že se nikomu nechtělo domů. Mezi 
hosry byl i nejen rodiče dětí a jejich sourozen
ci, ale raké Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtma
na Moravskoslezského kraje a ing. Eva Richt
rová, srarosrka města Frýdek-Místek. K tlspěš
nému průběhu odpoledne přispěla výrazná 
podpora a pochopení sponzorů. Finanční 

příspěvek a věcné dary věnovalo nejen pět 
firem rorarián ů, ale i dalších deset frýdecko
místeckých podnikareht Příjemná přátelská 
atmosféra a rozzářené oči dětí při odchodu 
byly tou nejlepší odměnou organizátorům a 
raky dt1kazem, že d ruhý ročník "Dětského 
dne", pořádaného pod zášrirou Rorary klubu 
Frýdek-Mísrek, se vydařil. V příštím roce by 
se mohl stár už rradicí. 

Ivana Navrátilová, 

RC Frýdek-Místek 

lfi:tlr: IU4·006ilmtt4t§1'1@tltw 
This event was organised by Frýdek
Místek RC on Saturday 4 June for 
handicapped children from three 
Special Nursery Schools. 

------------------------------.JJf z našich klubO 

Povodně 2002 
stále doznívají 

Jak se dozvídáme ze sdělovacích prostředků, 

rozsah a následky povodní, které v roce 2002 
zasáhly tlzemí zejména kolem českých řek, 

byly rak velké, že na mnoha místech škody 
likvidují dodnes, rři roky po réro události. Pří
kladem mliže být obec Dobřichovice ležící na 
Berounce jihozápadně od Prahy. Podařilo se ru 
postupně obnovit poškozené ulice, vydláždit 
centrum města, postavit novou lávku přes 

řeku, zrekonstruovat zatopené veřejné budovy 
i zámecký areál. Poslední stavbou, která pro
chází rekonstrukcí v letošním roce, je mateřská 

školka. Na pomoc Dobřichovicím vyhlásil už 
v roce 2003 finanční sbírku v místě svého 
působení dánský klub RC Ringkjobing 
(disrrikr 1450). Sralo se rak z podnětu RC 
Praha C lassic a sbírka dosáhla konečné částky 
v hrubém přepočtu cca 120 tisíc Kč. Připrave
né fi nančn í prostředky přijel v polovině čer

vence předat starostovi obce Ing. M ichaelu 
Pánkovi , resp. zástupcům RC Praha Classic, 
kcerý projekt garantuje za českou stranu, past
prezident RC Ringkjobing (založen 1946, cca 
56 členů) a současný asisten t guvernéra 
d isrrikru 1450 Nicls Claussen. Přímo na místě 

se projednalo i konkrétní užití příspěvku. Zá
sluhou réro podpory se podaří rekonstrukci 
mateřské školy dokončit bez dalších omezení a 
ve zkráceném termínu. Symbolickou rečku za 
povodněmi rak udělal i v dalším mísrě právě 

rorariáni. 

I ir:tmttF~•I•ř.l :i§.I§Q§it-{4t.J,b 
st1 elt 

ln the local nursery school at Dobři
chovice, the finishing touches to 
repairs were added this year by Pra
gue Classic RC Rotarians with finan
cial _assistance from the Ringkoebing 
RC 1n Denmark (District 1450]. 

"HOMMAGE A EDITH PIAF" 

Rorary klub Poprad spolu s Cirkevným zbo
rom evanjelickej cirkvi a. v. Pop rad-Vel'ká zor
ganizovall3. augusra 2005 v p riesroroch evan
jelického kosrola vo Vel'kej benefičný koncert 
francúzskej šansoniérky Colerre Greeder s ná
zvom "Hommage a Edi rh Piaf" ako spomien
ku k 40. výročiu úmrria rej to sveroznámej s pe
váčky šansónov. 

Priesrory vynoveného kosrola umocnili 
krásny umelecký zážirok z rohro vysrúpenia. 
Týmro kulrúrnym podujacím sa vyzbierala 
suma 30 917,-- Sk, krorú rotariáni odovzdal i 
ako dar Nemocnici MU Dr. Vojrecha Alexand
ra v Kežmarku na zakúpenie derského pl'úcne
ho ventilárora. 

Týmro krásnym podujarím rorariáni opať 
dokázali, že vedia spájať príjem né s užiroč-

ným. 
Jana Murárová, 

sekretdrka RC Poprad 

Koncert v Senátu 

Uprostřed léta, 3. srpna, se RC Praha Clas
sic sral spol upořadatelem koncertu České 
komorn í filharmonie s výstižným názvem 
"Procházka hudební Evropou", který se usku
tečnil v překrásném prostředí Rytířského sálu 
Valdštejnského paláce. Překvapivá byla účast 
téměř šedesáti rorariánů a jejich rodinných 
příslušníktl z mimopražských klubů, které raro 
příležitost zlákala k návštěvě Prahy. Skromný 
výtěžek ze sbírky uspořádané po koncertě byl 
rovným dílem rozdělen na podporu humani
tárních projektů obo u pořádajících subjekn~1 

(RC Praha Classic a Nadace České komorní 
filharmonie) . 

(skj) 
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aktivity mladých ~~----------------------------------
Nízke Tatry na bicykl i 
V dňoch 9. 7. - 23. 7. 2005 sa v Bystrej uskutočnil med
zinárodný cyklo-kemp "Nízke Tatry na bicykli", ktorý organizo
val Miro Miretinský z Rotary klubu Nitra. My z Rotaract 
klubu Nitra sme mu s touto akciou pomáhali. Skúsim vám 
trošku priblížiť, ako to v kempe vyzeralo. 

Zascúpené je Slovinsko, Francúzsko, Turec
ko, Bulharsko. V penzióne v Byscrej je veselo. 
Nadšení cyklisci si chyscajú raňajky pred 
náročným šporcovým d!"10m. Niektorí z nás už 
majú za sebou prvú rannú cúru a rozprávajú 
svoje zážitky oscacným. Marcin alias Jucoo, náš 
nový prezident, a Kacja zo Slovinska už dnes 
scihli 20 km. Francúzka Gail ich s nadšením 
počúva. Zajcra ráno sa už pridá aj ona. Ukrad
neme si ešce chvíl'ku na relax a už balíme keksy 
a vodu na cescu. Vonku pred domom sa mno
žia bicykle. Onedlho sa z brány vynára rad 
cyklistov a pomaly smeruje do hór. Kopce sa 
približujú a vzďal'ujú, scupáky sa zhoršujú aj 
zmierňujú. Ciel' dnešnej cesry sa zdá v neko
nečne. Elif a Sel in z Turecka už začínajú hund
rať, ale smiechu je ešce scále viac. Keď sa už 
mnohí z nás cícia na konci so silami, zastavíme 
sa okúpať sa, prevezieme sa horskou železni
cou alebo len cak posedíme pri kofole. Cestou 
domov nás čakajú zvačša už len zjazdy dole. To 
už poscupujeme rýchlejšie. Adrenalín nám 

s každým down-hillom scúpa. A hoci nás 
zastihne dážd', krúpy a blato, spokojní a 
vysmiaci sa vraciame spať, kde na nás čaká 
vysnívaná sprcha a večera. Po nejsa všecci scre
cávame pri ohni, kde rozoberáme zážitky z 
dnešného dňa a chystáme plány na zajcra. Gri
lujtl sa klobásky. Pozorne počúvame Valeriho z 
Bulharska. Dnes je na rade on. Každý večer 
niekco rozpráva o svojej krajine, svoje dejiny, 
zaujímavosci, zvyky a rovnako o svojom kaž
dodennom živoce. Pomaly nás už všeckých 
premáha únava a poberáme sa spať . Čo nás co 
len čaká zajcra? Pešia curiscika po hrebeni Níz
kych Tacier či splav Hrona? Alebo zase screc
neme medveda niekde cu v okolí? Vyberieme 
sa do jaskyne alebo budeme hrať squash 
v nedalekom ho cel i? Tcraz ideme snívať a zajc
ra sa niečo z toho určite na nás chystá ... 

Anka Havranová, 
Rotaract klub Nitra 

The Low Tatra Mountains b bike 
ln July the international cycling camp 
"The Low Tatra Mountains by bike" was 
held in Bystrá. lt was organised by 
Miro Miretinský from Nitra RC with the 
help of the Nitra Rotaract Club. 

Týden s Bachovou hudbou 
Díky zprostředkování Rocary klubů v Plzni a v Ansbachu jsem letos 

na konci července měla příležitost zúčascnir se společně se svou spolu
žačkou z plzeňské Konzervatoře hudby Janou Roccenbornovou dalšího 
ročníku "Bachwoche Ansbach"- festivalu Bachovy hudby v německém 

Ansbachu. 
Mohla jsem cak nejen vyslechnouc koncerry, na které bych sama 

nikdy nenašecřila, ale seznámila jsem se s německou (konkrétně bavor
skou) kulturou. Poznala jsem caké řadu zahraničních scudencl'1 hudby 
a zárovei\ se pocvičila i v němčině. 

Zjistila jsem, že si v Němccku lidé skutečně váží svých lékařů, peda
gogů i umělců mnohem víc, než u nás. A potěšilo mě, že v Rocary klu-

Dignitatis memores ad optima intenti 

bech působí lidé, kteří si umění váží a usnadní příscup k němu i mla
dým lidem. 

Jana Koutná, 
posluchačka Konzervatol'e Plzeň 

A week with the music of Bach 
Thanks to the efforts of the Rotary Clubs in Plzeň and 
Ansbach, two students from the Conservatory in Plzeň , 

Jana Koutná and Jana Rottenbornová, were able to 
attend the annual festival of Bach's music "Bachwoche 
Ansbach" this summer. 



___________________ _,/ aktivity mladých 

Rotary ihriská 
Zvolen je okrasné mesto ležiace na strednom Sloven
sku a má približne 44 ODD obyvatelbv. Z toho viac ako 
B ODD obyvatelbv má menej ako 20 rokov. V meste je 
vel'ký nedostatok športovísk, na ktorých by mohla mlá
dež popoludní alebo počas volhých dní športovať. 
Keďže výstavba nových športovísk je velmi nákladná, 
rozhodli sa členovia RC Zvolen riešiť neutešenú situá
ciu rekonštrukciou jestvujúcich športovísk. 

Vo Zvolene je 14 asfaltových basketbalo
vých ihrísk, kroré sú umiesmené v areáloch 
základných a srredných škol. Všecky sú vo 
vel'mi zlom stave a nemóžu slúžit' svojmu 
účelu. 

Doreraz zvolenský RC pomáhal róznym 
spósobom najma postihnutým deťom. Uvedo
mili sme si však, že okolo nás žije množsrvo 
zdravej mládeže, krorá takisro potrebuje našu 
pomoc. 

V mi nulom roku sa podarilo Rotary klubu 
Zvolen zrekonštruovať basketbalové ih risko 
v areáli V. Z$ vo Zvolene. Bol urobený nový 
asfaltový povrch a inšralované nové baskerba-

lové dosky na opravenej nosnej konštrukcii. 
Náklady na túro rekonšnukciu boJi približne 
130 000 Sk, pričom 50 000 Sk poskyrol dru
žobný RC z Pforzheimu, za čo mu patrí velká 
vďaka. lhrisko bolo dané do užívania v okrób
ri 2004 a už rok slúži svojmu účelu. 

Mali sme obavy, či sa nestane oberou van
dalizmu. Mladí l'udia si ho však chránia ako 
oko v hlave a zarial' mu nik .,neubllžil". V júni 
rohro roku tam usporiadali šrudemi zo zvo
lenského gymnázia .,Rorary srreet ball" za 
účasti l l družsriev. Bojovným zápasom 
nechýbala počemá divácka kulisa najma mla
dých l'udí. Toto vydarené podujarie vel'mi 

I ' 
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pozitfvne ovplyvnilo mienku mladých l'udí 
o Rorary. 

Ciel'om zvolenských rorariánov je každý rok 
opravit' a dat' do užívania jedno basketbalové 
ihrisko na tlzemí mesra. Temo rok obnovíme 
pre deci jedno - dMame, že v spolupráci 
s mestom Zvolen - pri IX. Z$ na sfdlisku Zvo
len - Západ, ktoré je situované medzi panelák
mi vo vel'mi husto osfdlenej časti mesra. 

Zrekonštruované objekty sa budú volať 

.,Rotary ihriská", a ich póvod bude pripomf
nať znak Rorary na každej baskerbalovej 
doske. 

Takýchro zariadení je mnoho v každom 
mesre v Čechách aj na Slovensku a sú zvačša 
vel'mi poškodené. Prero by sme chceli, aby 
rakéro basketbalové .,Rorary ihriská" vznikali 
súčasne vo viacerých mesrách. Aby ročne 

nepribudli jedno-dve, ale desiatky v našom 
dišrrikre. Každé z nich bude malá i skrička, 

z krorých by sa mohol rozhoriet' poriadny 
oheň. Sranť1 sa symbolom niečoho osožného, 
čo umožnilo pravidelne šponovat' stovkám 
ded. Verre, že pohl'ad na ih risko zaplnené 
šťasmými deťmi za to stojí. 

jdn Cierny, 
RC Zvolen 

otázky 
Odpovědi na tyto čtyři otáz
ky pomáhají ověřit, zda naše 
llmysly a činy skutečně při
aprvajr k naplnění rotarián
akých zásad, k zachování a 
rozvijení etických hodnot 
v mezilidských vztazích: 

v ? 

2.Je to VUCI 

všem, jichž se to týká? 

3 . Podpořr to 
a vzájemnou ? 
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Rotaract v -na sem distriktu 2240 
Rotaract kluby [RTC] sjednocují mladé lidi ve věku 
od 1 B do 30 let, kteří pod patronátem svých star
ších kolegů v Rotary klubech vyznávají stejně jako 
oni hodnoty pomoci a služeb potřebným. Všechny 
je spojuje mezinárodní prestižní společenství Rota
ry lnternational. Clenové RTC ctí práva a hodnoty 
každého jedince ve společnosti, pomáhají lidem, 
kteří potřebují pomoc, uznávají demokratické zása
dy a podporují mezinárodní kontakty a porozumě
ní. 

Jejich cllem je současně rozvoj osobnosti, 
vedouclch schopností a morálních zásad kaž
dého člena. Každý Rotaracr klub má svůj 
mateřský Rorary klub, který mu pomáhá při 
zakládání a přebírá nad ním patronát, radí 
mu, finančně klub podporuje a přispívá k jeho 
celkovému rozvoji. 

Roraracr kluby v každém disrrikru zastupu
je Disrricťs Roraracr Represemarive (DRR). 
V Evropě zároveň také působí tzv. Roraracr 
Europe Represemarive, který zastupuje RTC 
daného disrrikru v komunikaci s ostatními 
evropskými Roraracr kluby. 

Celosvětově existuje téměř 7 900 Roraracr 
klubů ve 158 zemích všech kominemů. 
V našem disrrikru 2240, tedy v Čechách a na 
Slovensku máme v současnosti 1 O Roraracr 
klubů a jeden další je ve stádiu zakládání. 
Věnujme pozornost hlavním, případně pláno
vaným aktivitám každého z nich: 

Rotaract klub Brno (12 členů] 
• Připravuje se projekt na podporu nevido

mých, spočívajíc! v realizaci koncertu "ve 
tmě". Jeho hlavním cllem bude zprostřed
kování zkušeností nevidomých a další spolu
práce s nimi. 

• Pořádání pravidelných kulturních programů 
pro seniory v domovech důchodců. 

• Pořá-
dání již 4. ročníku badmintonového turnaje 
pro zástupce Roraracr a Rorary klubů a 
jejich přátele na jaře roku 2006. 

• Úzká spolupráce se zahraničními RTC Lip
sko, Rerz a Dresden. V srpnu 2005 se čle

nové RTC Brno účastnili beach-volleyballo
vého turnaje, pořádaného partnerským 

RTC Rerz. 
• Velmi dobře spolupracuje s RC Brno Ciry, 

bude pomáhat p ři organizaci Summer 
Campu 2006 a připraví program pro 
exchange studenta ze Svédska. 

Rotaract klub Hradec Králové (5 
aktivních členů, 2 zájemci o členství] 
• Připravuje se projekt ve spolupráci se Skolou 

pro zdravotně postižené "Danera", spočíva
jíc! v tisku a prodeji vánočních PF této 
školy; z výtěžku budou zakoupeny materiál
ní dary této škole. 

• Připravují se projekry soutěže pro střední 
školy o účast na nadcházejíclm Rorary 
kempu. 

• Ónové RTC vypomáhali Rorary klubu 
Hradec Králové při organizaci Rorary 
kempu, účastní se na projektu Tmavomodrý 
večer a při úklidu lesoparku na Moravském 
předměstí (služba obci) 

• Velmi dobře spolupracuje s Rorary klubem 
Hradec Králové. 

Rotaract klub Nitra (16 členů] 
• Hlavní vlajkovou lodí klubu je projekt 

"Mladí nirranští filantropové", zaměřený na 
volbu několika nejlepších projektů, předlo
žených různými subjekry I sdruženími I dět
skými domovy v rámci výběrového řízení 
na poskytnutí grantu. Vybrané projekry jsou 
poté finančně podpořeny gramem poskyt
nutým RTC Nirra. Pro rento rok byl vybrán 
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např. projekt dokumentu o bezdomovcích, 
projekt na podporu nirranských mladých 
umělct't či projekt na podporu rozvoje dět
ského domova. 

• Velmi dobře spolupracuje s Rorary klubem 
Nirra; např. v létě 2005 mu pomáhal při 
pořádání mezinárodního cyklistického 
kempu. 

Rotaract klub Ostrava (8 členů] 
• Na podzim roku 2005 plánuje slavnostní 

převzetí Charry Rl. 
• Vlajkovou lodí klubu je úspěšné pořádání 
každoročních seminářů RYLA ve spolupráci 
s RC Ostrava, jejichž cílem je povzbudit 
mladé lidi ve věku od 18 do 30 let v účasti 
na vedení ostatních i sebe sama předáváním 
zkušeností od lidí, kteří dosáhli úspěchu ve 
své profesi nebo v podnikání. 

• Velmi dobře spolupracuje s RC Ostrava, 
např. na projekw Srružielka. 

Rotaract klub Plzeň (5 aktivních 
členů, 2 zájemci o členství] 
• Na začátek listopadu 2005 se připravuje již 

III. ročník hudebně divadelního festivalu 
"HaDR". Výtěžek z dobrovolného vstupné
ho bude věnován v podobě materiálních 
darů Dětskému domovu Trnová. 

• Dlouhodobě spolupracuje s Dětským 
domovem Trnová (např. Mikulášská nadíl
ka). 

• Velmi dobře a úzce spolupracuje s RC Plzeň. 

Rotaract klub Praha (6 aktivních 
členů, 6 zájemců o členstvO 
• Připravuje se II. ročník projektu "Radost 
dětem", který bude probíhat po celý listo
pad 2005 v prosrorách Divadla Komedie a 
Rokoko. Jde o prodejní výstavu obrázků 
dětí z dětských domovů, tentokrát z DD 
Sazená a DD Klánovice. Akce bude završe
na slavnostním večerem a aukcí nejlepších 
obrázků. 

• 24. září budou zásrupci RTC Praha vypo
máhat RC Praha při organizaci mezinárod
ního setkání Rorary a slavnostního plesu 



v hotelu Ambassador u příležitosti 80. výro
čí založení RC Praha a 100. výročí Rotary 
International. 

• Po velmi úspěšném uspořádání mezinárod
ního setkání a konference zástupců evrop
ských RTC v Praze na počátku roku 2005 
navazuje přátelské kontakty se členy RTC 
z Bangladéše, Kolumbie, Madarska, Němec
ka a dalších zemí. 

• Zlepšuje komunikaci s pražskými RC, pře
devším s RC Praha Classic a RC Praha. 

Rotaract klub Žilina {celkový počet 
10, počet aktivních členů 6) 
• Podporuje Dětské domovy v Žilině. Pro 

jejich děti pořádá každoročně např. zábavné 
dny plné tance a hudby, Mikulášskou nadíl
ku, soutěžní dny o sladké výhry atd. 

• ~doročně prodává velikonoční kraslice ve 
spolupráci s místní kluby Rotary, Lions 
a Soroptimist; veškerý výtěžek je věnován 
Unii slabozrakých a nevidomých. 

• Velmi dobře spolupracuje s RC Žilina, 
vypomáhá při pořádání mezinárodního 
kempu nebo plesu. 

__________________ _,/ aktivity mladých 

• Na podzim plánuje akci pro Domov 
důchodců za pomoci s long-term studenty. 

• Sběr hraček na dvou základních školách, 
které byly odevzdány na Den dětí sociálně 
slabým rodinám a mateřským školám 
v okrese Žilina. Zúčastněné zS dostaly za 
sběr školn í potřeby a finanční odměnu. 

• Dům důchodců oslavoval 20. výročí za-lože
ní. RTC připravil na 6. června soutěžní od
poledne pro důchodce s občerstvením a kul
turní program - vystoupení tanečnfch 

a pěveckých dětských souborů. 

RTC Liptovský Mikuláš {v zakl.) 
se také již činí, avšak v prázdninovém obdo

bí se nepodařilo získat víc informací o jeho 
aktivitách. Další tři RTC v Banské Bystrici, 
Košicích a Bratislavě nevyvíjí nyní bohužel 
téměř žádnou aktivitu . Doufejme však, že se 
příště v takovémto přehledu již objeví, a že 
jejich zástupci budou plni čerstvých sil obno
vit aktivity klubu v takové šíři, jako tomu 
u nich bylo dříve. 

Robert Havrdnek, 
člen RTC Praha 

Rotaractors in our District 2240 
Rotaract Clubs br ing together young 
people aged from 18 to 30. On the 
wor ld level there are near ly 7900 
Rotaract Clubs in 1 58 countr ies and 
on every continent. ln aur District 
2240 we currently have 1 O Rota
ract Clubs, and others are in the 
process of being formed. 

Po úspěšném průběhu loňského projektu .,Radost dětem·· pořádá Rotaract klub Praha 

jeho lL ročník a zve nejen rotariány, ale i širokou veřejnost na prodejní výstavy obrázků dětí 

z OD Klánovice a OD Sazená, pořádané po celý listopad 2005 

v pražském divadle Rokoko pod názvem 

Udělejte ,,Radost dětemll i radost sobě! 
Navštivte během listopadu kterékoliv představení v divadle Rokoko, 

potěšte se jím a současně podpořte děti z Dětských domovů Klánovice a Sazená tím, 
že si zakoupíte některý z jejich půvabných obrázků. 

Předem vám děkujeme za vaší pomoc, těm méně šťastným za finanční příspěvek, 
který můžete poukázat předem na účet Rotaract klubu Praha u eBanky a.s., 

Praha 1, Na Příkopě 19, č.2129346001/2400 SWIFT: EMNKCZPP 

IBAN: CZ 2724000000002129346001 

Více informací získáte no www.rotoroct.cz/ rodostdetem 
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Neplánovaná zkušenost aneb 

zástupcem velitele školní armádní jednotky 

Když Tomáš Krišica, student střední hotelové 
školy v Ostravě, odlétal 2. srpna loňského roku na 
jednoroční výměnný pobyt do Houstonu [Texas, 
USA - distrikt 5890}, netušil, co všechno prožije. 
Svůj příběh po návratu domů shrnul pro náš 
časopis do tohoto vyprávění. 

PRO LOG 
Zástupci jednoho z osmnácti houstonských 

klubů, RC Norch Shore, mě na letišti vítali 
cedulkou "Welcome Thomas". Snažil jsem se 
vypadat chlapsky, ale byla ve mně malá dušič

ka. Byl to báječný pocit, setkat se cak daleko 
od domova s rotariánskými rodinami, které se 
mne ujaly jako vlastního syna. Nechci vyprá
vět o poznávání odlišné americké mentality 
nebo nádherných emocích při setkání s vý
měnnými studenty z jiných zemí. Měl jsem 
totiž co štěstí, že jsem během uplynulého škol
ního roku zažil i něco navíc, něco, co patrně 
při rocariánských výměnách Studenců nebývá 
obvyklé. 

U nás doma patřím do skupiny nadšenců, 
kteří běhají po lesích v maskáčích jako rangers 
a s replikami zbraní po sobě střílejí kuličkami 
(tzv. airsofc). Na první pohled klukovská zába
va, ale ti, kteří jsou "v obraze", vědí, že to 
předpokládá znalost psychologie, taktiky, his
torie i techniky. Otec, který mému zájmu 
fandí, mi před odletem doporučil, abych 
v USA navštívil některou rekrucační stanici 
armády a požádal o co, aby mě vzali sebou, až 

pojedou služebně do nějakého útvaru. Věři li 

jsme, že je co možné, a cak jsem se na to těšil 
už doma - ale dopadlo to úplně jinak .... 

V Houstonu jsem nastoupil na Norch Shore 
High School, státní školu, kterou navštěvuje 
asi 3 500 studentů - pro zajímavost: zhruba 
80% z nich je jiné než bílé pleci. Jak je obecně 
známo, americké střední školství dává velkou 
svobodu při výběru studijních předmětů . Pro
cože v Ostravě studuji na "hocelovce", směřo

vala v Houstonu řada volených předmětů 

automaticky právě k této odbornosti. Měl 
jsem však také zájem například o děj iny USA 
nebo několik dalších předmětů. Přitom jsem 
zjistil, že na "naší" škole je také studijní před

mět, jehož cílem je podporovat národní hrdost 
a vychovávat možné budoucí příslušníky ame
rické armády. 

Školní systém ROTC (Reserve Officer 
Training Corps), zavedený americkou vládou 
už před mnoha lety, je určen především pro 
vysoké školy všech typtt. Po jejím dokončení 
je každý absolvent toho to zvláštního, do bro
volného programu zařazen v americké armádě 
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automaticky mezi dl'1stojníky. Na přibližně 

70% středních škol v USA je zaveden jako 
jeden ze smdijních předmětů JROTC, tedy 
"nižší" scupei'1 Q unior) cohoco systému. Na 
každé střední škole je JROTC věnován jinému 
druhu vojska. V našem případě to bylo Ietec
evo (Air Force), a proto se výuka rýkala všeho 
okolo vojenského letectva a jeho podpory. 
Předměty jsou vedeny odbornými uči tel i , 

členy US AIR FORCE. AFJROTC (zkratku 
jistě správně rozluštíce odvozením z předchá
zej ících) jsou rozvrženy do celého školního 
roku, případně do celé doby studia na škole. 
Týdně průměrně 5 hodin výuky v konkrétní 
dobu, někdy i o víkendu. Studenci mají 
v rámci AFJROTC strukturu velení jako ve 
skutečném útvaru, p roto dostávají zapůjčeny 
i "dospělé" hodnosti. 

PŘ(BĚH 
Pochopitelně mi co nedalo, a zanedlouho 

po nástupu do školy jsem se ocitnul přede 
dveřmi, na kterých bylo napsáno: JROTC, 
Colonel T ho mas McCay. Diskuse byla zajíma
vá a na závěr jsem uslyšel: "Můžeme co zkusit, 
ale ty vousy dolů a vlasy zkrátit!" Proč ne? 
V životě je vžd y něco za něco. Byl jsem velmi 
nervózní, ale taky zvědavý, co se bude dít. Pro
šel jsem pohovorem, testem a asi jsem dokázal 
všechny přesvědčit , protože hned naco jsem 
byl otázán, jestli budu schopen vést "flighc". 
Odpověděl jsem popravdě, že nevím, ale 
pokud mi "letku" opravdu přidělí, budu se 
snažit co nejvíc, abych své zemi neudělal ostu
du. A cak jsem dostal školn í hodnost poručíka 



a "svých" cca 15 lidí v lerce. "Vítáme rě v US 
Air Force JROTC!", znělo mi v uších a díval 
jsem se na svou slavnostní modrou uniformu. 
Pořád se mi tomu nechtělo věřit. Teprve jsem 
se ve škole snažil pilovat angličtinu a nikdo se 
se mnou moc nemazlil. Jsi tady? Tak ukaž, co 
v tobě je. Nejde-li ti něco, pomližeme ti, ale 
když nebudeš chtít sám a nepLijde to, rak poje
deš domů. Za chvíli vše rychle pochopíte a 
najdete v sobě potřebnou sílu a odvahu. Dnes 
se tomu usmívám, ale získat např. na polo let
ní vysvědčení samé A a jedno B nebylo jedno
duché. 

Na první pohled nebyla práce se spolužáky, 
resp. s mými "podřízenými" v le tce, těžká . 

Avšak přestože jsem se snažil, cítil jsem, že 

něco nen í v pořádku. Také pověst celého naše
ho AFJROTC klesala a problémy byly ve 
všech letkách - často se neplnily dohodnuté 
úkoly, postrádali jsme mezi sebou týmového 
ducha, chyběl aspoil náznak vědomé discipli
ny. Právě tady jsem pochopil, proč v USA je 
člověk dospě lý až od 2 1 let. Zdejší srudenri 
mají hodně daleko k zodpovědnosti, a to i ve 
srovnání s českými sruden ty, na které si jej ich 
učitelé i dospělí tak rádi stěžuj í. Bylo to p ra
podivné období, nic se nedělo , ticho před 

bouří. Pochopil jsem, že je to výzva. Sel jsem 
za školním velitelem, abych mu sdělil své 
postřehy a podal mu i návrh řešení. D ialog 
trval asi 2,5 hodiny a po jeho ukončení byl 
informován i C olonel McCay. Hned d alší 
týden se začaly dít ty "správné" věci . Kadeti se 
postupně dostávali do form y, začali pracovat 
a plnit úkoly. Pro těch pár srudentů, kteří 

dohodu neplnili, se našly odstrašující práce, 
například úklid před školou . Pro ty, kteří se 
sta li opravdu tvrdým oříškem, byla zaved ena 
tzv. Correcrional Custody (nápravná třída) . 

A pokud an i to nepomohlo, byli automaticky 
vyloučeni z AFJROTC. A to je v Americe, 
zemi h rdé na vlajku a u niformy, snad ta n ej
větší ostuda. 

__________________ _,/ aktivity mladých 

Konečný výsledek se dostavil ve dvou rovi
nách - té obecně prospěšné, tedy v tom, že se 
zvýšila reputace AFJROTC, tedy i naší školy, 
a v rovině mé osobní, protože jsem byl pový
šen na nadporučika a sral jsem se zásrupce veli
tele celého školního AFJROTC (má celkem 
9 letek) . Docela příjemný pocit, když před 
stovkou AmeričanLI stojí klučina z O stravy 
a oni k němu vzhlížejí s respektem, protože 
jim pomohl najít cesru, udal správný směr. 

Po zkušenostech v AFJROTC jsem koketo
val i s možností nástupu do americké armády 
a přestupem na vojenskou akademii, kam 
bych zásluhou zkušeností i hodnocení 
v AFJROTC nastoupil i s vyšší hodností. 
Nakonec jsem si to ale přece jen rozmyslel a 
ZLIStanu věrný ostravské "hotelovce".V příštím 
roce ji dokončím a chtěl bych pokračovat na 
vysoké škole stejného zaměření, pokud možno 
v zahraničí. 

EPILOG 
Až po návratu domLl jsem si uvědomil, jak 

jsme si s Američany i přes vzdálenost I O 000 
km v mnohém podobní. A to i přesto, že se 
zdá, jako bychom měli odlišné pohledy na 
každodenní život a zvyklosti v něm. Všude, 
kde jsem mohl, vyprávěl jsem o svém domově, 
o České republice a životu v ní. C ítil jsem, že 
okolí ne vždy rozumí tomu, o čem právě 

hovořím. A tak jsem, po dohodě s rodiči, 

pozval hned na letošní prázdniny k nám domů 
svou kamarádku Zoe M artinez ze školy 
v H oustonu, která je mimo jiné i redaktorkou 
školních novin. Chce být dětskou lékařkou 

a pomáhat lidem na celém světě. Už teď plá
nuje na příští prázdniny cestu d o Afriky 
v rámci humanitárně-akademické pomoci 
jedné americké o rganizace. 

Když se jí mLij otec ptal na to, co si myslí 
o mně, bez rozpakLI mu odpověděla: "Je to 
vel mi inteligentní mladý muž s mnoha schop
nostmi a s odhodláním. Věřím, že to je klíčem 
k jeho úspěchu a vím, že dosáhne mnohého, 
pokud ve svém životě bude pokračovat s otev
řenou myslí a zdvořilým přístupem." A když 

jsme se jí na konci jejího pobytu vyptávali, jak 
se jí u nás líbilo, dodala: "Česká republika pře
konala všechny mé představy. Tuto cestu si 
budu pamatovat po celý SVLij život. Ve Spoje
ných státech nenajdu historické budovy a 
sochy, ani nebudu jíst borL1vkové knedlíky. Co 
mi však bude nejvíce chybět, budou lidé. Pro
tože rady mi lidé ukázali , že život se nežije jen 
povrchně. Přestože Češi museli přežít socialis
mus a různá období útlaku, do kázali se vzcho
p it a jít vpřed, a to s otevřeným srdcem." 

Skoro současně s mým návratem se o prázd 
ninách o bjevila v Ostravě také maminka Jeffa 
Elliotta, který tady byl v uplynulém školním 

roce na studentské výměně a chystal se zpět 
domLl. Rotariánka Susan Ell iottová přijela 

i s dcerou Lindsey a kamarádkou. Byla nadše
na z českých hor, zvykLI a lidí. Navšdvila 

i schůzku RC O strava, kde vyprávěla o práci 
svého klubu v Pearlandu (Texas, USA -

Pod Radegastem - zleva: muj otec 
Jaromír. Suzanne Ellwtt se synem Jef
fem, já, Jeffova sestra Lendsey a moje 
mamka Renáta. 

distrikt 5890). Všich ni jsme cítili, že se nevi
díme naposledy. A to je moc příjemné, p roto
že Rotary znamená vzájemné poznáván f, přá

telství a pomoc. 
Tomáš Krišica, 

vyslaný RC Ostrava 

Un lanned ex erience 
During the last school year Ostrava 
RC sent Tomáš Krišica, a secondary 
school student training to work in 
the hotel industry, on a student 
exchange programme to North 
Shore RC in Houston, Texas. USA 
(Oistrict 5890). While he was atten
ding North Shore High School there, 
he had an unusual experience. Dne 
of the subjects he chase to study 
was JROTC (Junior Reserve Officer 
Training Corps). the aim of which 
was to promote national pride and 
train potential future members of 
the US Army. Ouring the course of 
the year he was promoted to the 
rank of first lieutenant for improving 
the methodology used in teaching 
this subject, and became second-in
command to the JROTC commander 
for the entire school. ln spite of this 
military success, Tomáš will be 
returning after the summer holidays 
to his hotel school in Ostrava, where 
he should complete his training next 
year. 
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.Jachtaření 

Prázdniny jsou časem letních mládežnic
kých kempů. Jeden z nich, plavbu na jachtách 
po Jaderském moři , uspořádal od 8. do 16. 
července pod názvem "Yomh Sailing Week 
Adria 2005" česko-slovensko-rakouský výbor 
pro mezinárodní spolupráci, redy disrrikcy 
2240, 1920 a 191 O. Organizačně kemp zajis
til RC Sreyr a RC Feldbach. Účasrníci se pla
vili pod vedením zkušených kapitánů Horsra 
Mayrhofera (RC Sreyr), Horsca Fickela (RC 
Feldbach) a Herberta NeumUIIera (RC Linz
SUd). Osádku rří plachemic cvořilo devěr mla
dých lidí z Rakouska, devěr účastníků z České 
republiky (z Prahy, Poděbrad, Olomouce, 
Kutné Hory, Kaplice, Českého Krumlova, 
Klacov, Jihlavy a Znojma) a rři z různých míse 
Slovenska. 

Jak jsme se dozvěděl i od Heinze Marcheni
ho z RC Gmunden, zpravodaje našeho part
nerského německo-rakouského časopisu 

ROTARY MAGAZIN, bude se jachtařský 

kemp na základě mnoha pozitivních ohlasů 
z jeho prvního ročníku opakovat i v roce 2006 
a co v oblasri Kornarských omovů. Začínají
dm jachtařům nabídnou RC Sreyr a RC Feld
bach příšcí rok navíc raké týden s plachtěním 
na jezeře Anersee v Horním Rakousku, kde 
budou mír mladí lidé možnost získar základní 
prl'1kaz a plachtařský průkaz rřídy A. 

na .Jadranu 
O svých zážitcích z jachtařského týdne nám 

pověděla jedna z L!časrn ic, Kateřina Dědková, 

swdenrka z Českého Krumlova: 
"Bylo co mé první plachtění a doufám, že ne 

poslední. Moc se mi ram líbilo. Celkem nás 
bylo 24. Vycvořili jsme rři posádky, na foco
graftích je rozeznáte podle barvy rrička a čepi
ce: červené, modré a žlmé. Každá loď měla 
svého rakouského kapitána, jeho záscupce a 
posádku, kterou cvořil i dva Rakušané, rři Češi 
a jedna Slovenka. 

Dorozumívali jsme se hlavně anglicky, 
i když několik Čechů mluvilo lépe německy, 
a rak coho využili. Max, záswpce kapitána na 
naší lodi, mluvil dobře anglicky. Všechno nám 
vysvčdoval v angličrinč, jak zacházce s plachta
mi, kde uvázar jaký uzel apod. 

Vyplouvali jsme z Verudy, což je přístav 
nedaleko včršího a známějšího měsra Pula. 
Pocom jsme navštívili například Mali Lošinj, 
Ilodovik nebo osrrov Cres a vraceli jsme se 
zpěr do Verudy. Vařili jsme na lodích, rakže se 
na každé z nich připravila jiná čásr pokrmu. 
Ale večeřeli jsme i v restauraci a ochutnali 
mísení masové speciality, zeleninové saláry 
i plody moře. 

Byla ram moc dobrá pana, rozumíme si a 
chceme se viděr znovu. Plánujeme společnou 
návštěvu otáčivého hlediště v Českém Krum-

TV pořad o Rotary 
V L!rerý 27. září 2005 se uskutečnila v písec

ké Filmové akademii Miroslava Ondříčka 

schtiZka rorariánů pověřených vedením di
srrikcu přípravou televizního pořadu o činnos
ti Rorary v ČR a SR. Taro vysoká škola, jejíž 
posluchači a pedagogové budou na projekw 
spolupracovat, se ujala realizace dvou dvaceri
minurových snímků (jednoho věnovaného 
hiscorii rorariánského společenscví na Lizem{ 
bývalého Československa, druhého představu
jícího současné akciviry rorariánů našeho 
discrikcu v mezinárodním koncexcu) . Součas

ně bude vycvořena krárká animovaná znělka 
Rotary disrrikcu 2240, krerá bude oba pořady 
uváděr (kluby jí budou moci využívat i samo
statně při svých akcích). Jednání o obsahové 
náplni pořadů a realizaci projekcu se zúčasrnil 
výkonný sekretář discrikcu Perr Fencl, předse
da disrrikrního výboru pro Public Relations 
Dobroslav Zeman, záscupce šéfredakcora časo
pisu ROT ARY GOOD NEWS Svacopluk K. 
Jedlička a ředirel písecké Filmové akademie 
Miroslava Ondříčka Miloi1 Terč. Se systémem 
výuky na písecké fi lmové škole a jejím cech-

nickým zázemím seznámil hoscy vedoucí zdej
ších areliérů Václav Wimer. Pořady jsou při
pravovány ve spolupráci s Českou televizí, 
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l ově. Uvidíme, jesdi se vše podaří. .. " 
Na naši orázku, zda se chysrá i v příšcím 

roce cesrovar, odpověděla Kareři na: 

"Ráda bych odjela na celoroční výměnný 
pobyr organizovaný Rorary do Japonska. 
Vlastně jsem co měla v plánu už lecos, ale 
Japonci se k nám zrovna nehrnou. Myslím, že 
je co škoda. Český Krumlov je krásné měsco a 
naše archirekrura je pro ně exotická. přesco 

věřím, že se mi sen o Japonsku snad splní." 
(skj) 

A summer youth camp entitled 
"Youth Sailing W eek Adria 2005" 
was organised on 8-1 6 July by t he 
Czech-Siovak-Austrian committee for 
international cooperation. The crews 
of the three yachts involved were for
med by young people from these 
three countries. 

krerá je po dokončení zařadí do svého vysílání 
(první v kvěrnu, druhý v září příštího roku). 
Budou raké k dispozici i jednodivým klubům 
pro jejich akrivicy v rámci Public Relarions. 



___________________ _,/ aktivity mladých 

Na letno111 tábore vo Slovinsku 

Účasťou na letnom rotariánskom tábore sa mi už 
po tretí raz naskytla príležitosť spoznať novú kraji
nu a /'udí v nej. Tentokrát som prežila krásne dva 
týždne v S lovinsku. Príroda tohoto štátu ma očari
la od prvého momentu. Všade prítomná zeleň 
a priezračné horské potoky. Keby mala naše Slo
vensko more, večnej zámene našich štátov by 
som sa vobec nečudovala. 

Musím však priznať, že Slovinsko na m1'ía 
pósobilo predsa len viac exoticky. Vplyv 
Rakúska sa odrážal na krásnych podhorských 
domech s muškátmi a "raliansky tempera
ment" zakryl málokterý Slovinec. Najlepšie by 
som však vedela opísať rorariánov ako skvelých 
organizátorov, vždy priarel'sky naladených, 
srdečných a so zmyslom pre dobrodružsrvo aj 
zábavu. Keďže sme počas pobytu malí pine 
k d ispozícii náš vlasrný autobus so šikovnou 
šoférkou (!), cestovali sme krajinou na všerky 
sverové strany a spravili si obraz o jej pestros
ti. 

Na juhu sme si užili vzrušujúci rafting, ako 
aj "skúšku odvahy" v adrenalínovom parku 
(stačilo len zavriet' oči a skočit' z výšky do 
neznáma, až keď nás zachytilo záchranné 
lano). Na východe sme sa ocirli vo vínnom 
raji, vo vysielaní regionálneho rádia a v kajaku 
splavovaním rieky počas divokej búrky. Do 
nitky zmoknutí sme z roho ma.li nakoniec 
velkú zábavu, podaktorí aj chrípku. Ne čo 
človek nevydrží pre úžasný zážirok ... 

Na západe sme zakotvili po prvýkrát až na 
pať nocí (dovtedy sme už spali na šiestich róz
nych miestach!), odkial' sme odchádzali do 
blízkeho aj ďalekého okolia. Ponorili sme sa 
do útrob Zeme v bani na orruť, ale aj v pre
krásnej jaskyni. Pohladili sme známe biele 
kone a jednou nohou sme bol i aj v Taliansku 
(poznáte "námestie budúcnosri"- miesro, kde 
je pohraničný plot v stred e mesta p rerušený 
a vy sa cítíte skutočne medzinárodne?). 

Na C horvátsko sme dovideli zo skromného 
slovinského pobrežia. Plavbu loďou sme malí 
oboharenú o morské špeciality, plávaním 
v mori a prechádzkou romantickým prímor
ským mestečkom. Čaro hlavného mesta sme 
okúsili len jeden deň, ale aj to málo stálo za ro. 
Mňa osobne uchvátila čas[, kde sa fanrázii 
medze nekladú a umelci bez závislosti na pe
niazoch dávajú svojej mtize dobrú noc. Napl
no som si užila poslednú noc na bowlingu a vo 
vychýrenom nočnom klube. 

Posledné slová rohoto rozprávania by som 
venovala tomu najdóležitejšiemu z rohto 

pobytu - mladým l'uďom, kterých som tam 
spoznala. Tenro raz boto zaujímavé, že z jed
ného štáru p rišli naraz aj dvaja účastníci, 

z Turecka dokonca traja. Táro situáeia spóso
bila, že sme sa ncrozprávali len anglicky, ale 
malí sme možnosť počúvať aj materinskú reč 
rých druhých . Vedela som sa s úžasem započ
tivať do rurečriny, hebrejčiny či ruštiny. Mace
dónčania, Srb i a Slovinci si navzájem rozume
li a niekedy som sa mohla zapojit' aj ja. Slo
venka som bota jediná, ale české sestry som 
tam predsa len mala. 

Zažiť takéro krásne chvíle je pre mladého 
človeka niečo nezabudnutel'né a vzácne, na čo 
bude rád spomínať celý život. 

Tntinna Grófovd, 
vyslnnd RC Bnmkd Bystrica 

Dignitatis memores ad optima intenti ./;;':; 
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Dve sestry-

Tohtoročné prázdniny sme si vdaka Rotary 
klubu Banská Bystrica obidve vychutnali 
naplno, aj keď každá na inom svetadieli . Až 
pri balení kufrov sme si uvedomili, aké sú 
Dánsko a Turecko odlišné krajiny. Kufor sme
rujúci na sever bol plný hrubých svetrov 
a pršiplášťov, zatial' čo do druhého stačilo 

nabalit' plavky a opal'ovací krém. 
Len čo sa naše cesry rozišli, čakali nás d va 

úplne rozd ielne svery. Každá z nás našla svoju 
novú rodinu a po príjemnom privítaní, ktoré 
nám pripravili dovtedy ešte neznámi l'udia, 
sme si jedna na druhú takmer ani nespome
nuli. Až po návrate sme sa o dušu predbiehali 
v rozprávaní doma priam nepredstavitel'ných 
zážitkov. 

Martina: No ahoj, rodinka, po dvoch týžd
iíoch ma tu zase máte! Rozprávanie bude dlhé, 
len čo si vychutnám pravé slovenské bryndzo
vé halušky. To bola jediná vec, ktorá mi tam 
chýbala, inak by som tam najradšej osrala. 
A čo ry, Andrea, kol'kokrát si zablúdila na 
letisku v Istanbule?, nevymenili ťa v Turecku 

' ) za tavu .... 
Andrea: Na tom letisku .. . Bolo také vel'ké a 

komplikované, že cestou naspat' som bežala 
z jedného konca na druhý a lietadlo ma aj tak 
muselo ešte pol hodinu čakať. Potom som 
mala pocit, že sedím v nesprávnom lietadle, 
ale našťastie sa tak nestalo a celý trojhodinový 
let som prespala od únavy. 

M.: Moja cesta trvala šryrikrár dlhšie a l'udia 
sa v kupé vagóna vystriedali asi paťkrát, zatial' 
čo ja som cestovala až na konečnú. Po vystú
pení z vlaku som už v dial'ke zazrela milú 
rodinku smeruj1ku ku mne. So žiarivým 
úsmevom som vykročila oproti nej, keď tu 

zrazu spoza miía vybehlo akési dievča a hodi
lo sa im do náručia. Mój úsmev náhle zamr
zol. Našťasrie druhý pokus nájsť moju rodinu 
bol úspešný. Mój nový otecko a spolu bývajú-

dva kempy 
dve ~ no ve 

ca z Esrónska mi oznámili, že vo vlaku som 
cestovala spolu s dvomi ďalšími účasrn íkmi 

toho isrého kempu. Keby som to bola vedela, 
rak som nemusela byť celých 12 hodín ticho ... 
Naspať sme už cestovali všerky spolu. 

Potom nastal čas oprášit' moju angličtinu a 
už sa ro začalo . Prvý rýžddí v rodine sa mi 
vel'mi páčil, ale na ich stravu som si musela 
dlhšie zvykat. Slané, sladké - všerko sme jeclá
vali spolu a nezáležalo na rom, kol'ko je hodín. 
Musím sa priznať, že som sa ram trošku roz
maznala, pretože som nemusela robit' vóbec 
nič. Nemala som žiadne starosti ani povinnos
ti, len "ružovLI budúcnost'" pred sebou. Výlery 
boli perfekrne organizované a každý deií sme 
zažili niečo nové. 
Keď sme robili výstup na najvyšší vrch 

v okolí, boli sme za dvadsat' minúr na vrchole. 
Netrvalo ro dlhšie ako moja cesta clo školy, 
takže som sa ani neunavila. Neskór som sa 
dozvedela, že nás čaká ešre 6 km prechádzka 
po okolí, čo ale v rovinarom Dánsku som 
zvládla bez problémov. 

Druhý týžder'í bol pre nás viac zábavný, pre
rože sme bývali všerci spolu na školskej špor
rovej akaclémii, kde sme mali všerko k dispo
zícii: plaváreň, tenisové kurry, furbalové ihris
ká a super relocvičr'íu, v ktorej som sa vždy ako 
dieťa vybláznila na vel'kej trampolíne. Hrávali 
sme biliard, kontaktovali kamarárov na inter
nete. Najťažšie bolo ranné vsrávanie, prerože 
v noci sa roho vel'a nenaspalo .. 

A.: Ja som sa mala tiež úplne super. Bývala 
som vo vel'kom dome s bazénom a výhl'adom 
na more i celé mesro. Mala som vel'a dobrých 
susedov, s kro rým i som sa po krá tkej dobe ska
marárila a presvedčila sa, že Turci sú vel'mi milí 
a srdeční l'udia. leh mentalita je pritom iná 
ako u nás. Nedá sa prehliadnut', že ženy sa 
musia zahalovat' ešre aj pri kúpaní. Všerci l'udia 
sú veriaci a n iektoré zvyky osrali pre mňa 

----~~'W!III nepochopirel'né doreraz. 
Každá ich .tradícia má však 

·~.,~~~~~:;i~~..J opodsrarnenie v minulosti. 

V kamenných príbytkov nebývajú len /'ud1a ... 

Dignitatis memores ad optima intenti 

Aj mojich nových rod ičov 

som si vel'mi obl'úbila, pre
tože mi na dva rýždne 
nahradili moju pravú rodi
n u. (Okrem toho doma 
nemám ani slúžku, ktorá 
by mi pripravila kebab na 
stovku róznych spósobov, 
hoci najlepšie chutí s Ayra
n om, charakteristickým 
tureckým nápojom.) 

V programe bol výlet na 

rodiny 

perfektnej lodi na more, turecké pesničky a 
ranec s vedúcim Musrafom a plážový volejbal. 
Ďalší až šesťdiíový výlet nasledoval do Kapa
dócie, kde sme bývali v luxusnom hoteli . 
Svédske stoly bol i pre nás po celý čas k dispo
zícii- to si si už na mne určire stihla všimnúť. 

O bdivovali sme bývania vytesané do skál a 
navštívili sme ich obyvarel'ov, medzi nimi aj 
92 ročnú srarenku, krorá si s nam i zatancova
la a zaspievala. 

Po návrare z výletu nás čakalo p rijarie na 
radnici a návšreva novín, v ktorých sa o nás 
písalo. Potom prišlo to, čoho sa všerci obávali 
- posledná večera .... na dovolenku v Turecku 
sa nedá zabudnúť. Soli to dni p lné s lniečkom 

p režiarených dní a vzrušujúcich zážirkov. 
M.: Podobne aj v Dánsku, hoci počasie 

nebolo až také priaznivé a občasné slnko aj rak 
vždy vysrriedal dážď, bolo lúčenie najťažš i e. 
Čas sa ani tu nezastavil a rak všerci so slzami 
v očiach nakoniec si povedali posledné 

"Good-bye". 
Martina Stančeková - v péči RC Aarhus 

N01dvestre (DK) 
Andrea Stančeková - v péči RC Samsun (TR) 

(ib) 

Two sisters - two cam s - two 
new families 

Thanks to Banská Bystrica RC, two 
sisters spent their summer holidays 
this year in two different places - in 
Oenmark and in Turkey. 8oth of 
them enjoyed wonderful experiences 
during t he t ime they spent abroad. 
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Jihočeský letní k 
Jedenáct chlapců a šest dívek, středoškolá

ků z někol ika evropských zemí, ale i z Turec
ka, Izraele, Austrálie a Brazílie, strávilo dva 
týdny uprostřed července v jižních Čechách. 
První sportovní polovinu kempu zaj išťoval 

RC České Budějovice v okolí Lipenského 
jezera. Základnou se sral penzion v Hůrce, 

nedaleko Černé v Pošumaví. Jak říká jeden 
z organizárorů Emanuel Krejcar, vyžadoval 
začátek kempu trochu improvizačních schop
ností. Organizátory například zaskočily stra
vovací návyky u přátel hebrejského a muslim
ského vyznání -kompromis se nakonec našel. 
Nečekané kom plikace způsobilo počasí. První 
čtyři dny téměř nepřerržirě pršelo, na horní 
Vltavě byl vyh lášen dokonce 3 . povodilový 
srupdí.. Depresí ze špatného počasí však 
nikdo netrpěl , spíš naopak. Pozitivní odezvu 
sklidily dvě večeře na zahradě u ohně, a také 
náhradní program - návštěva grafitového dolu 
a nákupy v Českém Krumlově. Když se poča
sí umoudřilo, stačili účastníc i kempu absolvo
vat dvě pěší celodenní túry v lesnatém kopco
vitém terénu na území Národního parku 
Sumava, dva zh ruba čtyřicetikilometrové cyk
listické výlety okolfm Lipna, instruktáž 
v plavbě na kánoi (do té doby v ní nikdo 
z účastníktt neseděl) a dva vodácké sjezdy 
Vltavy. 

Pro studenty byla jistě zážitkem i cesta vla
kem do Jindřichova H radce, kde probíhala 
d ruhá část kem pu. O rom, že bude mít cha
rakter spíše poznávací, svědčilo i ubyrování 
v h isrorickém objektu v podhradí zdejšího 
zámku. Také j indřichohradečtí rotariáni při
pravili svým hostttm pestrý a zajímavý pro
gram. Nebyly to jen tradiční prohlídky histo
rických objektů- zámku v Jindřichově Hrad
ci nebo Červené Lho ty, zřícen iny hradu 
Landštejn nebo výlet do Telče . Nosralgií 

dýchala cesta známou 
úzkokolej kou, prak
tickým každodenním 
životem naopak ex
kurze do mlékárny 
Madera. Nevšedním 
zážitkem byla návště
va leteckého dne na 
hradeckém letišti. 
M nozí ze srudenn't 
využili možnosti, pře
mohli strach a z palu
by čtyřmístného te
rounu typu Brigadýr 
uviděli panorama zámku, rybníku Vajgar a 
okolí města. V programu se našel čas i pro 
návštěvu městského bazénu a pro roulky 
romantickými zákoutími večerního města . 

Na závěr kempu připravili jindřichohradeč

tí rorariáni dvoudenní návštěvu Prahy. Záze
mí poskytly vysokoškolské koleje na Větrníku. 

Studenti byli seznámeni s možnými nástraha
mi, které na ně ve velkoměstě číhají, a vyba
veni navštívenkami s krizovým telefonním 
číslem . Spojení na mobil jednoho z o rganizá
rortt nakonec n ikdo využít nemusel. Prohlíd
ka Prahy byla rozdělena na okružní jízdu 
autobusem a na procházku po Pražském 
hradě, návštěvu chrámu sv. Víra a Valdštejn
ské zahrady, sestup po starých zámeckých 
schodech do h istorického centra Prahy. Pro
hlfdka města byla završena projížďkou po 
Vltavě na palubě výletní lodě Sumava. Nároč
ný poznávací p rogram byl kompenzován 
návštěvou plaveckého bazénu v Podolí a 
zejména h istorických :Žlutých lázní, kde 
účastníci kempu využili obří šachy a sehráli 
několik zápasů v plážovém volejbale a peran
gu. Především zásluhou sester Kazilových 
z RC Č. Budějovice a pánů Fidlera, Tomka a 

Kalkuse z RC J . H radec si zahraniční studen
ti odvezli domtt spoustu zážitků, na něž jistě 
budou dlouho vzpomínat. 

Z podkladt~ organizátoni 
zpraroval (skj) 

l"ifu\~!l=t:1114··'GI·k41!,,!,,141f!,,Jti 
Eleven boys and six gir ls, secondary 
school pupils fr om Turkey, lsrael, 
Austral ia, Brazil, and several Euro
pean countr ies, spent two weeks in 
the middle of July in South Bohemia. 
The first half of the camp by t he 
Lipno Lake was organised by Ceské 
Budějovice RC. The second part, 
organised by Jindřichův Hradec RC, 
offered the participants the chance 
to get to know the ar ea , with t radi
t ional excursions to visit South 
Bohemian histor ical sites. At the 
end of the camp the Jindřichův Hra
dec Rotarians organised a two-day 
trip to Prague. 

Dignitat is memores ad optima intenti .1;;; 
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Deset - ... o 
111eSICU v Říši středu 

S informacemi o Číně se v poslední době setkáváme 
stále častěji. Máme se jí bát nebo si ji předcházet? 
Pokusím se podělit se s vámi o některé své dojmy a 
poznatky, které jsem získal během svého studijního 
pobytu v Číně - i když by se dalo namítnout, že Šang
haj, kde jsem strávil deset měsíců, není tak úplně 
Čínou. Z mého pohledu je Šanghaj něco mezi New Yor
kem a Čínou. Staré se protíná s novým a lidé jsou tu 
celkem zvyklí na "zápaďáky" {doslovný překlad pojmu 
" wai guo ren "}, což se o zbytku této velké země říci 
nedá. 

Rotary a Čína 
Hned na úvod bych si dovolil vysvědir nad

pis rohoro článku. Převedeme-li čínské znaky 
na nám bližší latinku, dostaneme .,lai zi zhong 
guo de wen xin wen hou", v překladu "Srdeč
né pozdravy z Číny" . A proč jsem si vybral 
zrovna tenro, na Čínu netypický pozdrav? 
Odpověď je velmi snadná - jde o činnost 
Rotary klubu Šanghaj. Ačkoliv jsou v Číně 
pouze dva Rotary kluby složené převážně 

z cizinců, kreré stále ještě čekají na "plnou 
legalizaci", jejich činnost přináší ovoce již 
nyní. Měl jsem několikrát příležitost seznámit 
se na schůzkách jak s členy RC Šanghaj, rak 
i s jejich projekty. A právě k největšímu z nich 
se váže můj pozdrav. 

Za poslední tři roky se mísrním rorariánům 
podařilo sehnat sponzory pro více než ll O 

rransplanrací srdce pro děti a juniory. O romro 
projektu by se mohlo napsat mnoho., ale 
postačí snad jedna věta. O rom, jak náročný, 
ale i prospěšný je tento projekt, se přesvědčila 
při své návštěvě i Vicroria Beckl1am, která se 
ihned srala jedním s největších sponzor\'1. Jak 
jsem se již zmínil, klub je složen ze členů 

pocházej ících téměř z celé zeměkoule. Všichni 
jsou velmi přátelští a ačkoliv je ro velmi těžké, 

snaží se co nejvíce rozšířit v Číně myšlenku 
rorariánského společenství. 

Studia v Šanghaji 
Po celou dobu svého pobytu jsem studoval 

na Shanghai University of Finance & Econo
mics, jedné z nejlepších v Číně, se zaměřením 
na ekonomii, finance a účernictví, podle vlád
ních informací ČLR z roku 2004 se jedná 
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Předávání vlaJeček na mítinku RC 
Šanghaj 
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• • • o tu neJ se 
nás sešlo něco přes sro tisíc studenrů, z nichž 
dvacet bylo neasijského původu (včetně mě), 
okolo sra Korejců a přibližně stejný počet 
Japonců. Studium čínštiny bylo sice velmi 
náročné, což je patrné již z povahy a srářf čín
štiny, ale i zábavné. Především hodiny foneti
ky, kdy jsme se, z pohledu Evropanů, učil i zpí
vat a ne mluvit. Každý pracovní den nás čeka

ly dva kurzy v délce půl druhé hodiny. Pravdou 
je, že bez alespoi1 slabé znalosti čínštiny je 
život v Číně téměř nemožný. V Šanghaji to 
s obtížemi j eště jde, avšak za hranicemi toho
to velkoměsta se bez čínšti ny prostě neobejde
re. Hlavním oborem mého studia byla ale eko
nomie. 

Veškeré kurzy jsem absolvoval v angličtině 

společně s čínskými studenty a pod vedením 
výhradně amerických či britských profesorů. 
Mohl jsem si utvořit názor jak na čínské stu
denty a potenciální budoucí pracovní sílu, rak 
i na americký systém vzdělávání. Obojí ve 
mně zanechalo silný dojem, a ro pozitivní 
i negativní. Pozitivní byla u čínských studentů 

především jejich píle a schopnost naučit se 
réměř cokoliv nazpaměť během pár dní, 
u profesorů pak jejich velká vstřícnost, per
fektní příprava a schopnost diskuse i mimo 
kampus univerzity. Negativně působí ro, že 
většině čínských studentů chybí jakákoliv tvo
řivost, schopnost vnímání světa jako celku a 
ne jen jako "Čína a zbytek světa" (což je veko
nomii nutností), dále pak vůle prosad it se a 
vyjádřit svůj vlasrní názor. 

Pokud jde o systém čínského školství, je 
základní vzdělání placeno státem a je povinné 
(na místě je otázka "kde všude?"). Další vzdě
lání si každý musí platit sám - a ro opravdu 
není levná záležirosr. Pro ilustraci: náklady na 
jeden rok na SUPE činí přib ližně 60 000 Kč. 

Z našeho pohledu se možná nejedná o žádnou 
velkou částku, ale pokud si představíte, že 
průměrný plat v Šanghaji činí okolo 4 000 Kč, 
které stačí pouze na pokrytí nezbytných nákla
dů, lehce si můžeme spočítat, že na jednoho 
vysokoškolského studenta musí celá rodina 



šetři t po mnoho let. A i když se podaří sehnat 
prostředky, nen í vi'obec jisté, zda se na univer
zitu dostane. Na školní rok 2005/06 bylo 
v Číně něco málo přes čtyři miliony míst na 
un iverzitách, zájem byl však dvojnásobný. 
Každý středoškolský student tedy ví, že má 
pouze jednu možnost. Další rok je již téměř 
nemožné pokusit se o přijetí pod ruhé. To 
s sebou pochopitelně nese velký tlak na psy
ch iku srudenti'o, takže je pochop itelné, že 
pokud se na un iverzitu dostanou, obětují stu
d iu vše. Nedokončení studia by totiž mohlo 
přinést nejen ostudu v rodině, ale způsobi t 

i její finanční krach a ztrátu budoucnosti. 
Toho jso u si studenti vědomi a veškerý svi'oj 
volný čas věnují studiu, velmi vzácně pak 
sportu. Na pro nás rak typický studentský 
život mohou čínští studenti zapomenout. 
Pouze jednou se mi podařilo přesvědčit moje 
čínské spolužáky, aby se mnou k večeru zašli 
na večeři, při které jsme si mohl i popovídat a 
blíže se seznámi t . 

Pokud jde o systém zkoušek na univerzitě, 

je jeden týden v semestru zkouškový. V něm 
probíhají veškeré zkoušky písemnou formou
test na 3 až 4 hodiny. Na opravné termíny 
nelze spoléhat, každý má pouze jeden pokus. 
Právě tento tlak nutí studenty učit se nazpa
měť celé učebnice, jen aby neudělali někde 
chybičku, která by se mohla stát osudnou 
v jejich životě. Na druhou stranu jsou čínští 
studenti velmi ochotn í, veselí a hodní. 

Crna z poh ledu ekonoma 
Od roku 1979 se Čína začala reformovat a 

otevírat světu. Výsledkem byl vstup Číny do 
WTO v prosi nci 200 I . Téměř ihned po vstu
pu se Čína stala jednou z největších ekonomik 
ve světě s ročn ím ri'ostem 1-IDP v pri'1111ěru 

okolo 9%. Pro většinu ekonomů toto číslo 

.................................... ,!' jak žije Cína 

představuje noční mi'oru. Důkazem roho jsou 
i studie, že Čína by mohla zaujmout pozici 

USA již v letech 2020 - 2030. Když jsem do 
Číny odlétal, byl jsem stejného názoru a 
dokonce jsem byl i zastáncem teorie, že Čína 
bude zemí 21 . století. 

Po deseri měsících strávených v Sanghaj i 
však musím říci , že se můj názor radikálně 
změnil. 1-IDP sice rap idně roste, čistý vývoz 
rovněž, inflace je stabil ní, atd ., avšak za jakou 
cenu? Ačkoliv všichn i p latí daně, prorože 
v Číně "neexistuje" nezaměstnanost, od státu 
téměř žádné peníze nedostanou. Neexisruje 
sociální zabezpečení, důchodová politika a 
zákonná zdravotní péče. Ti, kteří si dostatečně 

nenašerři li, musejí p racovat i v di'IChodovém 
věku . Jste-li nemocní, můžete přijít i o práci, 
protože na vaše místo bude přijat někdo zdra

vý - a zájemci'• o práci je v Číně stále dost. 
Návštěvu nemocnice západního srylu si větši
na Číiíani'o nemi'lže z finančních di'ovodů 
dovolit. To je také jeden z dí'ovodů, proč je zde 
stále populární alternativní medicína. 

V Číně je celkem normální pracovní doba 
v délce dvanácti hodin. Množství levné pra
covní sfly a velkorysé investiční pobídky (a s 
tím související dal'wvé prázdniny) jsou hlavní
mi tahouny čínské ekonomiky. Poslední 
dobou se ovšem začínají ozývat hlasy do té 
doby téměř neexirující střední třídy, takže se 
dá očekávat růst průměrných platí'o. Další vliv 
b udou nesporně mít i končící dao'íové prázdni
ny pro mezinárodní společnosti , které se 
budou orientovat na Vietnam, Barmu, Laos 
nebo Indii, tedy země, které jim nabídnou 
výhodnější podmínky, než Čína. 

Dalším nepřírelem čínského "zázraku0 j je 
Čína sama. Ačkoliv se pyšní mnoha technolo
gickými centry a špičkovou technologií, pře
vážná větš ina firem (většinou státních) využívá 
zastaralou technologii. Nejmarkanměji se ro 
projevuje v těžkém průmyslu. Zbytečná spo
třeba materiálu a zmetkovitost zvyšuje nároky 
na suroviny a má za následek stále rosroucí 
ceny. Čína se dnes řadí k největším "konzu
mentům" hliníku, mědi, cínu, železné rudy, 
ropy, cementu, atd. Není to však jen zvyšuj ící 
se výrobou, ale převážně mizivými investicemi 
do tech nologií. Dl'osledkem toho je však 
i téměř nulová ochrana patentl'! a téměř bez
trestné kopírování jakéhokoliv výrobku. 

Samostatnou kapitolu představuje monetár
ní politika státu. Fixní kurz RMB (ren min bi 
- lidová měna) nahrával Číně a jejím vývozům 
po deset let. Ačkoliv se na Čínu vyvíjí tlak, aby 
kurz RMB pl ně uvolnila, jsem přesvědčen, že 
se tak v dohledné době nestane. Prvním důvo
dem je nevyspělý bankovní sektor a akciové 
trhy, které v současné době nahrávají speku
lantům . Druhým důvodem je národní h rdost. 
Čím je tlak si lnější, tím více říká Čína ne. Je 
pak jedno, zda se jedná o Českou republiku, 
Ghanu nebo Spojené stáry. Ačkoliv byl nedáv-

no kurz RMB vůči USD přehodnocen o 2% 
(Američané požadují 26%) a Čínské centrální 
bance (Peoples Bank of Chi na) bylo povoleno 
upravovat kurz každý den v pásmu 0,3%, 
nejde o změnu, která by měla současné posta
vení Číny výrazně ovlivnit. 

Na závěr bych zmín il pár ukazatelů technic
ké vyspělosti tohoto státu: pouze 25% popula
ce má mobilní telefon, o pevných linkách 
nemluvě; televizi má okolo 50% populace a 
lednici opět pouhých 25% populace. Poměr 

R&D (výzkum a vývoj) k 1-IDP je přib ližně 

0,7%. 

Podle mého názoru bude muset čínská 

vláda radikálně změnit svou politiku, pokud 
bude chtít udržet současný vývoj své národ ní 
ekonomiky. Pokud rak učiní, budu velmi rád, 
protože tím určitě pomi'ože globální ekonomi
ce a především svým lidem. 

Jan Vtměček, 
RC Plzeň 

, w I • I I'· i I 1 ~ ltt1M mw í'í tt ni rt31ttttmttil 
Jan Vaněček informs readers about 
what he learned and impressions he 
gained during his studies in China, or 
more precisely in Shanghai, which is 
not exactly China. "ln my view Shang
hai is something between New York 
and China," he writes. "The old min
gles with the new, and people there 
are pretty well used to 'Westerners' 
(a litera! translation of the expressi
on 'wai guo ren'), something which 
cannot be said of the rest of this 
huge country." 

Dignitatis memores ad optima intenti ..~;;';, 



praktický slovníček \, _____________________ _ 

Co to je, KDYŽ SE ŘEKNE 
[NAPÍŠE) ... [dokončení) 

Poslední částí, tedy třetí kapitolou navazujeme na 
slovníček, uveřejněný v našem časopisu č. 1/05 
a 2 / 05, aby nám pomohl vysvětlit, co některé 
jen zdánlivě tajemné pojmy ze světa internetu 
znamenají. 

http (Hypertext Transfer Protocol): 
t extový protokol ve webu, podle něhož se v něm píší všech
na oznámení a sděl ení 

HTML (Hyper Text Markup Language): 
počítačový jazyk, používaný pro tvorbu textových dokumen
tů pro internetové stránky. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group): 
formát obrázků na webu, který slouží pro zr:venšení veli
kosti např. fotografií, aby šly snadněji přen~šet pomocí 
internetu. Takto vytvořený soubor má příponu ".jpg". 

MPEG (Moving Pictures Experts Group): 
podobně jako předchozí, určený ale pro sowbory pohyblivé 
(film, video nebo animace). Přípona souboru je ... mpg•. 

ZIP: 
velmi známý formát komprese textových souborů. Takové 
soubory poznáte podle přípony .zip. K jejich kormpr esi 
i dekompresi se používá aplikace W inZip, která je r.ovněž 
ke stažení z webu. Kompresí se docní zmenšení rozsahu 
dokumentu asi o 80%, což znamená úsporu času a peněz 
(protože "čas jsou peníze"). 

PDF (Portable Document Format): 
mezinárodní standar d pro přenášení dokumentů elektro
nickou cestou - něco jako počítačový fax. Přípona t~ové
ho souboru je ".pdf". Otevřít jej a číst lze pomocí aplikace 
AcrobatReader, kterou lze zdarma stáhnout z webové 
str ánky Adobe, ale pouze pro potřebu vlastního pGčítače. 
Nelze např. do takto získaných formulářů psát. Dokumen
ty v něm vytvořené mají vysoký standard r ozlišení a mohou 
obsahovat různé logotypy (loga), fotogr afie, barevné texty 
apod. 

Smajlík (Emoticon - EMOTional ICON): 
kombinace písmen, které (když nakloníte hlavu doleva) 
představují různé výrazy obličeje. Používají se spíše v nefor
málním styku. Několik příkladů: :-) = radost, ;-) = mrknutí 
oka, :-( = smutek, :-o = překvapení. 

OPl (Dots per lnch): 
zkr atka pro parametr .. počet bodů na palec". Je to jednot
ka pro měřítko rozlišení a kvality elektronického obrázku. 
Jeho reprodukce se totiž děje pomocí bodů více nebo 
méně zhuštěných. Čím více takový obrázek obsahuje bodů, 
tím je jeho rozlišení větší a kvalita lepší. 

FTP (File Transfer Protocol): 
označení pro každý text na internetu, který obsahuje odka-
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zy (linky) na jiné dokumenty. Tímto způsobem lze prezento
vat informaci tak, že různé pr vky, z nichž se skládá (texty, 
zvuky, obrázky a jiné aktivity). jsou pr opojeny a umožňují uži
vateli vyhledávače pohybovat se mezi nimi podle své volby 
poměrně velmi rychle. 

Cci (Copy carbon invisible) : 
funkce umožňující poslat někomu kopii elektr onické zpr ávy, 
aniž by se jeho jméno a adr esa se objevily na seznamu 
adresátů . 

bl~ (Graphics lnterchange Format): 
gr afický obrázkový formát, který je dnes na webu velmi 
často použlván. Pracuje maximálně s 256 barvami na roz
díl od jiných formátů, které pracují s miliony barev. 

Hyperlink: 
(také .link'r= odkaz), tedy část textu, obvykle adresa. barev
ně nebo graficky značená (podtržená). např. r cpraha@rota
ry.cz. Po klepnlltí na ni myší se zobrazí celá adr esa pr vku, 
na který odkazUJe. Slouží k jeho rychlému vyhledání. 

FW (Forwar d): 
předán í (for wardování, přeposílání) internetové zpr ávy ně

komu jinému. Síří se tak lavinovitě různé zprávy po celém 
světě formou kdysi známých "dopisů pro štěstf'. Podle rota
riánských pravidel pro elektronickou poštu si máte vyžádat 
povolení toho, od koho jste zpr ávu dostali. 

Java: 
ve sféře internetu to znamená programovací jazyk (nikoliv 
tedy kdysi oblíbenou značku motocykl ů - ta se psala 
JAWA). Protože předpokládám, že obyčejní uživatelé ho 
nebudou používat , nepřipojuj i žádný další výklad. 

Pár slov autora na závěr: 
"Bylo mou f.nahou poskytnout tímto způsobem popularizují
cí vysvětlem jak naprostým začátečníkům v počítačové sub
kultuře, tsk možná i těm, kteří ji zcela odmítají. Proto si 
apriori dovoluji odmítnout případné výtky skutečných odbor
nfk(J, že snad "znesvěcuji" tuto navýsost odbornou termino
logii ... " 

TAJEMSTVf STARCE 

Augustín Cermák, 
RC Hradec Králové 

Po ulici kráčí žena a všimne si stařičkého muže , jak se 
pohupuje na verandě v křesle . Zavolá na něj : "Hej, vy tam! 
Sice vám namohu nijak pomoct, ale všimla jsem si, jak spo
kojeně vypadáte. Jaké je vaše t ajemství dlouhého a šťast
ného života?" 
"Každý den vykouřím tři bal íčky cigaret ," odpoví muž, .. každý 
týden vypiju bedýnku whisky, nejím nic jiného než hambur
gery a nikdy necvičím . " 
"Oj oj," říká žena .,a kolik je vám?" 
.,Dvacet šest," odpoví muž. 
Z časopisu Chaka, který vydává Rotary Club Ca/cutta, Indie 



Prvnr mezinéroonr velitm projektll v Zépadnr Africe 

Rotary distrikt 91 00, pod nějž spadá 7 4 Rotary klubů ve 
14 zemích západní Afriky, pořádá ve dnech 13. až 15. října 
2005 v Akkře , hlavním městě Ghany, první mezinárodní 
veletrh rotariánských projektů, zaměřený nejen na všechny 
země afrického kontinentu, ale také na Evropu a na Spoje
né státy. Na veletrhu bude oficiálně zastoupen také distrikt 
9200, pod nějž spadají Rotary kluby ve 4 zemích východní 
Afriky.Jako spoluorganizátoři byly přizvány i čtyři distrikty z 
Nigérie. Propagátorem této akce je na americkém konti
nentu Bred Howard, POG amerického distriktu 5170. 
Veletrh bude vhodnou přnežitostí k navázání přátelských 
vztahů přímo mezi kluby, které budou moci přímo na místě 
zjistit rozvojové potřeby jednotlivých lokalit, týkající se zdra
votnictví a výživy, základního vzdělání, zajištění sítí pitné i 
odpadní vody. Zejména budou vítány specifické projekty 
zaměřené na zlepšení životních podmínek handicapovaných 
Současně nabídne účastníkům návštěvu zajímavých míst 
nejen v Ghaně, ale i v okolních zemích. 

Účastnický poplatek bude činit 130 US $ . Další podrob
nosti získáte na internetu na adrese www. westafricapro
jectfair2005. com. 

Rotarléni v Boaně-Harcegovini poméhaj( odStraňovat 
dasledky vélky 

I když zbraně v této zemi utichly již před 9 roky, náhodný 
návštěvník má dojem, jakoby válka skončila v horách a na 
jejich úpatích kolem Srebrenice teprve nedávno. Ulice lemu
jí opuštěné domy s vyraženými okny, po dvouproudové silni
ci vedoucí z města se potulují krávy. Po válce v letech 1992-
95 se do svých domovů vrátila jen hrstka uprchlíků, kteří 
uprchli poté, co bosenští Srbové spáchali nejhorší masakr 
po ll. světové válce - povraždili tehdy na 7 .000 moslim
ských mužů a chlapců . Ale 13 mužů se svými ženami a 
dětmi se vrátilo do maličké obce Karačiči, kde jim rotariáni 
z Rakouska, Bosny-Hercegoviny, Německa a Slovinska opat
řili nové prosté domovy o rozměru 13 x 20 stop, se stře
chou s oranžovou krytinou . Nezir Bektič , jeden ze dvou, 
kteří masakr přeži li tím, že tehdy uprchli přes lesy do 50 
km vzdáleného města pod správnou vlády, říká, že se musel 
vrátit ... Nikde nemůže být lépe než tam, kde jsem se naro
dil. Každý mi říká : kam jdeš? vždyť tady není tvůj domov! A 
tak jsem už nechtěl být jen uprchlíkem. Můj domov je tady." 
Levná přístřeší v Karačiči jsou součástí první fáze projektu 
v hodnotě 350.000 Euro, podle něhož bude postaveno 
1 DO takovýchto přístřeší díky iniciativě Rotary klubů z 
rakouského Klosterneuburgu, z bosenské Tuzly a z devíti 
dalších RC. 

Sprévnr rada fediteiO Rl 
na svém zasedání v červnu a červenci 2005 mj. 
• vyslovila svůj souhlas k tomu, aby pilotní projekt tzv. E
klubů, schválený v červnu 2001 , aby se vyzkoušela funkce
schopnnost klubů, které své aktivity uskutečňují pomocí 
elektronické komunikace , platil nejen do rok 2007, ale až 
do roku 2009/ 1 O. Bude tak dostatek času k vyzkoušení 
tohoto konceptu . 
• znovu zvolila Eda Futu generálním sekretářem Rl na dobu 
dalších pěti let počínajíc 1. červencem 2006. 

• schválila rozpočet Rl na rok 2005-06 s přijmy 79,6 mil. 
mj. dolarů a s výdaji 79,3 mil. dolarů . 
• schválila rozpočet Nadace Rotary ve výši 642 mil. , dola
rů na všechny programy Nadace Rotary včetně výdajů , 
pocházejících z příspěvků do fondu Celoročních pro g r a
mů 
• rozhodla o udělení vyznamenání Rl .. Award of Honor" 
těmto osobám: Aarnold Ruutel , prezident Estonska; Dr. 
Genshitu Sen, Grand Tea Master v.v., Japonsko; král 
Mohammed Vl. , Maroko; First Lady Laura Bush, USA 
• dala svůj formální souhlas, že Peter Bundgaard, Carolyn 
E. Jonesová a Jonathan B. Majiyagbe, budou vykonávat 
funkci zmocněnců Nadace Rotary jimiž je již dříve pověřil 
prezident C. -W. Stenhammar. 

Zéviry za zaaedénr Sboru zrnocnincO TRF 
Při svém zasedání ve dnech 23. - 24. června 2005 dospěl 
Sbor zmocněnců TRF k těmto závěrům : 

• Zmocněnci rozhodli uspořádat v průběhu roku 2005/06 
semináře pro úřadující i již zvolené guvernéry, předsedy 
distriktních komisí Nadace Rotary a předsedy distriktních 
grantových subkomisí pro více distriktů v zónách 1 O až 21 . 
Doporučují rovněž distriktům na celém světě uspořádat pří
pr avu klubových činovníků v rámci semináře věnované 
Nadaci Rotary. 
• Po plánovaném ukončení kampaně k získávání prostředků 
pro vymýcení dětské obrny ke dni 30.6 .2005 budou všech
ny další získané prostředky poukázány ve prospěch fondu 
PolioPius. 
• Zmocněnci TRF schválili granty PolioPius pro Afghani
stan, Středoafrickou republiku, Indii, Nigérii a Sudán. 
• Zmocněnci schválili změnu rozpočtu pro distriktní pro
gram zjednodušených dotací (Oistrict Simplified Grants) o 1 
milion USD na celkovou částku 5, 75 milionů USD. 

Fakta o Nadaci Rotary 

Nositelé odznaku Paul Harris Fellow 
Mecenáši (Foundation Benefactors) 
Hlavní dárci (Major Oonors) 
{údaje k 30.6.2005] 

Drobné zprévy Z8 svita Rotary 

960 246 
68 076 

6 593 

• 15. července zemřel v Dearbornu, Mich., bývalý prezi
dent Rl pro rok 1989/ 90 Hugh M. Archer (nar.1916). 
Rotariánská veřejnost na něj vzpomíná jako na všstranného 
.. renesančního člověka" - vynálezce, inženýra, vysokého 
funkcionáře , humanistu, vědce, podnikatele. V důsledku 
tehdejší reorganizace sloužil nejen jako prezident, ale sou
časně i jako generální sekretář Rl. Hugh byl přesvědčen, že 
všechny rotariány těší jejich pravidelné schůzky, poskytova
né služby a pomoci, neformálnost., setkávání se s přáteli. 
Proto také znělo motto jeho prezidentského roku .. ENJOY 
ROTARY". Při zahájení Světového kongresu Rl, pořádaného 
v roce jeho funkčního období, byly také po půlstoletí znovu 
přivítáni - se slzami v očích všech přítomných - rotariáni z 
Budapešti, Prahy a Varšavy s vlajkami svých zemí, stejně 
tak jako z Moskvy, kde byl poprvé založen vůbec první ruský 
Rotary klub. 
• Jako uznání významné podpory, kterou v boji za vymýcení 
dětské obrny poskytly vlády Austrálie, Svédska a USA, udě-
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lilo vedení Rl vyznamenání "Polio Eradication Champion 
Award" čelným představitelům těchto zemí: ministerskému 
předsedovi Austrálie Johnu Howardovi, švédské ministryni 
pro mezinárodní spolupráci Carin Jěmtinové a americkým 
představitelům Dr. Julii Gerberdingové a Andrew Natsioso
vi. 
• Namísto zemřelého Rodgera Wagnera byl členem Rady 
ředitelů Rl jmenován pro rok 2005-06 David J. Hossler (RC 
Yuma, Ariz. , USA). 
• Rl vyhlásilo aukci na dvoustranné sako prezidenta Rl C.
W.Stenhammara v rotariánských (a švédských) barvách, 
které představil na Světovém kongresu 2005 v Chicagu. 
Zahajovací cena je 2DOO USD, nabídky e-mailem lze posnat 
do 3D.11 .2005. (Podrobnosti viz www.rotary.org). Výtěžek 
bude určen pro Nadaci Rotary. 
• Během Světového kongresu Rl v Chicagu vzrostl na 
rekordní výši počet zájemců o členství v Rotary. Jednou z 
forem, jimiž lidé mohou svůj zájem projevit, je vyplnění 
dotaznfku, který lze získat na adrese www.rotary.org/mem
bership/prospective/form.hmtl . Vyplněný dotaznfk předá
vá sekretariát Rl příslušnému distriktu k navázání přímého 
kontaktu. 
• Nadace Rotary přispěla částkou 1 , 2 mil. dolarů na apli
kaci 6 mil. orálních vakcín v květnu v Jemenu , kde došlo k 
výskytu 63 nových případů infekce obrnou. Přestože Země 
Středního východu byly již 1 O let bez výskytu obrny, bylo tam 
v dubnu t .r. hlášeno 22 nový případů . Rovněž Ethiopie hlá
sila v únoru nové případy v důsledku infekce ze sousedního 
Sudanu. 
• Přestože lndonézie byla již po 1 O let hlášena jako ,.polio
free", nakazilo se v dubnu jedno 1 S-měsíční dosud neočko
vané dítě virem obrny, zaneseným zřejmě ze západní Afriky. 
Do 27. července bylo hlášeno dokonce 155 nových přípa
dů . Proto Rl schválilo dotaci ve výši 250.000 dolarů pro 
WHO k financování imunizační kampaně v této zemi, zamě
řené na 24.4 mil. dětí ve věku do 5 let. 
• Americká senátorka za Severní Karolinu Elizabeth Doleo
vá se svými dopisy obrátila na vlivné kolegy se žádostí o pod
poru jejího požadavku, aby do rozpočtu USA ve fiskálním 
roce 2006 byla zařazena položka 138.4 mil. dolarů na akti
vity týkající se vymýcení polia. Její iniciativu vysoce ocenil 
také James Lacy, bývalý prezident Rl. 
• Shyam Rupani, prezident RC Bombay Sandra se společ
ně se členy dalších 70 RC v tomto velkoměstě padni na 
pomoci obětem , které zasáhly desetidenní ničivé monzuno
vé deště v indickém státě Maharashtra a postihly na 20 
milionů lidí. Hned první den, 24.7 ., spadlo v Bombaji za 24 
hodin 940 mm srážek. O život přišlo při zátopách téměř 
tisíc lidí. 10.000 domů bylo zničeno , 15.000 kusů dobytka 
zahynulo. Postiženým spoluobčanům pomáhají rotariáni 
dodávkami nejnutnějších potřeb, oblečení, léků a potravin či 
nouzovým ubytováním. Celkové škody na infrastruktuře a 
majetku se odhadují na 3.4 miliard dolarů . 
• K oslavě výročí založení agentury FAO oslaví 1 6. řijna 
Rl společně se stovkami dalších dobrovolných organiza
cí Světový den výživy. V této agentuře OSN zastupují 
letos Rl dva italští rotariáni z distriktu 2080. Víc se 
o tomto tématu dozvíte na internetových adresách 
www. rotary. org/ aboutrotary/network. html nebo 
www. fao . org. 

Dignitatis memores ad optima intenti 

• Nový nástroj Rl v oblasti PR se jmenu
je Rotary Video Magazine (RVM). Na 
adrese http:/ / shop.rotary.org/cata
log/ product_info. php?products_id=3 73 
je možné si objednat jeho první vydání na 
DVD pod názvem "ROTARY V AKCI". 
Věnuje se rotariánské pomoci obětem 
pozemních min v Kambodži a Bosně-Her
cegovině , pomoci Rl oblastem postiže

ným vlnou tsunami, nouzovým přístřeším, poskytovaným 
anglickými rotariány pro oblasti přírodních katastrof a 
vytváření zdravotních a vzdělávacích systémů rotariány z 
egyptské Káhiry. Autor Trevi Albin chápe RVM jako "sester
skou AV-publikaci" ústředního časopisu THE ROTARIAN. 
(viz přiložený obrázek RVM.jpg). 

• Na jeden červnový weekend 2006 chystá Rotary klub 
Monza ve spolupráci s dalšími RC italského distriktu 2040 
a s Mezinárodním společenstvím rotariánů-motocyklistů 

přátelské setkání svých příznivců na italském okruhu v 
Monze pod názvem ROTABIKE MONZA 2006. Pozvánka 
platí pro členy jak Rotary, tak i Rotaract klubů . Podrobnos
ti se dozvíte na internetové adrese www.motociclistirotaria
ni.it. 

ROTARY v i5fslaCti 

Počet členů Rotary - mužů i žen 1 224 297 
Počet klubů 32 507 
Počet distriktů 529 
Počet zemí 168 
Počet členů Rotaract klubů (odhadem) 184 874 
působících ve 8 038 klubech ve 158 zemích 
Počet členů lnteract klubů (odhadem) 237 337 
působících v 1 O 31 9 klubech ve 11 8 zemích 
Počet celosvětových zájmových sdružení rotariánů 94 
Počet místních týmů aktivistů 5 930 týmech v 71 zemích 
Do těchto týmů je zapojeno 136 390 osob 

Tato čísla se opírají o oficiální údaje o členské základně 
k 30. červnu 2005. 

Nejblllif Svitovj kangrea Rl : 

2006 11 .-14 .června Malm~ . Svédsko a Kodaň, Dánsko 

Pfedpokl6dané mfeta kongreaiJ Rl v pRitfch letech: 
2007 24. - 27- června New Orleans, Louisiana, USA 
2008 15. - 18. června Los Angeles, Kalifornie, USA 
2009 Seoul, Korea 
201 O Montreal, Kanada 
2011 Salt Lake City, Utah, USA 

See: THE ROTARIAN # 9 10/05: 
Rl Board of Directors Highlights, TRF Highlights, Rl News, 
Member Notes for September, October 2005 
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12 . . 14.05.2006 výroční konference distriktu 2240 v Ceském Krumlově 

Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na základě českých nebo 
slovenských právních norem v souladu s jednotnými zásadami Rotary lnternational, a to 
většinou ve formě občanských sdružení. Působí v rámci územního celku zvaného distrikt 
(distrikt 2240 Ceská republika a Slovenská republika). V jeho čele stojí guvernér, který 
plní úlohu koordinátora činnosti jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu s vyšší
mi organizačními složkami a společenstvím Rotary lnternational. Obměna činovníků jed
notlivých klubů i distriktu má roční cyklus - rotariánský rok začíná I. července a končí 
30. června. 

OESKA REPUBLIKA 

RC Brandýs-Boleslav 
RC Brno 
RC Brno City 
RC Ceské Budějovice 
RC Ceský Krumlov 
RC Frýdek-Místek 
RC Hradec Králové 
RC Cheb 
RC Chomutov (v zakl.) 
RC Jičín 
RC Jihlava 
RC Jindřichův Hradec 
RC Karlovy Vary 
RC Klatovy 
RC Kroměřfž 
RC Liberec-Jablonec n. N. 
RC Most 
RC Olomouc 
RC Ostrava 
RC Ostrava lnternational 
RC Pardubice 
RC Písek 
RC Plzei'i 
RC Plzei'i-Beseda [v zakl.) 

RC Poděbrady 
RC Prag Bohemia 
RC Praga Caput Regni 
RC Prague lnternational 
RC Praha 
RC Praha City 
RC Praha Classic 
RC Praha-Staré Město 
RC Prostějov 
RC Přerov 
RC Sokolov (v zakl.) 
RC Tábor 
RC Telč (v zakl.) 
RC Trutnov 
RC Třebíč 
RC Valtice-Břeclav 
RC Vrchlabí 
RC Zlín 
RC Znojmo 

ROTEX Praha 

ROTARACT Brno 
Hradec Králové 
Ostrava (v zakl.) 
Plzei'i 
Praha 

SLOVENSKA REPUBLIKA 

RC Banská Bystrica 
RC Bratislava 
RC Bratislava lntemational 
RC Košice 
RC Liptovský Mikuláš 
RC Martin (v zakl.) 
RC Nitra 
RC Nitra-Harmony 
RC Piešťany 
RC Poprad 
RC Prešov (v zakl.] 
RC Roži'iava [v zakl.) 
RC Spišská Nová Ves 
RC Trenčín (v zakl.) 
RC Vranov nad Toprov (v zakl.) 
RC Zvolen 
RC 2ilina 

ROTARACT San. Bystrica 
Košice 
Liptovský Mikuláš 
Nitra 
Lili na 



Pfiklady poflzenl nového vozu 

Nllkup v hotovosti 

Porizovacf cena 
Po s levě VIP 7% 
Povinn~ výbava 
Sada koberců 
Konečná cena 
Prihl~šenl 
Povinně rutenl 
Havarijnl pojištěn i s Hl% spoluútastl 
Silnit nl dali 

ceny vtetně DPH 

957 800,00 Kt 
890 754,00 Kt 

1 500,00 Kt 
600,00 Kt 

892 854,00 Kl 
800,00 Kt 

8 868,00 Kt 
30 624,00 Kt 
3 000,00 Kt 

Průměrné náklady servisu 
Průměrný rot nl odpis 
Tržnl cena po 1. roce 
Ztráta na hodnotě vozu po roce 
Ztráta z vázaných fin. prostr. Hl% 

Náklady za rok 

Leasing 

Porizovacf cena 
Po slevě VIP 7% 
Povinná výbava 
Sada koberců 
Konelná cena 
Akontace 30% 
Měsltnl splátka 
Havarijnl pojištěni s 10% spoluútastl 
Zákonné pojištěni 
Měsllnl splátka vletně pojištěni 
Silnit nl dali 
Průměrné náklady servisu 
Průměrný rotnl odpis 
Tržnl cena po 1. roce 
Ztráta na hodnotě vozu po roce 
Ztráta z vázaných fin. prostr. 10% 

Náklady za rok 

7 000,00 Kt 
223 213,00 Kt 
612 000,00 Kt 
280 854,00 Kt 
89 285.40 Kt 

410 431.40 Kč 

ceny vtetně DPH 

957 800,00 Kt 
890 754,00 Kt 

1 500,00 Kt 
600,00 Kt 

892 854,00 Kl 
267 856,00 Kč 

20498,00 Kt 
24 710,00 Kt 
7 557,00 Kt 

2l187,00Kč 

3000,00Kt 
7000,00Kt 

367 529,00 Kt 
612 000,00 Kt 
280 854,00 Kt 
26 785,60 Kt 

404 314,93 Kč 

SIMPLY CLEVER 

SkodaSuperb Comfort 1,9T di/96kW 
Základnl výbava modelu: metalická barva, alarm. radio Skoda Symphony s CD, dřevěný 
paket Vavona, kola z lehkých slitin 17", multifunkt nl kožený volant pro rádio, příprava pro 
GSM, el. ovládané sedadlo ridit e. el. ovl. zrcátka, kožený paket Alcantara, tempo mat, ... 

Výhodnějlí než pfímo u zdroje už to nikde nebude! 
Z náte snad leplí nabídku? 
Pronájem 

Pořizovací cena 
Povinná výbava v ceně 
Sada koberců v ceně 
Měslčnl splátka včetně pojištění 
Silničn í daň 
Průměrné náklady servisu 
Ztráta na hodnotě 
Náklady za rok 
Zhodnoceni vlastních fin. prostř. 10% 
Náklady za rok celkem 

Mofnost odkupu po 1. roce 

HA VEX 
auto s.r.o. 

www.havex.cz 

ceny včetně DPH ceny bez DPH 

957 800,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

22 610,00 Kč 19 000,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

271 320,00 Kč 228 000,00 Kč 
95 780,00 Kč 

175 540,00 Kč 132 220,00 Kč 

598 000,00 Kč 

Na Bělidle 503 
543 Ol Vrchlabí 
Tel.: +420 499 406 111 
e-mail: auto@havex.cz 



Rotory lnternational, nejstarší servis
ní klubová organizace na světě, čítá 
více než 32.000 Rotory klubů půso
bících ve 168 zemích. Jejich členové 
tvoří celosvětovou sít' podnikatel
ských a odborných vůdčích osobnos
tí - mužů i žen, kteří dobrovolně 
věnují svůj čas a schopnosti ve pro
spěch služby druhému, a to v rámci 
obce i v mezinárodním měřítku. 
Rotariánské motto SERVICE ABOVE 
SELF (Služba druhému před vlastním 
zájmem) charakterizuje nejlépe 
humanitárního ducha více než 1,2 
milionů členů. Pro Rotory je na 
celém světě charakteristické přátel
ství mezi jeho členy a významné pro
jekty služby a pomoci nejen v rámci 
obce, ale i v celosvětovém měřítku. 

Rotory má velmi bohatou o někdy 
složitou tradici o organizační struktu
ru s mnoho programy o pravidly, 
která mohou novým o někdy i star
ším členům připadat složitá . Úkolem 
těchto stránek proto je poskytnout 
základní informace o Rotory, které 
umožní každému členu, aby byl 
o tomto společenství lépe informo
ván o byl hrdý no to, že sám je roto

riánem. 

... 
.. 
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Chicagský advokát Poul Houis svolává 
první schůzku Rotory no 23. února; 
zoklódó se tok první Rotory klub 
Chicago. 

Rotory klub Chicago buduje veřejné 
záchodky u městské radnice jako svou 
první rotoriónskou službu obci. 

No prvním Kongresu Rotory je Poul 
Houis zvolen prvním prezidentem 
Národní osocioce Rotory klubů. 

Zokládojí se kluby v Konodě, Velké Bri· 
tónii o Irsku. Jméno organizace se 
mění no Mezinárodní společenství 
Rotory klubů. 

Je založen Roto ry klub no Kubě, 
v první rotoriánské zemi, v níž se 
nehovoří anglicky. 

Uspořádání Rotory 

Společensrví Rotary ln ternational se opírá o své základní jednotky- kluby, které realizuj í své pro
jekty služeb a pomocí. Vyšší organ izačn í struktury- distrikty a ústředí RJ - jim v těch to aktivi
tách, zaměřených na potřeby v místě či v zahraničí, napomáhají. 

KLUBY: Rotariáni jsou členy Rotary klubů, které jsou součástí celosvětového společensrví Rotary 
lnternational (Rl). Každý klub si každoročně volí své představitele a v rámci tlstavy a stanov Rota
ryse těší značné autonomi i. 

DISTRIKTY: Kluby jsou seskupeny do 529 rorariánských disrriknt z nichž každý je řízen guverné
rem jakožto jediným představi telem Rl v distriktu. Vedení disrriktu včetně asistenttl guvernéra 
a n'izných výbod1 řídí kluby a pomáhá jim v jejich činnostech. 

SPRÁ VNÍ RADA Rl : Devatenáctičlenná správní rada ředitelů RJ , jejímiž členy jsou i současný 
a budoucí prezident Rl, se schází črvrderně, aby stanovila zásadní politiku Rotary. Je již trad icí, že 
si každoročně nově volený prczidenr RJ zvolí pro své funkční období své mono a cíle svých aktivit. 

SEKRETARIÁT Rl : Ústředf RJ má své sídlo v Evanstonu, předměstí Chicaga, III., USA; sedm 
oblastních mezinárodních cenrrál Rotary sídlí v Argentině, Austrálii, Brazílii, Indii, Japonsku, 
v Korej i a ve Svýcarsku. Centrála Rl ve Velké Británii a Irsku (Rl Bl) slouží klubCun a disrriktCun 
v této oblasti. Výkonným fun kcionářem je generální tajemník Rl , který stojí v čele správního apa
rátu čítajícího cca 600 osob a sloužícího rotariánt'un na celém světě. 

"Čím více se o Rotary 
dozvídám, tím více je mám 
rád." 

Michael P. Slevnik, USA 

"Rotary se vám odměňuje 
vědomím, že patříte do největší 

rodiny dárců na světě. " 

Deanna Ann Duguid, lndonézie 
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1916-17 1925 1927 1942-1943 1945-46 
Prezident Arch Klumph navrhuje založen Rotory klub Praho jako první zřízen somostotný Rotory distrikt č. 66 Rotoriónskó konference o vzdělóvóní o Čtyřicet devět rotoriónu pomóhó konci· 
založení nadočního fondu, v Česko~ovensku pro Česko~ovensko, který působil ož do kulturní výměně, kononó v Londýně, povol Chartu Organizace spojených 
předchůdce Nodoce Rotory. . r. 1938; poté zókoz činností Rotory připravuje pudu pro vytvoření UNESCO. národu. I - .. "... klubu nacisty. I . 
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Odpovědnost členů klubů 

Klub je rozhodující složkou Rorary. V něm se raké uskureči\ují nejv)rznam nčjší akrivity. Všechny 
úspěšné Rorary kluby se vyznačuji čtyřm i kl íčoV)imi rysy: usilují o zachován( a další rozvoj členské 
základny; podílejí se na projektech služby a pomoci, přinášejících prospěch nejen jejich vlasrní 
komun itě, ale i kdekoliv v zahraničí; podporují Nadaci Rorary jak finančně, rak i zapojením do 
jejích programů; vychovávají vt"1dčí osobnosti, schopné sloužit Rorary nejen na klubové úrovni. 
Co rorariánům jejich členství přinese, závisí ve velké míře na rom, co do něj sami vloží. Mnoho 
požadavků kladených na členy je koncipováno rak, aby se mohli ze svého zapojení jen porěšir. 

Pravidelná účast na schůzkách pořádaných každý rýden dává člen tun možnost rčšir se z přátelské 
atmosféry v klubu a rozšiřovat své odborné i osobní obzory. Pokud se členové pravidelných schtl
zek svého klubu nemohou ZLičasrnir, mají možnost prohloubit si své zkušenosti účastí na schůz

kách kteréhokoliv jiného klubu. Taro praxe za ručuje rorariánt"1m srdečné přijerí v obcích a místech 
kdekoliv na světě. Mísro a čas scht1zek všech klubt"1 zjisríre ve Svěrovém adresáři (Official Direcro
ry) nebo na webových stránkách Rl www.rotary.org. 

Služby o pomoci 
Účastí na klubových akrivirách se členové klubu dozvídají o jeho zapojení do místních a meziná
rodních projekc(L Svým časem a svými schopnostmi mohou dobrovol ně přispět ram, kde je jej ich 
pomoci nejvíce zapotřebí. 

Rozšiřování o udržení členské základny 
Aby klub mohl úspěšně prosperovat, musí každý rorarián nésr společnou odpovědnost za získáváni 
nových člen tl. I noví členové mohou na schůzky klubu přivést své hosry nebo je raké přizvat 
k LIČasri na některém servisním projekw. Hod nory Rorary hovoří samy za sebe. Nejlepším způso
bem, jak vzbud it zájem u potencionálních člen ů, je okusit přímo z první ruky atmosféru přátelství 
a uspokojení, vyplývající z poskytnuté služby a pomoci. 
Dalším t'1kolem je udržovat zájem členů o Rorary. Přátelská atmosféra v klubu a t'1čast na servisních 
projektech od samého počárku jejich členství jsou dvě ncjlcpšf cesry, jak pos(]ir členskou základnu 
klubu. 

"Díky Rotary se mé úsilí o zlepšování života na světě znásobilo -
• • V • I (( 

JIZ na to neJSem sam. 
Fernando Ag uirre Palacios, Ekvádor 

BUĎME HROl NA ČLENSTVÍ V ROTARY 

VYTVÁŘEJME 
CELOSVĚTOVĚ NOVÉ 
HODNOTY 

Když na konci roku 2004 zasáhla smrtící 
vlna tsunami jižní Asii, pustily se kluby 
v postižených oblastech ihned do pomo· 
ci: sháněly finanční i materiální prostřed· 
ky, aby poskytly okamžitou pomoc obě· 
tem katastrofy. Rotoriáni se chopili obno· 
vy místní infrastruktury, především škol. 
Jejich partneři no druhém konci světa 
mezitím reagovali na výzvy klubů v Asii. 
Například angličtí a irští rotariáni poskyt
li 12 mil. $, jichž bylo použito především 
na vybudování nouzových přístřešků 
a k zajištění pitné vody těm, kteří přišli 
o své domovy. Tak se dostalo rychlé 
pomoci těm nejpotřebnějším. 

Tato rychlá reakce rotariánů je pouze 
jediným příkladem, jak se každý jednotli
vec může bezprostředně zapojit do 
mezinárodní sítě dobrovolníků. Rotoriáni 
spolupracují při organizování vzděláva

cích programů, řeší problémy výž'rvy, 
poskytují vedení ohroženým dětem. Roto
ry kluby zajišťují pitnou vodu venkov
ským oblastem, sponzorují programy no 
poskytování mikrokreditů pro drobné 
podnikatele, vybavují školy a zdravotní 
zařízení, aby se dětem dostalo základní
ho vzdělání a zdravotní péče. 
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Paul Houis umírá v Chicagu. Příspěvky 
rotoriónů umožňují založení stipen
dijního programu. 

Po krátkodobém poválečném oživení 
aktivit český<h o slovenský<h Rotory 
klubů došlo k trvalému zákazu jeji<h 
činností komunisti<kým režimem. 

V zahraničí studuje prvnkh 18 rotorián
ský<h studentů, před<hůd<ů dnešní<h 
vyslone<ký<h stipendistů. 

V Melbourne, Florido, USA byl založen 
první lntero<t klub. Vyhlášen program 
Celosvětové služby ob<i. 

Začíná se s programy Účelový<h dotod 
o Výměny studijnkh skupin. 

Hlavní principy Rotory 
Po celou dobu hisrorie Rorary se uplan1uje několik základních principi:1, jimiž se rotariáni řídí při 

dosahování ideálu služby a pomoci a respektování vysokých etických norem. 

Cíl Rotory poprvé fo rmulovaný v roce 19 I O a rozvíjený po další léta, během nichž se poslání Rota
ry rozšiřovalo, je vyjádřen srručnou definicí tlčelu rohoto společensrví a odpovědnosti č lenů jedno
divých klubt'1. 

Cílem Rorary je rozvíjer ideál služby jako základny cenné iniciativy, obzvláště pak podpořir a 
pčstovar: 

Za prvé : 
Za druhé: 

Za třetí: 

Za čtvrté : 

Rozvoj vědomosrí o rom, kde lze poskyrnour službu a pomoc. 
Dodržování vysokých erických zásad v podnikání a ve všech profesfch, respekrování 
významu všech u·/.irečných zaměsrnání a vyzvednurí profese každého rorariána jako 
vhodné příležitosti poskyrnour službu a pomoc celé společnosti . 

Rozvíjení ideálu služby a pomoci v osobním živorč, v povolání i v zapojení každého 
člena klubu do živora obce 
Dobrou vt'di, směřující k mezinárodnímu porozumění a míru prosrřednicrvím všech, 
kreré spojuje ideál ochory ke vz:1jemné pomoci a službě. 

Kla sifikačn í princip zajišťuje, že každý člen klubu je předsrav i relem nčkreré z podnikarelských a 
profesních akrivir obce. Počer členů určiré klasifikace, ať mužt'1 či žen, odpovídá velikosri klubu. 
V>'sledkem je n'hnorodosr profesí, což oživuje společenskou armosféru klubu. Vyrváří se rak boha
ré zázemí při realizaci servisnfch projekrů . 

čtyři otázky, které si jako měřítko etické úrovně svých a ktivit kladou ve svém podnikatel
ském a profe sním životě rotariá ni na celém světě, formulova l rotariá n Herbert J . Taylor 
v roce 1932. Byly pře loženy do více než 100 jazyků. 

ZKOUŠKA POMOCÍ ČTYŘ OTÁZEK: 

1. Je to PRAVDA? 

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

3 . Podpoří to PŘÁTELSTVÍ a VZÁJEMNOU DŮVĚRU ? 

4 . Přinese to PROSPĚCH všem zúčastněným? 

Člyři oblasti služeb a pomocí 
Filozofickým pilířem a základnou, na níž spo
čívá činnosr Rorary klubu, jsou čryři hlavní 
oblasri služby a pomoci, vyplývaj ící z cíli:1 
Rorary: 

- klubová služba se zaměřuje na posilování 
přátelsrví a na úspěšné fungování kl ubu; 

- profesní služba vede rotariány k tomu, aby 
využili své odbornosri ke službě jiným a řídili 
se vysokými etickými normami; 

- služba obci se zaměřuje na projekry a čin
nosti, kreré klub realizuje, aby rak zlepšil živor 
v obci; do ní spadá i ro7.sáhlá služba mládeži; 

- v rámci mezinárodní služby se realizují akti
viry, jejichž cílem je rozšiřovat humanitární 
vliv Rorary na celém světě a napomáhat světo
vému porozumění a míru. 
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Byl vyhlášen program Rotoro(t klubu. Doto(e Nodo(e Rotory s cílem imunizo
vat šest milionu filipínský(h dětí proti 
dětské obrně připravuje pudu pro zahá
jení programu PolioPius. 

Rotory zahajuje program PolioPius. 
Touto kampaní (h(e získat 120 milionu 
US dolaru, které poslouží k imunizaci 
vše(h dětí no (elém světě. 

Vyhlášen program Místních (nyni 
obetní(h) sboru aktivistu Rotory. 

V kampani nazvané PolioPius soustiedi
li rotorióni 247 milionu US dolaru. 

Programy Rl 

Pr;ogramy a ~řílcžirosr! k pos~yrován í služby a pomoci jsou koncipovány rak, aby pomohly rorariá
num uspokOJOVat porreby neJen vlastn í obce, ale i přesáh nout její hranice a pomáhat porřebn);m 
kdekoliv na světě. 

lnteract kluby 
Rorary kluby řldí a sponzorují ryto servisní 
kluby, určené pro mládež ve věku od 14 do 18 
let. Ve 118 zemích působí již více než I 0.000 
lnreracr klubtr. 

Rotaract kluby 
Rorary klu by řídí a sponzorují ryto servisní 
kluby mladých ve věku od 18 do 30 ler, zamě

řené na jejich vůdčí a odborný rozvoj. Ve 158 
zemích ptrsobí vice než 7 800 Roraract klubů. 

O becní sbory aktivistů Rotory (RCC - Rotory 
Community Corps) 
Rorary kluby organizují a sponzorují skupiny 
nerorariánů, které svou prací př ispívaj í ke zlep
šení Živora v obci. V 7 1 zemlch ptrsobí více 
než 5 700 RCC. 

Zájmová sdružení přátel 

(Rotory Fellowships) 
Ve světě působí 94 mezinárodn lch zájmových, 
profesních a zdravornických sdružení; jejich 
členy se mtrže stár kterýkoliv rorarián či jeho 
manželka (parrner) případně i členové Rora
racr klubu, sdllející srejné zájmy. 

Přátelské výměny v rámci Rotory 
Rorariáni a jej ich rodi ny z různých zemí se 
navzájem navštěvují, pobývají v jejich domo
vech a bezprostředně poznávají odlišné kulwr
ní prosrředl. 

Dobrovolníci Rotory 
Rorariáni srej nč rak jako jiní zkušení odborníci 
poskytují své dovednosti a zkušenosti ve pro
spěch druhých v rámci zahran ičních projekttr. 

Rotoriá nská výměna mládeže 
Kluby a disrrikry vysrlajl a hosrí každoročně na 
7000 srudenrtr ve věku 15 až 19 ler, kteří ces
tují na jeden akademický rok nebo na prázdn i
nový pobyt v zahran ičl. 

Semináře RYLA 
(Rorary Yourh Leadership Awards) 
Kluby a disrrikry sponzorují semináře s cílem 
podnlrir a rozvinout vůdčl schopnosti mladých 
ve věku 14 až 30 ler. 

Služba světovému společenství 

(World Community Service) 
Rorary kluby a disrrikry ze dvou rozdílných 
zemí navazují mezinárodnl parrnerské vzrahy, 
umožňujíc! pomoc v rámci servisního projekw 
klubu nebo disrrikru v jiné zemi . 

Nabídka příležitostí ke službě a pomoci 
Klubtrm, kreré chystají nové akriviry služby a 
pomoci, doporučuje Rl zaměřit se na některou 
z devlri hlavních oblastí, kde je pomoci předci 

vším zapotřebí: 

• ohrožené děri 
• posrižené osoby 
• zd rav o rnl péče 
• mezinárodn í porozuměni a dobrá vůle 

• základní vzdělán i 

• populačn í problematika 
• boj prori chudobě a hladu 
• zachováni Planety Země 
• problematika lidských sldl išť 

"Rotary mě naučilo, jak se běžný občan z malého města může stát 
světoobčanem. " 

Roj Ghuman, Indie 

BUĎME HROl NA ČLENSTVÍ V ROTARY 

PROPAGUJME 
MEZINÁRODNÍ 
POROZUMĚNÍ A MÍR 

Jde-li o zajišt'ování míru, přistupují 
k němu rotariáni různým způsobem: nej
zřetelněji se to projevuje ve zřízení Cen
ter mezinárodních studií pro udržení míru 
a řešení konfliktů . Desítky stipendistů se 
v nich učí, jak konflikty ve světě řešit a 
jak jim předcházet. V roce 2004 z nich 
vyšli první absolventi, kteří zahájili svou 
profesní kariéru např. v diplomatických 
nebo mírotvorných organizacích jako 
OSN, Organizace amerických států 
apod. 
Program rotariánských mírových stipendií 
vychází z jiných úspěšných programů 
Nadace, jakými jsou velvyslanecká sti
pendia nebo výměny studijních skupin. 
Tyto vzdělávací a kulturní programy 
umožňují rotariánům, aby propagovali 
vzájemné porozumění mezi lidmi, doslo
va od jednoho člověka k druhému. 
Rotory kl uby nabízejí pomocnou ruku 
uprchlíkům nebo jiným obětem válek ve 
snaze stabilizovat jejich život. Jeden 
takový náročný program probíhá v Afga
nistanu, kde američtí a pakistánští rotari
áni vyhlásili projekt v hodnotě 250:000 
dolarů, zaměřený na školní výchovu 
1.000 studentů, z nichž je více než polo
vina dívek, ve východní části této země. 

Američtí rotariáni tam vybudovali počíta
čové centrum a zajistili učebnice pro uni· 
verzitu v Nangarharu, jednu z největších 
v Afganistanu, která dříve neměla pro 
potřeby studentů žádné počítače ani 
učebnice. 
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Do Rotory vstupují první ženy. Rotory 
se vrací do Moáorsko o Polsko. 

I 

Rotory se znovu vrací do Českosloven· 
sko zo pomoci rakouského distriktu 
1920. 

Západní polokoule je vyhlášeno oblostí 
bez dětské obrny. 
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Zřizují se Stíedisko Rotory pro meziná· 
rodní studium udržení míru o íešení 
konfliktů. Distrikt 2240 vyslol k dvou· 
Jetému studiu již dvo stipendisty. 

líizuje se somostotný Rotory distrikt 
2240 pro Českou republiku o Slovenskou 
republiku o začíná vycházet dvouměsíč· 
ník ROT ARY GOOD NEWS, který byl v roce 
2002 certifikován jako oficiální čosopis 
distriktu 

~·fl' .. .... 
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Nadace Rotory 

Nadace Rotary Rl je neziskovou organizací, jejímž posláním je podporovat úsilf Rl při plnění cílů 
Rotary a jeho poslání, zaměřené na vzájemné porozumění v celém světě a to realizací místních, 
národních i mezinárodních humanitárních, vzdělávacích a kulturních programů . 

Finanční podpora: V roce 2003/04 získala 

Nadace Rorary na příspěvcích I 06 milionů US 
dolarů. Na podporu humanitárních nebo 
vzdělávacích programtr, realizovaných kluby a 
distrikry, vynaložila více než 86,7 milioniL 
Příspěvky všech rotariántr plynou 

• do Fondu ročních programů Nodace, který 
uděluje dotace a odměny prostřednictvím 
svých nadačních programtr, 

• do Stá lé ho fondu; z rohoro trvale uloženého 
kapitálu se na podporu programů Nadace 
věnují pouze jeho výnosy (úroky), čímž se 
zajišťuje dlouhodobá životaschopnost Nada
ce 

• do Fondu PolioPius, který rorariánům 
umožriuje splnit jejich sen- celosvěrové 
vymýcení dětské obrny, 

Každý dolar, který rorariáni věnují, přispívá na 
humanitární, vzdělávad a kulwrní programy. 
Je jim rak umožněno, aby rozvíjeli své služby 
a pomoci na mezinárodní úrovni. Pokud o ro 
kluby a disrrikry požádají, mohou od Nadace 
získat účelovou dotaci a uskutečnit rak mnoho 
hodnotn}ich projekrtr kdekoliv na světě. Ve 
snaze zajistit dostatečné prostředky potřebné 

k financování svých programtr vyhlásila Nada
ce iniciativu "Každý rotarián- každým 
rokem", vyzývající všechny členy, aby do nada
ce přispívali částkou alespori I 00 dolarů. 

Program humanitárních dotací 
Dotace na humanitární projekty umožňují 
rotariánům zvýšit jejich podporu mezinárod
ním servisním projektt"rm, zarněřen}im např. 
na zřizování studní na vodu, na lékařskou péči, 

na výuku odstraiíující negramornosr a na další 
nezbyrnou pomoc lidem v nouzi. Rotariánská 
trčast je klíčem k úspěchu při realizaci těchto 
projektů. 

• Zjednodušené d otace v odpovědnosti 
distriktu (District Simplifled Grants) umož
ňují, aby Rorary distrikry využily určité části 
z prostředků fondu DDF (Disrricr Desigan
ted Funds), rj. těch, o jejichž trčclovém pou
žití disrrikr sám předem rozhodl k podpoře 
servisních nebo humanitárních činností, 

které jsou prospěšné v místním či meziná
rodním měřítku. 

• Účelové dotace (Matching Grants) pomá
hají Rotary klubt"rm a distrikttrm uskutečr'ío
vat humanitární projekry společně s kluby v 
jiných zemích. 

• 3-H dotace (Healrh - Hunger- Humanity 
Granrs- pro zdraví, proti hladu, za lidské 
podmínky života) - financují dlouhodobé 
svépomocné projekry, jež jsou příliš rozsáhlé 
na to, aby je financoval pouze klub nebo 
disrrikt 

• Blanovy účelové dotace (Blanc Commu ni
ry lmmunization Granrs) se poskytují pouze 
americkým Rotary klubtrm a distriktům ve 
výši do I 000 US dolarLr a to na jejich pro
jekty, zaměřené na imunizaci obcí. 

,,Pochybuji, zda by bylo vůbec možné zdokumentovat rozsah té 
spousty programů, jimiž Nadace Rotary přispěla ke zlepšování 

v " sveta. 

O tto Austel, USA 

PolioPius 
Program PolioPlus zajišťuje financování náku
pu vakcíny a její dopravy při hromadných 
imunizačních kampaních. Pomáhá při její apli
kaci, odborném dozoru a provozu laboratoří, 
potřebných při závěrečných fázích globálního 
vymýcení dětské obrny. Rotary lnrernational 
soustředilo pro tento trčel více než 600 mil. 
dolarů a sralo se rak vt"rdčí silou - společně se 
Světovou zdravotnickou organizací, UNICEF 
a americkými Centry pro kontrolu nemocí 
a jejich prevenci - v iniciativě, zaměřené na 
celosvětové vymýcení obrny. 

I 

~ 
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Oblost západního Pacifiku je vyhlášeno 
oblostí bez dětské obrny. 

Evropo je vyhlášeno oblostí bez dětské 

obrny. 
Rotoriáni přispívají částkou 129 milio
nů US dolarů k úplnému vymýcení dět

ské obrny no celém světě . 

Kluby vyhlašují projekty ve prospě<h svý<h 
obcí o u přneíitosti 100. výročí navozují 
mezinárodní přátelské vztahy. Bylo vydá
no publikace o stoleté historii Rotory. 

Titul čestného guvernéra distriktu byl propůj
čen p rezidentům ČR Václavu Klausovi o SR 
Ivonu Gašpa rovičovi. Vyšlo publikace FENOMÉN 
ROTARY k 80. výročí založení prvního Rotory 
klu bu v tehdejším Československu. 

Vzdělávací programy 

Vzdělávací programy jsou určeny k podpoře mezinárodního porozumění tím, že umožní setkání 
lidí z rtrzných zem í a kultu r. 

• Velvyslanecká stipendia, představující celosvětově nej rozsáhlejší stipendijní program financova
ný ze sou kromých zclrojl'r, jsou každoročně udělována 900 studentl'r, aby během svého studia 
v zah ran ičí sloužili jako vyslanci dobré vl'de. 

• Rotariánská stipendia p ro udržení světového míru jsou udělována jeclnotlivcl'rm, kteří studují 
v programech završených akademickým titulem "magistr" v Centrech Rotary pro mezinárodní 
studia zaměřená na ud ržení míru a řešení konfliktCr 

e stipendia pro udržení míru a řešen í konfl iktů se udělují jeclnotlivcl'rm ke krátkodobém u studiu 
v Centru Rotary p ro mezinárodní studia zaměřená na udržení míru a řešení konfli kttr v Thajsku 

• V rámci kultu rního a vzdělávacího programu výměny studijních skupin si clisrrikty z rtrzných 
zemí vyměr'í ují týmy mužtr či žen ve věku ocl 25 clo 40 let, ptrsobících v rtrzných profesích. 

e Dotace Rotory pro univerzitní učitele jsou udělovány osobám s vyššími vzdělávacími schopnost
mi, aby vyučovali v zem ích s nižšími příjmy sice na akademické t'r rovn i, ale s praktickým zamě

řením výuky. 

Setkávání rotariánů 
Rotariáni se setkávají na řadě významn)ich shromáždění, aby si vyměni l i své zkušenosti, oslavili své 

t'rspěchy, potěšili se přátelskou atmosférou a stanovili si výhledy clo budoucnosti . 

Světový kongres Rl je největším z těchto setkání. Koná se každým rokem v květnu nebo čer

vn u v rtrzných částech rotariánského světa . Na tomto čtyřdenním rušném shromáždění zaznívají 
referáty světových i rotariánských vůdčích osobností a probíhá řada velkolepých společenských 
akcí v duchu mfsrních kulturních tradic. Účastníci tak mají neopakovatelnou příležitost vychutná
vat rorariánské přátelství v mezinárodním měřítku. 

Výroční ko nfe re nce dis triktu by se měl i 

zúčastnit všichni rotariáni. Jsou podnětným 
setkáním, hodnotícím aktivity klubtr a clistrik
tu. Za t'rčasti svých rodinných příslušníktr se 
rotariáni těší z atmosféry přátelství, obohacují 
se o nové poznatky a přímo se zapojují clo plá
nování budoucnosti svého clistriktu. 

BUĎME HROl NA ČLENSTVÍ V ROT ARY 

CELOSVĚTOVÉ 
VYMÝCENÍ 
DĚTSKÉ OBRNY 

Závazek Rotory na vymýcení dětské 
obrny byl vyhlášen v roce 1979 pětile

tým projektem na očkování 6 milionů dětí 

proti této zhoubné chorobě na Filipínách. 
V roce 1985 jej Rotory při jalo jako svůj 
první celospolečenský projekt a zahájilo 
náročnou kampaň za získání finančních 
prostředků, která vynesla do roku 1988 
247 mil. US dolarů. Poté, co se zjistilo, 
že jich stále není dostatek k vymýcení 
obrny, vybra li rotariáni dalších 129 mil. 
v roce 2002/03. Do doby, než bude 
celosvětová eradikace skutečně certifiko· 
vána, překročí příspěvek rotar iánů část

ku 600 milionů . 

Stejně dů ležitá je však i armáda rotarián
ských dobrovolníků podílejících se na 
Národních imunizačních d nech (NID) . 
Cestují na velbloudech či v helikopté
rách, aby dopravili vakcínu i do nejvzdá
lenějších oblastí, a v zemích postižených 
válkou vyjednávají klid zbraní, aby se 
N lD mohly uskutečnit. Od roku 1985 
byly už proti dětské obrně očkovány více 
než dvě miliardy dětí, takže se její výskyt 
snížil o více než 99 procent. 
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"Rotary přináší zcela nové nazírání na přátelské vztahy, jež nejsou 
ani ryze soukromé, ani jen obchodní." 

Susanne Prahi-Landzo, Bosna-Hercegovina 

I • 

Měnící 

se tvář Rotory 

Génius Rotory spočívá ve schopnosti 
reagova t na ka ždodenní potřeby, 

počínaje péčí o děti, přes pomoc 
běžencům, ro zvoj venkova až po 
imunizaci proti dětské obrně. Tato 
hojnost projektů také odpovídá ros
toucí rozličnosti členské základny 
Rotory, ať jde o po hlaví, věk či 
ná rodnost. Přestože původní americ
ké Rotory kluby byly pánské, jsou 
při j ímány do řad rotariánů také ženy 
ja ko vůdčí osobnosti v podnikatelské 
i odbo rné sféře . Dvě třetiny rotariá
nů ž ijí dnes mimo USA a představují 

pestro u škálu různých kultur. 

Ro tory kluby mo ho u měnit čas a 
místo svých schůzek, aby lépe vyho
věly náročným profesním a osobním 
povinnoste m členů, a využívají 
moderních informačních technologií 
k propagaci svých činností a své 
anga žovanosti. We bové stránky Rl 
umožňují členům řídit záležitosti 
Rotory on-line a ste jným způsobem 
objednávat publ ikace, za registrovat 
se na schůzky, dozvídat se o historii 
Roto ry, o je ho p rogramech a jednot
livých a kcích. Chcete-li získat a ktuál
ní info rmace, navštěvujte pravidelně 

webové stránky www.rotary.o rg. 

Vyšlo joko somostotnó přnoho č. S/OS dvouměsíčníku 
ROJARY GOOD NEWS - ofi<iólniho časopisu distriktu 2240 -
Českó republiko o Slovenská republiko. 




