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Aditivum nového tisíciletí
OMV ene rgy extra je v dosavadn ím
vývoji zcela pře vratn é aditivum, které
zaruč uj e všem vozům bez rozdílu značek
zvýšení výkonu , snížení spotřeby a prodloužení životnosti motoru. Bylo vyvinuto pro náro čné m oderní motory, které
jsou velm i citlivé na usazeniny, korozi
a lepivé zbyt ky vznikající při vysokých
tepl otách, ale vynikající vlastnosti vyka -

Svět

v pohybu.

zuje v každém záže hovém motoru . Zabra ňuj e vzniku koroze v palivovém systému, ch rání m echanicky silně namáhané
části

před

opotřebováním,

postu pně

odstraňu j e

staré úsady v motoru a zlepšuje stabi litu paliva při vyšších teplotách
i dlo uhodobém skladová ní.
OMV energy extra d ále výz n amně zvyšuje kvalitu všech druhů benzín u OMV,
nezvyšuje však jeho cenu .
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Dopisy presidenta Rl na
Presidenť

Rl
Všech více než 30 000 Rotary klubů v 529 di·
striktech celého světa stejně tak jako ústředí
Rotary lnternational v americkém Evanstonu
má už za sebou každoroční .. střídání stráži .
Plni zdravého elánu nastoupili k 1.červenci do
svých funkci noví prezidenti klubů. noví guvernéři
distriktů (v našem distriktu namísto Jiřího Fasta
jeho pokračovatel Viktor Prikazský), stejně tak
jako nový prezident Rl Jonathan Majiyagbe. Je
v této významné funkci vůbec prvním preziden·
tem pocházejícím z černého kontinentu. Po
dobu jednoho roku bude nejvyšším před·
stavitelem společenství lidí nejrůznějších kultur
a tisíců profesí, které spojuje jeden vysoce
ušlechtilý c~: poskytovat pomoc všude tam, kde
toho je zapotřebí.
Pomoci však jíž bohužel nebylo manželce prezi·
denta Rl paní Ade, která na počátku června
svého manžela Jonathana 1 nesčetný počet
svých přátel nenadále opustila. O to s větší
intenzitou se prezident obrací na všechny lidi
dobré vůle • a takovými všichni rotariáni
bezpochyby jsou • s výzvou k podání pomocné
ruky při odstraňování chudoby. hladu, nemocí
a nevzdělanosti kdekoliv na světě.
O tom. že i naši rotariáni dovedou ve spolupráci
se svými zahraničními přáteli účinně pomoci,
svědčí i dnešní obsáhlá česko-anglická příloha.
Věnovali jsme ji souhrnnému přehledu aktivit.
které byly určeny na pomoc aspoň některým
obcím či jed notlivcům v akutní nouzi po kata·
strofálních povodních v loň ském srpnu. Je až
dojemné, že si na oběti ..tisícileté vody" vzpomněli i naši protinožci · rotariání v tolik vzdálené
Tasmánii. Jejich srdce i mysli byly blízké právě
n ěkolika postiženým rodinám s dětmi v Blat né.
kteří ztratili doslova vše. I o tom naše příloha
hovoří. Je toho však tolik. co stojí za to připome·
nout, že jsme se rozhodli přesunout tématiku
našich Rotary kl ubů sídlících v českých či slovenských lázeňských městech a původně zamýšle·
nou pro toto číslo, až na příští číslo našeho
dvouměsíčníku.

Ani tentokrát ovšem nemohou chybět zprávy,
které pravidelně zařazujeme do rubriky .Ze
světa Rotary·. Hovoří o tom, co nového se
událo v celosvětovém společenství mužů i žen,
které spojuje ideál přátelství a služby bližnímu.
Tento ideál znovu podpořilo na 15 tisíc rota·
riánů z celého světa svou účasti na letošním
Světovém kongresu Rotary v australském
Brisbane. Jeho atmosféru nám aspoň trochu
přibližuje ve svém příspěvku náš loňský
guvernér Milan Rach, dnes už tedy PDG.
I v Brisbane znovu zaznělo, že za necelé dva
roky oslavíme 100. výročí této první a největší
serVIsní organizace světa. k niž se nyní znovu
a s hrdostí hlásí i čeští a slovenští rotariáni.

Dobroslav Zeman, PDG,
šéfredaktor
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,1/i/í rotariáw<tí pír:ítelé,
oděv, k terý nosíme, je často výrazem
p ros tředí, z n ěhož pocházíme, č i jeho
kul tu ry. Jen si ,·ši mn ětc zajímavého
spektra oblekí1či národních krojú. clo
nichž jsou ob l eče n i rorari:íni na našich
Světov)-ch kongresech, na tl lezinároclním shro m;í žcl ěn í č i na jiných v)·znamn)•ch akcích Rotary. I když se však jejich
ob l eče n í a styl mohou m ě nit, plat í pro
všechny rotariány- a( z k terékoliv kulturn í oblasti- jeden spo l ečn)• cíl: ideál slu žby a po moci, potřeba pomáhat lidem,
k t eří pomoc skuteč ně potl·ebují, ať žijí
kdeko li\·.
\ ' příštích m ěsícíc h bude tedy mí1j
pravideln)· příspěvek , jímž se k vám
v našem časo p is u obracím, doplně n
vždy ji n)•m tradič n í m o ble čen ím , obrážejícím rúzno rodost Rotary, abychom
tak vyj ádř i l i , že nás přes to spojuje zá'"<lzek obsažen)' v ús třed n ím mo ttuSER\'!CE ABOVE SELF.
\')'m mottem pro tcmo rok " LEl'\ O A
HAND'' se pak obracím na vás všechny,
abyste všude podávali svou po mocnou
ruku; abyste nejen získ;h ·al i nové čl e n y,
ale abyste také udrželi ty dosavadní.
tl l úžeme tom u napomoci tím, že ,. každém klubu za ložíme "výbo r pro rodi nu
Rotary·•, jehož posláním bude vytvářet
ještě přá tel štějš í atmosféru ,. klubu. J'l! ěli
bychom se snažit zapojit clo našich aktivit i nerotariány- tedy čl e n y našich

Rozloučení
a ti tulních stranách če rvnovýc h
všech 30 oficiálních časo pi sú
Ro tary, vycházejících na celém světě,
tedy i na prvn í stra n ě č. 3/ 03 časo pisu
našeho, byla otiště n a fo tografie m anželú .J o nathan a a Ade Majiyagb e
z , igérie. N ikdo z redak torí'1 ovšem
nem o hl tehdy tušit, že tento snímek
bude mít povahu nek ro logu.
M anželka našeho nového prezidenta Rl zem řela 6. června 2003 v A nglii
poré, co několik týdní'1 předtím byl a
postižena mrtvicí. v celém rorariánském s větě byla d obře znám á a o blíbená pro svou s rdeč nos t, dobrou
p ovahu i o ddanost Rotary. Byla velmi
aktivní v hnutí lnner Wheel ve své
1

č íse l

rod i n: man želky, d ospěl é d ě ti č i vdovy
a vdovce po našich č l e n ec h jako jejich
aktin1í účastn íky. Čím více po mocn)rch
rukou získáme, tím efekt i ,· n ější pom oc
múže me poskytnout.
\' dnešním s\·ětě živoří miliony lidí
v nejhorší bídě. tl l uži a ženy v nejchudších zemích S\'ě t a nosí na sob ě doslova
hadry, protože nemají žádné ob l eče n í,
jejich d ě ti pobíhají nahé a jsou tak patrná jejich na kost vyhublá tě l íčka. Jak
rorarián i dobr·e věd í. není tento hrozn)·
scé n ář v rozvojO\·ém světě vzácností.
\ ' mnoha zemích Afriky, tedy i ,. mé
vlast i - Nigérii je tvář bídy a chudoby
velmi patrná.
Chudoba však má mnoho podob.
V bohatších zemích mí1že být skrytá,
takže je snazší ji ignorovat. Ovšem
každé s pol ečenstv í má t)', ktel'í po moc
opravdu potřeb uj í. .J ako rota riáni musíme proto s otevře n )•ma oč ima vnímat ty
kolem nás, k teří si nemohou dovolit mít
S\'tlj domov, zd ravotní péč i , stravu č i
další zák ladní potl·eby života. Těm to
otázkám se proto musíme věnovat s porozum ě ním a pragmatismem. Proto se
na vás rotariány obracím s prosbou, abycho m považovali z mírn ě n í chudoby za
náš úkol č íslo jedna.
Dalšími oblastmi, na které klademe ve
sm)'Slu mého motta pro rok 2003; 04
dúraz, je podat po mocnou ruk u ,. p éč i

KroJ .,agbada" nosr přfslu!Jnícl kmene
Yoruba v Jlhozápadnf Nlgém Skládá se
ze třfdilného splývavého plá!Jtě s odpovídajíC( pokrývkou hlavy. Pro slavnostnf přf.
ležitosti je bohatě V}'llfván.

o zd raví, vzdě l ávání a oclstrai'lování
negramotnosti. \'tomto roce budou
pí1sobi t čty ři sbory aktivistÍI: pro rod inu
Rotan•, pro z m í r n ění chudoby, pro otázky zd raví a pro vzdělává n í a odstra n ě n í
negramotnosti, aby pomáhaly všem klubúm a clistri ktúm. Sou čas ně ovšem
musíme vě novat pozornost programí'un
Naclace Rotar y a nejen udržovat, ale
i rozšif·ovat její fi na n č n í zdro je.
\ 'stupujeme clo 99. roku existence
Rota ry jako nej p rest i ž n ější a nejstarší
humani tární organizace světa. j e opravclu potěše n ím , že se múžeme podílet na
přípn1,·ě oslav našeho 100. v)r roč í , na
vymýcení dětské obrny i na předá n í
cl iplomú prvním absolventíun d voulet)·ch mírov)·ch studií. j sem přesvědčen,
že každ)• z nás i my \'Šichni s p o leč ně
múžeme S\'é úsilí ve s lu žbě a pomoci
potřebn)rm zdvojnásobi t, jestliže skuteč
n ě nabídneme svou pomocnou ruku.
j ollatha ll Majiy agbe,
prezide11t Rl

See: Rl Presidenťs Messa e
or Jut 2003
The Ro tarian, :: 7/ 03

sAde Majiyagbe
vlasti - N igérii a púsobila i , . centrálním o rgánu tohoto spo l eče nství.
Povoláním byla likvidáto rkou poj i šťov
ny, ovšem vě n ova l a se i svým záj m l:1111
- zpívala ve sbor u své círk ve a těš il o ji
šití i tvorba mó dních návrhú. M ě l a
syna .Jo hna.
Ad e byla znám o u p ostavou, která
do provázela svého m anžela na Světo
vé ko ng resy Ro tary, na M ezináro dní
shro mážd ění č i na jiná setkán í. 1 a
posledním shromáždění v Anahe imu
řídila zasedání životních pa rtnerů
(manžell:t a manželek) guve rn é r ů a
výrazně p odpořila výzvu, jíž se její
m anžel Jo nathan vyjádřil k nejnaléhavějším probléml:tm dneška: ,Jako

Dignitatis memores ad optima intenti

ži\·orní partneři významných rorariánsk ých osobností. známých svými
humanitárním i službami a po m ocí, se
musím e společn ě snaži t vrátit lidstvu
to, co současná sp oleč nost dává nám.
Musím e pod at pomocno u ru ku , abycho m pom o hli obléci nahé, nasytit
hladové, vy l éč i t nemocné, postarat se
o stárnoucí a potěši t opuštěné."
"Společn ě se svý m manželem Ade
pracovala a reprezentovala Ro tar y
s oddaností a víro u," p rohásil Gay
Malo ney, kter ý v ro ce 2002/ 03 pí'1sobil
jako její pobočn ík. "Předevš ím jsem
však ocenil její ochotu b)'t ku po m o ci
všem mé n ě š ťas tným kdeko liv na
s větě. Její krásný duch i nezištná pova-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,/

slovo prezidenta Rl
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Prezident M BJiyagbe 1e ob/eten do kostý
mu zveného ..cherro : ktetý noslelitnl
mexittl Jezdct ne koních. Dostel 1e1
derem od mexických roteriénů.

,1/i/í rotariá nští p ltítelé,
\' to mto měsíci vzdáváme hold mexickému lidu a jeho kultuře . \'/\ lexiku s tej ně
tak jako ve všech zemích hisp;í nské kultury je obvyklé potěš it se popoleclní
siestou , při níž se osvěž ít e a nasbíráte
novou energii pro zbytek dne. lvl ěs íc
srpen je i v mno ha jiných o blastech
světa dobou odpoč inku a nasbírání
nov)·ch sil po dobu prázdnin č i dovolen)·ch. Pokud budete i \')' na dovolené,
pr·edpokláclám, že si najdete volný· čas
k p r·eč te n í tohoto mého dopisu. Připo
menete si tak, že srpen j e zárovei'l měsí
cem rozšíře n í naší č lenské základny. Je
tedy ideální dobou k získání nov)rch
č l e n ll ve vašem klubu, nebo( trvalá životaschopnost Rotary spočívá právě na
úspěšné snaze o rozvoj č l enské základny a to na všech úrovních.
J\lnohokrát již bylo r·ečeno , že se rozvoj naší čl e n sk é zák ladny opírá o filozofické i praktick é zásady Rotar y International. \ "šechny čtyř i sféry rotariánsk)·ch
služeb a po mocí vyžad ují akti\'llí a rostoucí č l ens ko u základnu. j edin ě rak je
možné pl nit humanitární a vzdě l ávac í
cíle, ať naše kluby sídlí kdekoliv na
světě, za m ěře n é na posilování našeho
úsilí o udržení m íru, na \'Zájemné po ro-

:8-DD3

zum ě ní a dobrou v(tl i. Zdrad čl e n sk á
základna je také pl·edpokladcm finan č n í
podpory naší Nadace Rotat'}', posiluje
obraz Rmary na veřejnosti, pl·in{tší clo
našich klubtt svěží vítr, napom;íhá v)'chově no\')rch říd ících rotar iánsk)·ch
osobn ostí, posiluje přátelské vztahy
a vytvář í pl'íležitosti k to mu, aby se clo
naší rotariánské rodiny vč lenil y i další
osoby- nerorariáni.
Chce me-li naši o rg<tn izaci předa t dalším generacím, musíme neustále d bát
na př ís un nové, mladé krve clo našich
řad. j ednomu 99letému muži (stejně starému jako Rotary) byla p oložena otázk a,
j<tk se ve svém věku cítí, načež vtipně
o dpovědě l : "Ne špatně, vezmu-li v úvahu onu jinou alternativu." Nezam ěřím e
li se na výzvu k získ ávání nových č l entl
a zaklád ání nových kl ubll, bude se
muset i Rotary zab)rvat to uto " jinou
alternativou".
V tonuo roce se obracím na vás Yšechny, abyste nejen získ ávali za čl eny další
muže i ženy, ale abyste jim i vštěpo,·a li
ducha Rotar y a napomohli tak , aby také
rotariány zttstali být. Každý klu b by
pro to m ě l ustavit S\"Új "výbor pro rodinu
Rorary", krer )• se bude věnm·ar nov)rm
č l ent1 m a jejich rodinám. Pocítí-li noví
č l enové a jejich rodiny, že je jich skuteč
n ě zapo t řebí. ihned si u\·ěclo m í, jak)· je
rozdíl mezi známými a p řá teli. J\ l ěli

bycho m se sa m ozl"ejm ě starat, abycho m
do klubtl při\·ecl l i z;ístupce t ěc h pro fesí,
které v klubu dosud nejsou zastou peny,
mladé lidi, ženy i představ i tele jiných
etnick)•ch skupin a náboženstd. Abychom posílili rttst čl enské základny,
vyz)·\·ám všechny kluby, aby všem čl e
ntun poskytovaly informace o Rorary
v jejich vlastním domácím jazyku.
V posledních dvou letech jsme byli
dík y úsilí m)·ch před ch l! d ct1 svědky
nárttstu nO\')•ch č l en ú na celém světě.
Nástroje k propagování dalšího rtlSW
a udržení členst\·a jsou nám stále k elispozici. Oblastní koordinátoři pro rozvoj
členské zák ladny byli vyško leni, aby
vám byli ku pomoci, aby vašim snahám
podali svou p omoc nou r uku. Kl uby i cl istri kty by m ěl y usilovat o získání oceně
ní za udržení stálého p očt u čl e n tt klubu
po dva roky, což je podně tn )' program,
\')'hlášen)' v minulém roce. Podmínky
k získán í to hoto ocenění vám byly zaslány, za pojte se tedy i \')'do této sotn ěže!

Maj()'agbe,
prezide11t Rl

.fOJICJtli aJI

See: Rl Presidentis Messa e
or Au ust 2003
The Ro tarian, ;: 8/ 03

Rotariáni truchlí nad nečekanýrn úrnrtírn rnanželky nového
prezidenta Rl J. Maji a be
ha inspirova la mne stejně tak jako
mno ho d alších . k tel'í j sm e m ě l i čes t ji
pozn at."
Poz(tstalí se s ní roz l ou č i l i v pátek
13. če rvn a v ko stele sv. Ond řeje v lo ndýnsk é črvrri Sto ke evington.
V odpověď n a záp lavu kondolencí
při cház ejících z c eléh o rorariánského
svě t a napsal prezident.Jo nathan Majiyagbe tento dopis:

Milí rotariá nští pi'cítelé,
jsem vám hluboce vděčen z a ohromn)Í projev sympatií, které jste vyjádN/i
mně i mé rodině pN úmrtí mé ženy
Ade. Všem vám děkuji za stovky kondolencí, které nám v těchto smutn)Ích
dnech došly.

Vaše upNmná slova a útěcha. kterou
m i tato slova p oskytla. jen posílila mou
víru v rotariánskou rodi1w Cl v emocioná!lií i pmktickou p omoc, kterou si
m1ižeme navzájem poskytnout v době
plné bolesti. Vaše laskavost m ě bude
i 11adále inspirovat v době, kdy bud u
vykoná vatfunkci p rezidenta Rl za
velmi nesnadn)Ích okolnost[, které jsem
dNv ani nepi'edpokládal.
jak mnoz í z vás vědí, Ade velmi
pevn ě věhla v RotC/Iy a v jeho schopI IOSI pomáhat lidem a mě11it svět. Také
si velmi vážila toho, jak Rota 1y obohatilo naše ž ivoty- s pi'áteli nc1 tolika
místech v celém světě a s n esčetn)Ím i
pN!ežitostmi, jak poskyl11011 t p o moc a

službu jill.J'm. Z toho diil'odu se nyní
cítím ještě více !J.Jít zcn rázcín k uskuteč
n ěn í p rogramu. kterého se san1a tak
11adše11 ě chopila. Prosím ucís proto
všechny o vaši p odporu v p rí.Wch
111ěsících, až budeme společ11ě p odávat svou pomocnou ruku tě111, kteN to
v naše111 tak z mate11é111 světě tolik
p oti'ebují.
Se srdečllJÍmi p ozdmvy
}. ,Hajiyagbe, prezident Rl
(dz)
See: Rotar News Basket # 813 • June 11,:
"Rotary world mourns death of Ade Majiyagbe" ane! ;: 815, june 25, 2003 : "Presidenr-elect sends speci aI message to Rotary
world"
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světový

kongres Rl

Brisbane
Prahou
Rotary lnternational zdůrazňuje svou světovost
také tírn, že důsledně střídá světadíl svého každoročního Světového kongresu. Volba rnísta
pro letošní, již 84. kongres padla na australský
Brisbane, rnladé velkoměsto na nejrnladšírn kontinentě.

!\ l ěs ro , které před n ě ko l ik a lety hostilo i s vě tovou \')rstavu. bylo na kongres d oko nale př iprave n o . H ala s kapaci tou 20 tisíc ú častníkt\ rozsáhlé
navazující prosto ry, vy řeše n á doprava
a ubytování, to vše př i v íta l o rotariány
z celého světa. Velik á vzdálen ost z Evropy i z Ameri ky, ale zejména hrozba
SARS však zp(•sobila, že ú č as t byla
" pouze" necel)rch 16 000 rotariánú ze
113 zem í S\'ě ta, což je mé n ě než
v před c h oz íc h letech. Přesto byl kongres dústojným za ko n če ním rorariánského roku, které probě hlo s p erfek tní organizací.
Prezident Rl Bhich ai Rattakul ve
svém úvodním projevu zdúraznil, že
i v uplynulém roce, který byl plný
nestability a glob álních ko nfliktú, si
rotariáni byli vědo mi svého poslání
a na p ln ě ní rotariánských cílú. Doslova
uvedl: "Uvědo m i li jsme si, že naše rotariánské poslání m á no vou naléhavost. Na stále h l as i těj š í projevy nesnášenlivosti odpovíme. Ne však zlostn ými výpady, ale skutky." Výzvy k míru,
toleranci a po moci p o t řebn )' m zaznívaly i z mno ha dalších úst. D elegáti
rovněž přijali s radostí infor maci, že
' 'Ýzva shromáždit v tomto roce čás tku
80 milio nll clolal'l• k vym ýcení d ě tské
obrny byla pře kroče n a o 8,5 milió nu.
V prtl běhu kongresu převzaly Chartu RI dva kluby z nov)"ch zem í: RC
Kábul z Afghanistanu a RC Dili z V)·choclního Timoru, takže další dvě vlajky mo hly rozšíř it svě to vou rotari ánskou vlajkoslávu.
Poslední clen kongresu prob ěhlo
hlasování o nov)rch před s tav i telích RI
pro rok 2004/ 05. Po ] o nathanu Majiyagbem z Nigéri e, který se své funkce
právě ujímá, se tak stane prezidentem
RI Glenn E. Estess Sr., USA. D ále bylo
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zvoleno 8 nov)rch r·editelú Rl a 529
nových distriktních guve rnén\ mezi
nimi i \ 'ikto r Príkazský, no minovan)·
naším clistriktem p ro rok 2004/ 05. Při
hlasování jsem disp onoval p ě t i hlasy,
k ro m ě S\'ého vlastního také hlasy čt yř
klubtl, které mi zaslaly své plné moci.
s,•ým závě reč n )• m p roje,·em, kterým
předáva l fu nkci prezidenta HI svému
nástupci ] o nathanu 1\l ajiyagb emu,
přes vědči l Bhichai Rattakul všechny
ú čast n í ky, že je velikou osob ností,
která se výraznou mě rou zaslo užila
o rozvoj ro tariánského hnutí.
Kongres však nebyl jen zasedáním.
Jeho nedílnou so u část í b yla také ř a da
doprovod ných spo l eče nsk ých akcí,
přáte lskýc h setkání č i n á vštěva stánkú,
v nichž se p řed s tavova l y rt1zné zájmové o rganizace a sdružen í, která Rotary
zast řešuj e . Své stánky m ě l a The Ho tary
Founclation, program Polio Plus, v)rmě
na mládeže, ale ta ké n a pří kl ad f ilatelisté, l etc i -a m a té ři , golfisté, rodinné
\ )• m ě ny, hudebníci, voz íčkář i a mnoho dalších. Velmi n a ,·štěvova n)· byl
stánek ro tariánského tisku, k jehož
pestrosti jsem přispě l také n ě ko li ka
\ý tisky posledního č ís l a našich
HOTARY GOOD 1 E\XIS.
!\ fi lé bylo setkání s čes kou studentkou Markétou Ková řovo u z ) i hla'')',
která v Brisbane již 9 m ěs ícLI ú s p ěš n ě
studuje v rámci dlouhodobé v)r m ě n y
mládeže.
Příš t í Svě tový ko ngres Ho tary International se bude konat v japonské
Osace. japo nští hostitelé ' ')'Stou pili
v závě ru ko ngresu v Brisbane se
s rdeč n ý m pozváním vče t n ě vel mi
efektně natoče né ho filmu, jehož
hudebním doprovodem byla Smetanova VIrava. Ale myslím, že jsem byl
jediným ú častníke m, kterého tato
česk á souvislost po těš il a .
Po n ávratu clo Prahy mne ček a l a již
p f·íprava clistriktní konference. Konference v k rásném p rostředí
historického Valdštejnského p aláce
byla dobr·e připrave n a a dústoj ně
za kon č ila rotariánský ro k 2002/ 03.
H ostitelem kon feren ce n a púdě sen áko n ečn á

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,/

konference distriktu 2240

čl en ú

více než na jeho zaóítku a poklubt'1 se zv)ršil na 48. Kluby uskut eč nil y celou i·adu 'i·znamn)·ch humanitárních i kulturních projektú a větš i 
na z nich ú s p ěš n ě napll1uje rorari ánské myšlenky. Velmi záslužná byla
zejmén a akti vita klubt'l při oclstraiíování násleclkt'1 povodní. již cl i'íve jsem se
zmínil o pomoci velk)•ch klubt\ je
však třeba zmínit se také o klubech,
které i s mal)·m poč te m č l e n t'1 dokázaly realizO\·ar velké pomocné akce.
Patří k nim RC Český Krumla\', RC
Praha-Classic a RC Znoj mo. Ale o tom
se daleko víc dozvíte ze samostatné
pi·ílohy k tomu to čísl u.
Dobré výsledky naší s po l eč né práce
ocenil také reprezentant prezidenta
Rl na naší konferenci PDG Peter Liebl
če t

tu české republiky b yl senáto r Vladimír Kulhánek, člen RC Karlovy Vary.
K jejímu slavnostnímu rámci při s pě l
také !vl arrin Petiška z RC Brandýsl3oleslav svým zamyšlením nad smyslem Rotary, studenti AMU a vynikající
hudebníci Roman Patočka a Stanisla,·
Gallin, ale příjemným zp estřením byli
i za hra nič ní účastníci dlouhodobé
\ý m ěny mládeže, kte ří překvapi li
svou znalostí češtiny a slovenštiny. Na
kon ferenci oznámil Ji ří Fast z RC
Pl zei'í, že rezignuje na funkci guvernéra, clo níž byl zvolen na rok 2003/ 04.
1 a zá kl ad ě n ávrhu vedení clistriktu
nás l edn ě rozhodl prezident HI Bhichai Rattakul, že funkci gu\'ernéra pře
vezme již pro rok 2003/ 04 Viktor Prí-

kazský z RC Popracl, pt'1vocln ě zvolen)'
pro rok 2004/ 05 (rozhovor s ním uvádíme na jiném místě tohoto č ísla).
Ko nference dále vzala na vědo mí, že
clo funkce guvernéra pro rok 2005 06
byl nomino\'án Otakar Vesel)• z RC
český Krumlov.
V závě ru roku m á náš cl istrikt o 30

z Rakouska, jehož vystoupení na konferenci je předmětem samostatného
č lánku .

,lt/ila/1 Roch, RC Praha.
guvem ér distriktu pro rok 2002/03

BETWEEN BRISBANE AND PRAGUE

Milan Hoch, the Governor, parrici pated in the 94th Rl Convenrion, wh ich rook
place in Brisbane. Australia. Ar rhe disrrict conference held on june 21st in the
Wallensrein Palace in Prague, currently the seat o f rhe Senate of the Czech Republic.
J\l r. Roch assessed tl1e activities that took place lasr year. Among orher rhings. he
saicl: "Ar rhe end of the year, rhere were 30 more members i n our clisu·icr rhan rhere
were ar irs beginning, and rhe number of clubs has increased to 48. The clubs
implcmentecl many imporrant humanitarian as well as cultural projects, ancl most
of them have successfully implemenred Rotary ideals. I t is also imporrant to
appreciate tl1e activities of the clubs rhat unclertook projects to alleviate the
consequences o f last year's floocls.
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Rozdávejme

laskavost

Z projevu Petera Liebla, POG dístríktu 1 820, proneseného
na výroční konferencí dístríktu 2240 v Praze v zastoupení
prezidenta Rotary lnternatíonal Bhichaíe Rattakula
Rozsah ro tariánských věd o mostí a
zkušeností všech, kte ří se ú častní vaší
distriktní konference, nás ,·ede k hlubokému a tvoř ivé mu zamyšlení nad
tím, co vše pro nás Rotary znamená.
Smysl motta prezidenta HI Bhichaie
Rattakula pro rok 2002/ 03 · SO\XI THE
SEEDS OF LOVE· s poč ívá podle
mého názoru v tom, že cokoliv padni·
káme, musí mít také s,·é poslání.
Svému úsilí musíme věf·it. Prá vě roto
poslání dévá do našich snah rozhodnost, nadšení, upřímnost· a přede
vším i lásku. Právě to č iní naši práci a
naše životy smyslu plnými. Jestliže by
cokoliv z toho c hybč lo, nikdy bychom
nedosáhli p lného uspokojení.
j sem také přesvědčen, že nikdo, ať
pochází z jakéhokoliv prostředí nebo
a ť má jakékol iv vzdělání, nemllže
dosáhnout stavu duch ovní zralosti,
pokud neobjeví jednu základní pravdu: že je daleko ušlech ti lejší poskyto·
vat službu a pomoc dr uhým než sobě
samému.
Letošní prezident Rl nás rotariány
vyzývá, abychom se vrátili k základním principttm Ro tary: Rotary před
stavuje ce losvětové hnutí založené na
touze, jež žije v srdcích všech dobr)rch
lidí· pod ě lit se s druhými, posloužit a
pomoci ji m. Svou vlastní podstatou
k sobě Rotary láká scho pné vedoucí
osobnosti, které mají snahu poz mě nit
svět k lepšímu. ~d ě li bychom tedy dát
, ·ětš í slovo každému jeclnotli,·ému č l eSOW THE SEEDS OF LOVE

From the speach of Peter Liebl, PDG
1920, Austria, the Rl Presiclen ť s
Representative to the D istri ct 2240
Conference in Prague: he emphasizecl
in his speach how imporra nt ir is to
respect and develop steadily the
theme o f Rl Pesidcnt Bhichai Rattakul
· SOW THE SEEDS OF LOVE and to
come back to th e Ro tary basics. Each
Club ancl each Rotarian have to
participace in the retention and
ex tension o f Club membership, to
establish the Com m i ttee for the
Rotary family and to m ake Rotary
more anractive for the next generations.

~~---------------

novi každého klubu . Ať si každ)r klub
stanoví svúj vlastní plán aktivit, své
úkoly a cíle, ať si splní s,·é sny. Akcep·
tujme jejich iniciativu a jejich úsudky,
m ěj me na pam ě ti, že kažcl)• klub je
autonom ní jednotkou.
Funguje-li v klubu správně k lubová
služba, bude i klub živý, o pírající se
o oddané č l e ny. A právě klubové služ·
běse daří v atmosféře zaměřené na
podporování filozofie Rotary a nadča·
sov)•ch principú, které u č inily naše
spo leče nství tak siln)rm. Mezi tyto
principy bych chtěl zahrnout i pravidla, jimiž se řídí získávání nov)rch
člentt, uvážl ivé a pe člivé zapojování
nových členú clo života klubu, pok račující vzd ělávání všech čle n ll o ideálech a poslání Rotary a propagování
přáte lsk)rc h aktivi t zaměře n ých na
posílení vnitřních vazeb v klubu.
Mluvíme o tom, jak je Ro tary krás·
né. Ovšem jeho krása a velikost nezá·
visí na púsobivých číslec h nebo na
tom, jak se jimi chlubíme. Veli kost
s poč ívá v tom, jak své ideály uskuteč·
t"lujeme. Jsem opravdu přesvědče n , že
muži a ženy, ktel-í zasvětí S\·é životy
,·etkém u ideálu a kteří jej také kažclo·
denně uskutečňují , se sami stávají vel·
kým i.
To také múže clo našich řad př ivést
mladou generaci. M ladí lidé na celém
svě tě usilují, aby byly jejich životy
s m ys lupln ěj š í. Podívejme se však sam i
n a sebe jejich oč im a a zeptejme se:

c htě l

by se někte r ý mladý č l ově k stát
jedním z nás? Budeme-li opravdu
aktivní, budou se chtít clo našich akti·
vit zapojit i mladí, aby se podíleli na
našem poslání, aby byli součástí skupi ny mužú a žen, ktel-í své životy
zasvě tili velkému a krásnému ideálu.
Příští generace bude inspi rována k zapojení se clo Rotary jedině tehdy, když
uvidí, že naše ideály služby a pomoci
ob tály ,.e zkoušce času , že se neuna·
vily, neotupily. Přijdou mezi nás jedi·
ně tehdy, budou-li přesvědče ni. že
jejich investice clo Rotary se zhodnotí
v nich samých i v jejich pomoci druhým. Přijdou mezi nás, uvidí-li v nás
to, č ím by chtěli sami b)rt, A jsem pře
s , ·ěclčen, že si ne přejí být č l ene m skupiny lidí, kde se jen přikazuje a řeční.
jako vedoucí rotariánské osobnosti
máte přílež itost, abyste sami své kluby
inspirovali. Až se vnítíte clo svých
clomovt"t, m(tžete inspi rovat svúj klub,
aby rozesel více semen lásky a porozumě n í. Mějte na pamět i , že vaším
úkolem je vést, nikoliv přikazovat.
~láte přes ,·ěcl čova t , nikoliv naléhat.
ještě žád né semeno nevzrostlo jen
proto, že to někdo nařídil. Povzbuzo·
vání a přátelské přesvěd čová ní budou
p(tsobit jako slunce a vláha, které
povedou naši snahu pf·i rozsévání
semen lásky k úspěchu.

(dz)
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Lekárom

v rnnohých

krajinách sveta
Najprv nám povedz niekol'ko osobných
údajov...

r arodil som sa 15. 7. 1930 v Prahe.
Otec b ol riaditel'o m školy, matka vedúca ob chodu. M ám jedného brata. Z pr,·ého man želstva mám 3 deti. J\l ám 8
vnú ča t a 1 pravnuka. Man želka zomrela v roku 2000. So m druhýkrát ženatý.
Lekárom si práva pol storočia...
V roku 1953 som u ko n č i l štúdium

na Lek árskej fakulte K arlovej Univerzity ,. Prahe. Odvted y som pracoval ako
lekár-epidem iológ ,. Prešove a ,. Poprade, vyko nával som funkci u hla\"11ého odborníka p re epiclemiológiu
Ministerstva zclravotníctva Slovenskej
Hepubliky. Precl oclchodo m clo
d óchodku som pracoval na Štátno m
zclravotno m ú stave v Po prade a na
Štátno m zclravotnom ústave v Banskej
Bystrici. V dóchodk u som od rok u
1990. Už ako dóchodca som sp olupracoval vo v)rskume očkovacíc h látok
s druhou naj vačšou firmou na svete
na ich výrobu v Belgii. Táto spolupráca mi umožnila navštívit a predná šať
na ko ngresoch v mno hých krajinách.
Pracoval som ,. ósmich krajinách sveta
a navští,·il som 28 krajín.
Ktoré z týchto krajin mali
vplyv na tvoj život?

najvačší

Je cln oz na č n e

sa na tú to o tázku
nedá. Pre Sverovú zdravo tnícku organizáciu (WHO) som pósobil v ro koch 1967-1972 ako epidemiológ na J\Iinisterst\·e zclravotníCt\'a v République clémocratique clu Congo.
Tam som zača l pracova ť v celosvetO\·ej
kampani na eraclikáciu va rioly. Neskór
som p ósobil cca 1 ro k v I ndii pre
WHO v programe eracl i kácie varioly.
Ako epiclemiológ a lekársky štatistik
som 2 roky pracoval na Ministerstve
zclravotníctva na J\ l alte. Krátkoclobo
ma vyslalo WHO p racova ť aj clo Mo ngolska a n a J\laleclivy. K aždá z krajín,
,. ktorých som pósobil, bola S\'Ojim
spósobom jedin eč n á a prini esla mi
v mojom odbore epidemiológa vel'a
nov)rch p ozn atkov a skúsenosti.
odpove clať

A čo tvoje odbomé aktivity na Slovensku?

Celá moja odbo rná prax bola vždy

spojená s bojo m pro ti n ák azlivým
cho rob ám. Oclmojich začimkov p ósobenia ako epiclemio lóg, ,. rokoch
1954-1955, som organizoval hro madné
očkova ni e všetk)•ch detí na východno m Slovensk u pro ti štyro m \'tedy
vel'mi rozšíren)·m cho robám. V obiclvoch našich republikách sa vždy
zaváclzal i clo praxe najnovšie oč kova
cie látky. Proti cletskej obrne sme zač a
li oč kovať u ž v roku 1959, tecl a rok p o
objavení tejto očkovacej látky. Od
roku 1960 už v obidvoch terajších
republikách nebo l zaregistrO\·an)·
žiacln)r nov)· prípacl ocho renia na cletskú obrnu. v p osledno m čase som
preclseclo m Nároclnej ko misie pre certifikáciu eraclikácie detskej obrny
( po lio myelitícly). V júni 2002 sme sa
spolu s m anželkou z ú čas tnil i ,. Kodani
na slávnostnej konferencii p ri certifikácii eraclikácie po lio myelitícly v celej
Európe.
Pretože som p ósobil vo francúzsky
a anglick y hovoriacich oblastiach,
hovorím clobre týmito jazykmi a
clohovorím sa aj nemecky a rusk y.
Kedy si sa stal rotariánom?

Do Rotary klubu Popracl som bol
pozvaný v roku 1996 a v roku 199som bol prijatý za aktívn eho č l e n a . Už
v roku 1998 som sa spolu s manželkou z ú č as t nil Sveto vého ko ngresu
Ro tary v Indianapol ise v USA. Funkciu prezidenta klubu som vykonával
,. roku 2000 '2001. Zúčas tnil som sa aj
na preziclentskej ko nferencii Ro tary
vo Vieclni v roku 2001.
V HC Po prad som mal na starosti
finalizáciu jedného a realizáciu druhého M atching-Grant projektu. Obict,·a
projek ty bolí o rientované n a humanitárnu p omoc p re Do m pre o bč anO\·
v krajnej núclzi Slovenského červené
ho kríža v Po pracle - Spišskej Sobote.
Našimi spriatelenými klubmi sú RC
Hoogeven, H olandsko a RC H ohen
Limburg-Letm athe, Nemecko.
Vieme, že sa..RC Poprad spoluzaslúžil
o založenie nového klubu v Koiiciach ...

nacl'alej priatel'ské vz ťa h y. Bol som
naozaj poctený, kecl' mi tenro kanaclsk)· RC uclelil v rok u 2001 čestn )·
odznak Paul Harris Fellow. Spolu
s manželkou sme , . roku 2002 tento
klub v Kanacle navštívili, aby sme
dohodli ďal'š iu vzájomnú spoluprácu.
Ako si sa zapojil do rotariánskych akti·
vít na úrovni nášho diitriktu?

Dve funkč n é obclobia som pósobil
,. komisii pre mecl zinárodnú spolupráctl. D o júna 2003 som bol asistento m guve rnéra a n aďa lej som ved úcim
ko misie pre PolioPius v clištrikte. Od
ro ku 2002 som b ol DGNominnee a na
Svetovom kongrese Rl v 13risbane v júni 2003 som bol zvolený cl o fu nkcie
gLI\·ernéra clištriktu 2240 pre českú
republiku a Slo,·enskú republiku na
obclobie 2004/ 2005 ( DGE).
Na cl o po ru če ni e guvernérskej rady
nášho cl ištriktu a po rozhodnu tí prezidenta Rl Bhichaie Rattakula nastupujem clo funkcie guvernéra distriktu
2240 u ž k 1.júlu 2003 na clve funkčné
obclobia.
Čo povedať na záver?

Teším sa na prácu v našom Ro tary
dištrikte. Teším sa, že sa naša člens ká
záklacll"la rozšíri, že sa založia nové
kluby. J\ l ám vel'kú nádej, že sa nám
podarí mnoh ými mal)rmi či nmi dosiahnut vel'ké ,·eci. Poč íram s tým, že
ma ko misie, výbo ry a všetci čl enovia
našej ro tari ánskej rodiny buclú ,. mojej funkcii podporO\·ať.
\ 'rcho lom mojej oclbornej i ro tariánskej kariéry bude sku točnosť , že sa
buclem mód ,. roku 2005 zúčastnit na
100. vý roč í vzniku Ro tary a s ú čas n e
na vyh lásení úspechu mi moriad ne
,·ýznamnej akcie, s kto rou je a bude
Ro tary navždy sp ojené, a to eradikácii
cletskej obrny n a celom svete.
Želáme ti vefa úspechov v tvojej rota·
riánskej práci a dostatok zdravia na
dva funkčné obdobia.

Redakci a ROTARY GOOD NE\f/S

Sp onzorským i klubmi bolí vtecly RC
Po pracl a kanadsk ý RC Hamilto n a.m.,
s ktorým má oclvtecly náš klub aj
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náš rozhovor

\

I

S hejtrnanern
o Evropě a o Rotary
Z rozhovoru s Evženem Tošenovským, hejtmanem
Moravskoslezského kraje
Pa ne hejtmane, p1'ed dvěma lety jste
vystoupil na Mezinárodní konferenci,
kterou pol"ádal Rota 1)1 klub Praha na
téma Otáz ky pNstoupení České
republiky do Evropské unie. Byl by
dnes váš pNspěvek jako hejtmana
Moravskoslezského kraje stejný, nebo
by se v některých p odrobnostech lišil?

všechna pravidla hry, máme svou
hrdost a dm·edeme prosadit s,·új
názor.
Sou časné země EU dobi·e chápou
a vědí, že naše zkušenost je o mnoho
širší, protože jsme zažili situ aci, kdy
ví t ěz ila šílená ideologie. Naše poznání
je pro ně va rodním a my jsme zárove i1 o troch u víc zoceleni v bojích.

1\!yslím, že by se př í l i š nezměn i l. To,
že jsem se stal hejtmanem, je ta nejmenší z m ě n a. Své názory jsem n ezmě
nil. Ve lice se však z m ěn il svět a změ n i
la se i sama Evropská unie. T ím, že se
často účastn ím rúzn)'ch jednání za Č R,
za kraj nebo za Asociaci kraj(J prá , ·ě
,. Bruselu, v idím, že Evropská unie
prochází také obrovskými změ nami .
Změnit se musí i česká republika.
Dtlleži ré je chod ní uvnitř státu, protože mější "fasáda'· je jednolitá; dohodnutá témata jsou jednoznačně prezentována. Než ale dojde ke konsensu,
každ)· brání svou pozici a snaží se
prosadit S\.l lj názor. Pro veřej n ost se
však tím to zptlsobem m(1že Evropská
unie stár až čí m s i neživým, úřednicky
dan)rm, ne spo l e če n ství m , ve kterém
se mllžeme ak t ivně angažovat a m ěn i t
je. Velice se mi líbí p řís tup Polska,
které pojalo svúj vstup ve smyslu:
"ano, my jdeme clo Unie jako velice
hrcl)r národ, protože naše h istorické
zkušenosti jsou cenné, my vám je
sv)rm vstupem přinášíme a chceme,
aby se Evropa chovala podle nich,'.
což pm·ažuji za postup ,·el mi sprán1)'.
Poznání je to, ,. čem se možná mtlj
přístup změn il. V Bruselu mám ,·elmi
mnoho přátel z rt1zných zemí a
mnozí, ti·eba z Anglie, mi říkají: ~ ! usíte
b)•r aktivní a prosazovat svllj záměr.
Ch tě l bych prosadit, abychom byli co
nejaktivnější složkou a n e pasivní,
která nařízení p ouze přijímá. Jsme
so u částí Evro py, jsme jejím střed em a
změ n a by m ě la nastat; i v to m se z m ě
nil mtlj př ís tup. V žádném př ípadě
nepi·icházíme jako žebráci, al e jako
normální, ko rek tní, standardní
obchod ní partner. Chceme hrát a ctít
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V roce 2005 osla vf mez inárodní rotariánské hnutí 100 let. j ak chápete
myšlenky Rotary? Myslíte si, že má
v současném světě idea lwmanílární
pomoci a spolupráce stále své místo?
Humanitární pomoc bude vždy
dobrovolnou akti,·itou lidí, kteří jsou
přesvědčeni o tom, že je třeba pro
ostatní n ěco udělat. ]sem nephtelem
velk)'ch cha ritativních akcí, které si na

.................................,,f
n čco hrají a čl ověka nutí k něčemu,
o co nemá zájem. jak zn<lm n ě kte ré
kolegy a přáte l e, kteří jsou č l eny Rorary, vychází charita z jejich \'nitřního
přesvědčení a z potřeby pomáhat. I já
se snažím p o máhat rt1zn}•mi zp úsoby
a velmi mi vadí, když mě někdo nutí,
abych o tom mluvi l. I p roto je pro m ě
Rotary vel mi zajímavou a sympatickou
o rganizací.

V čem, vidíte největší pNnos Rota ry
klubli v Moravskoslezském kraji?
Na p očátku 90. let se Ro tary kluby
angažovaly zejména v oblasti zdravotnictví, v oblasti, kde byl velk}' společe nsk ý dluh. To, co však vním<lm jako
pořád neprodiskutovan}' problém,
jsou opuštěné dě ti . .Je to téma jak
nepříjemné - staví spo lečnost do šp atného světl a- tak citl i\·é. Ani model
clětsk}•c h domovt"1 ne ní tím prav}·m . .Je
tu také problém přec h od n é h o období, kdy jsou d ěti "vystrčen y" z um ělé
ho hnízda do svě ta d ospě l ýc h a jsou
pod vel kým tlakem psychickým a samozřejmě ekonomickým. J\lě l y by mít
možnost stud ia s tej n ě jako dě ti z úpln}•ch rod i n. Tady v idím p rostor pro
po moc . .Je potřeba podpol·i t talen to,·ané dítě, protože tady ch'ojnásob platí,
že je-li ně k te ré d ítě z toho to okruhu
úspěš n é, má to pozitivní vliv i na ty
ostatní. Já sám se \' této oblasti trochu
angažuji. Stejnou popelkou veřej né ho
zájmu je i problematika t}•raných dětí.
Stále potřebn á je ovšem i pomoc
tělesn ě postižen}•m a jinak hanclicapovan}•m; tam se rotariáni stále angažují,
protože naše s po l eč n ost nemá tuto
ob last stále zvládnutou.

Setkal jste se s myšlenkami Rotc11y ph
svých zahraničních cestách?
erka! jsem se s ro tariány ve Fran-

i #!<3 3;I :oí 1•1i

cii a Vel ké Británi i - téměř vždy byl
,. delegaci se mnou také n ěk d o z čes
k}·ch Rorary klubtl. Hotarilí ni si vždy
velice rychle dokázali vyměi'lovat zkušenosti a informace o oblastech, kterým se vě nují. \ 'ětš i no u šlo o zdravotnictví v ok rajov}•ch oblastech, kam
nezasahuje standard. Vš iml jsem si, že
clúvěra mezi rotari ány byla \ 'ětš í než
mezi oficiál ními delegacemi. Hora riány sp ojuje jednotná myšlenka. Fakt, že
clo svazk u Rotary č l m·ěk sám ne\·stupuje, ale je k tomu \)'ZVán a musí se
za n ěj pár čl e n ú za ru čit, n az n ačuj e
urč itou výl učnost. Ale pokud se
ro zumná m íra n epr·e k račuj e, je to
v pořádku . A jak znám své kolegy
rotariány, jedn á se o velmi přátel ské
vzta hy, zajímm·é navíc v to m, že č l en
ství v klubu rozšiřuje okruh znalostí,
vědomostí a také clobr~· pocit vlastní
angažovanosti.

Pokud někdy v daleké budoucnosti
s politickou prací, z važoval
byste členství v n ěkte rém z Rotmy
klub ti?

náš r ozhovor

ky. Kdybych byl vyzván ke \'Stupu clo
Rorary, musel bych b}•t \' takové životní fázi , kd ybych byl sám se sebou
vyrovnaný·, protože chápu, že s č l en
stvím jsou sp ojeny u rčité po\'in nosti,
takže se musím s tím pocitem ztotožnit. Jsem tak vychován, má myšlenková svobod a je absolu tní a velmi se b ráním, když mi ji n ě k do odpírá. .Je to
pro mě velmi zásad ní věc, rozhodnout se b}' t někde zač l e n ěn. Proto
takto vnímám i rota ri ány, protože vím,
že ti to lidé p rošli stejným procesem
a podle toho se k sobč chovaj í. Rotary
není reprezentace nebo výlu č no st:
jsou to vel mi aktivní lidé, u který·ch
m ě až skoro pl'ekvapuje, že jsou v n ě
jaké o rgani zaci, protože ocl nich bych
to n ečeka l: jsou to velcí incliviclualisté
a velmi pozoruhodní lidé.

PNpravila I-fCIIICI Langerová.
zkrácené zněn í Andrea Vernerová,
RC BrcJnd)ís-Boleslav

skončíte

Už jsem se o tom s n ěkte r ými přá
tel i bavil, ale protože se pohybuji v
izolované po litické čás ti , n epř i ch ází to
zatím ,. úvahu. Co se t}·če budoucnosti, do ko nce sil zústanu ta m, kde budu
moci být n ěja ký m zptlsobem u ž i teč
ný, prowže dokucl je č l ově k aktivní a
mllže pomáhat, má to děl at. Rotariánských přátel mám mnoho, takže
\'tJbec č l enství v Rorary ne \ylučuji, ale
politika je tak rizikové zaměstn án í, že
člově k neví, kdy ,. ně m s končí a bude
se angažovat v n ěčem jiném. Uvidíme,
co bude, ned á se nikdy pl·edvídat.
Já osob n ě nejsem pří liš kolekti vní
typ a na př ík l ad vstup do O DS byl pro
m ě problémem . Rád mám na s k u teč
nost kolem sebe svúj názor a nechci
b}' t příl i š zar·azo\'án clo nějaké šk arul-
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I n thc interview he saicl: wrh e world has changecl very much ancl so has the European Union itself. As I often participace in d i fferent meetings as a represenrative of
the Czech Republic, the region or the Associatio n o f Regions in Brussels, I can see
rhat the European Union is also unclergoing tremenclous changes. ft is necessary
fo r the Czech Hepublic to change as well." T he importanr factor is that the behaviour inside the state and that outside its "faéade" is uniform: the agreed upon topics
are dearly presenred. Before any consensus takes place, everyone will d efend his
or her position and will try to assert his o r her standpoint. H owever, this is the way
the European Union ca n become something inflexible, existing only as the produet of administrative creation, but not a community that we ca n change and in
which we may p lay an active role.

ázky
Odpovědi

na
o tyři otázky pomáhají
zda naše úmysly a činy skutečně
p řisp ívají k naplnění rotariánských zásad,
k zachování a rozvijení etických hodnot
v mezilidských vztazích:
ověřit,

1. Je to PRAVDA?
2 . Je to čESTNÉ vůči všem.
jichž se to týká?
3 . Podpoří to PŘÁTELSTVf
a vzájemnou DŮVĚRU?
4 . Přinese to PROSPĚCH
všem zúčastněným?
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pozvánka na festival \ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hurnor léčí i sbližuje
I. festival evropský ch filrn ových úsrněvů
l'edttel fesi:JVB/u

V dnešním h e ktickém čase, kdy státy starého kontinentu naplňují vizi sjednocené Evropy, vedou se
většinou na nejrůznějších fórech diskuse ekonomické a politické. A však sjednocování Evropy, ktero u tvoří desítky různých národů a národností, rná
i své významně dimenze lids ké. Známe se navzájem dost dobře? Vírne, jak se baví a černu se nejraději smějí Španělé, Italově, Finově, Něrnci, Angličané či Franc ouz i? A tak vznikl nápad uspořáda t
v ČR Festival evropských filmových úsměvů. Jeho
1 . ročník se uskuteční už /e tos, a to 1 3 . - 20. září
v Mladé B oleslavi. S jakými představami se festival
zrodil a jaké rná plány, na t o j s me se zeptali jeho
ředitele

Jana Kuděly.

Festivalti 11ž e.Yislllje 11C1 evropsk ém k olllinen/11. ale i 11 nás.
p o m ěrn ě dost. V čem b11de ten váš Ji ni , jaké m ísto mezi nimi by
si ch těl vydob,)ít?
Jsme si sam ozřejm ě vědomi toho, že na starém ko ntinen tu
není o filmové festivaly nouze. Přes to byste mezi nimi asi
marně hledali mezinárodní festival veseloherních film tl, i když
jde o filmový žá nr parl·ící k n ejob lí b e n ěj š ím. Považujeme za pří
nosn é ukázat, jak se umí lidé v rúzn)·ch ze mích ba,·it a nahlížet
S\'ě t i sebe s úsměvným nadhledem a p o rozum ění m . Chceme
p ř in ést di vák (un potěše n í, rozp t)•lení i trochu toho nezbytného
o ptimi mu, ale také připo me nout , že filmový humor nemusí
b)•t jen laciná bezduchá zába,·a.
Ostatně p rávě v českosiO\·enské a n ás l edně pak české filmo,.é t\·o rbě vždy hrály komedie velice v}•znamnou roli a mno hé
z nich- filmy ~lenzelovy. Formanovy či s, ·ěrá kovy, proslavily
čes kou kinematografii po celé m s, ·ě tě.
Proč jste

si za mfsto koná ní zvolili právě ,l!ladoll Boleslav?

~ ll adá

Goleslav nebyla jako místo ko nání 1. roč níku Festivalu
evro psk)·ch filmov)•ch úsm ěvú vybrána náhodo u. Je to moderní prúmyslové m ěsto nedaleko Prahy, jehož hosp od ál·ská do minan ta Škod a Auto je nejlepší vizitkou procesu transfor mace
naší eko no miky. j eJe totiž o příklad ú s p ěš né h o moderního
evropsk ého podniku, o jehož neb)•val)• vzestu p se zasloužil
mimo jiné také zahnlni č ní kapitál, podniku,
který velmi pods tatn ě
při sp í\'á k všestrannému rozvoji celého regionu. Zřejm ě právě toto
bylo jedním z clúmcltl,
proč delegace Evropské kom ise ,. ČR souhlasila se začl e n ě ním
loga Evro pské unie do
znaku našeho festivalu
a přis líb i l a ú ča st S\')•ch
\")·znamných zástupct!.

jak byste si v ideálním
prípadě pl'edstavoval

Na pří pravu festivalu musíte mít d ostatek čaStL O ko nání
tohoto vstu pního roč níku jsme rozhod li 15. dubna letošního
roku. Uvědomujeme si, že termín, l<ter)• jsme si stanovili, je
š i be n i č n í, ale jsem pl'esvěd če n , že i pl·es k rátk)• ča s na příprav u
bude úro,·ei'i velmi dobrá. j eš t ě dúle ž i t ěj š í je fin a n č ní zaji ště ní.
Dovoz film tl, jejich poji štěn í, ubytování a doprava poz,·an)•ch
hosu\ propagace akce, její rea li zač ní zaji št ě ní , atd., to , ·še je
v p ř ípadě mezinárodního festivalu velmi drahé. Přes tože repr,·e zakládáme tradici tohoto festivalu, jsme pf·ek,·apení zájmem
spo nzor(!. Generálnímu spo nzo rovi ŠKODA AUTO a.s. jsme se
zavázali nejméně k pětiletému ko náni tohoto festivalu.
Kc~) 'b,) •ste b,)'l ko11z elníkem, které/to zalm:111ičníli o hosta byste si
na letošní.festival pNčaroval?
Jistě, chceme pozvat za hran i č ní lwězdu první velikosti, ale
nemohu zatím prozradit její jméno. j en napovím, že jde o herce z oblasti komediálního žánru, nikdy nebyl ,. české republice
a znají ho snad vš ichni milovníci humo ru- ocl d ě tí po seniory.
A je tady velmi oblíben. Vyvíjíme maximální aktivitu, aby svou
pl'ítomností ozdobil náš festival.

Festival evropských tísm ěvti bude 111ft i své/to prezidenta. Bude
to stálá ji111kce. n ebo se blldOll osobnosti na tomto čestném
poslu stNdctl?
j sem pl·esvěd če n , že dí\'at se každ)• rok na stejno u tvář ča se m
ze,·šeclní. Proto jsem ocl zač:ítku prosazoval tzv. švýcarsk)· prezidentsk)• systém, to znamená, že k ažcl)• rok bude prezidentem
někdo jin}·. Doko nce v letošním roce navrhuji na tento p ost
ženu- prezidentku. j estli vyjde muj typ. bude to opě t senzace.
j eště jednu zajímavost. Funkce prezidenta v případ ě našeho
festivalu je čes tn á, reprezenrarivní. zatímco ředitel je funkce
v)•konná.

Co vás- úspěšn ého jilmového procli/cen ta a pod n ikatele- lá ká
na orga niz aci film ového j(?SiilJC/111, mimoMdn ě náročné a ve
výsledku ne vždy pl'esn ě vypo čitateln é p ráce?
Púsobil jsem n ejdříve jako fotoreportér, pozd ěji jako vedoucí foro reportértl Barrandov, byl jsem u zrodu spol eč ností
GOLEJ\l FILM, která je hlavním por·acla relem tohoto festivalu.
podílel jsem se jako producenr na rtlzn)rch filmových projektech a mimo jiné jsem jako producent o rgani zoval jeden menší
ntmov)• festival,. ČR. S filmem jsem procestoval asi 35 stárl! od
Ameriky přes Indií, Azorské ostrovy, Kanadu, Sýrií. Himaláje
a p odobně. \ ' mém stud iu se nadabovaly stovky filml!, sro,·ky
film tl jsme zakoupili pro všechny T\' stanice nejen" ČR, organizuji nhné společe n sk é akce, u s p ořá dal jsem asi osm foto
\')·stav, vydal jsem knížku, pt1sobím v oblasti tele\'izních technologií- proč si tedy nevymyslet no,')· filmov)· festival ús měv(!.
Sa mozřejmě mám fantastický t)·m sp olupracovník(!: musím
jmenovat alespoi'i dva- Jana Jurku a Dušana \X'altl·a. j sem narozen ve znamení lva, který- j ak je známo -chce vítězit. V tomto
případě chceme zvítězit všichni, kdo se na tomto 1. festivalu
evropsk )'ch filmových C1sm ěv u p od ílejí. Držte nám palce.
l mo rální podpora Rotary je pro nás velmi povzbuzující.

Helena

Hejčová

blldOIICI10SIj esliVctl/1?
The l st Czech Festival of Smiles in European Films will be
held in September, 13- 20, 2003 in Mladá Boleslav.
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program PolioPius

Rotariáni venovali na polic
BB rniliónov dolárov
Rotary lnternational na svojo m Svetovom ko ngrese v Brisbane v Austrálii cli'la 3.júna 2003 oh lásilo výsledek svojej jeclnoroč n ej kampane: "Plníme svoj sl'ub eraclikovat p olio", ktorej ciel'o m bo lo zozbierať v priebehu rotariánskeho roku 2002/ 03
sumu 80 milió nov US dolárov. V priebehu tohoto roku sa p odarilo získat hotovost, alebo prísl'uby na ro ky 2003/ 05, v celkovej
sume 88.000.000 US clo lárm·. Tieto prostrieclky sú urče n é na
nákup očkovacej látky proti po liomyelitícle a pom6žu pokryt
ope račné náklady a náklady na clohl'acl nad poliovírusom.
Tohoročn<í kampai'l je časio u 20-ročného záv~izku Rotar y
ukončit výsky t poliomyelitícly na svete ku stému vý ročiu založenia Rotary v ro ku 2005. Prezident Rl Bhichai Rattakul poveclal
pri tej to príležitosti na kongrese v Brisbane precl 16.000 ú čast
níkmi: "Vcl'aka pozoruho dnému závazku a vel'korysosti čle nov
Rotary na celo m svete sme o mno ho bližšie ku úplnému
oclstr<íneniu tejto z mr začujúcej a usmrcujúcej choroby. Rotary
bolo prvé, kto ré malo víziu sveta bez polio. Dnes sme rovnako
zaviazaní tomuto odkazu. je to n áš dar cleťom celého sveta."
Na tomto výsledku sa pocliel'alo viacej než 7000 klubov v 118
krajinách sveta. Prostri ecl ky sa získavali z clarov ocl rotari ánov,
ocl nerotariánov, z r6znych p od ujatí o rgani zovaných Rotary
klubmi, eventuálne aj jeclnotliv)rmi č l e nmi Rota ry klubov.
Prostrieclky, ktoré sa poclarilo zhro mažclit, sú len príclavkom
ku cloterajšiemu vkladu viacej než 500 milionov clolárov ocl
roku 1985, kecly Rotary za poča lo svoju prvú zbierku prostrieclkov pre k ampai'l polio s ciel'om zozbierať 120 milio nov. Na
ko nci to hoto prvého úsilia bolo zozbieraných viacej než dvojnásobek tejto sumy a Rotary vyhlásilo svoj PolioPius program.
Jde o najv~ičšiu podporu pochácl zajúcu z privátneho sektoru
ku celosvetovej zclravotníckej iniciatíve všetkých čias. Naviac,
viacej než jeden milió n rotariánov- mužov i žien- clobrovol'ne
oberovalo svoj čas a súkro mné zdroje na po moc pri imunizácii
viacej než clve miliardy cletí v 122 krajin ách.
Náš clištrikt 2240 prispel na eraclikáciu polia z clištriktových
fonclov (DDF) sumo u 3.000.- US clolárov, ďalej sumou 1741.clolárov zo slovenských a českýc h klubov z účtu vedeného
v Košiciach a sumou 1800.- clolárov z čes kých klubov. Spolu
sm e prispeli sumou viacej než 6.500.- US clolárov. Mimo riaclne
prispeli kluby napr. v Piešťanoch: pri svojom l O . výročí udelenia
Charry Rl venovali 10.000.- Sk , RC česk ý Krumlo\· prispel
sumo u 10.000.- K č , RC Liptovský J\ilikuláš sumou 5.000.- Sic
Viaceré cl'alšie kluby prispeli viacej než prisl'úbených 100.- Kč
alebo Sk na č l ena klubu.
."

Svetová zd ravotnícka organizácia vydala 5. júna 2003 vyhlásenie, v kto ro m víra cloclržan)' sl'ub Rotar y Internationa l prispiet
v roku 2003 k u eraclikácii polio sumo u 80.000.000.- US clolárov.
Rotary o hlásilo slávnostne, že cel kov)· príspevok preclstavuje
88.557.000.- US dolárov.
Vysoko infekč n é ochorenie polio myelitíclo u stále ešte postihuje cleti najm ~i vo veku clo 5 rokov v niekol'k)rch krajinách južnej Ázie a v niektorých krajinách v Afrike. Tento vírus m6že
spósobova ť obrnu a občas i smrť pacienta. Nakol'ko niet lieku
proti po lio, najlepšou ochrano u je prevencia. Za taký malý
obnos ako je 0,60 US$ možno nakúpit va kcínu pre celoživotnú
ochranu jeclného každého clieťata na svete.
Doteraz sa uskutečnili vel'ké kroky ku ciel'u eracl ikácie poliomyelitícly na celom svete. V roku 1980 približn e 1000 cletí bolo
obetou tejto zmrzač ujúcej choroby každý clei"l. V roku 2002

bolo v sieclmich krajinách sveta už len vyše 1900 cletí, ktoré
ocho reli na p olio, a to v štátoch India, Pakistan, N igéria, Afganistan, N iger, Somálsko a Egyp t. Ku takémuto zníženiu v)7skytu
ocho rení vieclla k ampa1"t zahájená v roku 1985, kecly sa vyskytlo
ka žcl o roč n e 350.000 prípaclov v 125 krajinách sveta. Ameriky
boli deklarované bez poliomyelitícly v roku 1994, zápacl ný Pacifik v roku 2000 a Európa v roku 2002. Kecl' bude polio eraclikované, bude to druhá cho roba po prav)rch kiahi'lach, ktorú sa
poclarilo eliminovat na celom svete.
Najnovšia in formácia o počte nových prípaclov ochorení
zistených v tomto roku a hlásen)rch clo 20. mája 2003 uváclza,
že za celý rok 2002 bolo porvrclených vyše 1900 prípaclov,
v tomto roku clo 20. mája ich bolo už len 133. Pocll'a krajín
(v závorke ro k 2002) to holi
1iger

1 (3)

Nigéria

32 (202)

Pakistan

23 (90)

I ndia

77 (1600)

Egypt

o (7)
o (10)
o (2)

Afganistan
Zambia

V takejto epiclemiologickej situácii vo svete sa partneri iniciatívy eraclikácie p oliomyeli tícly rozhodli koncentrovať sily a prostrieclky clo týchto postihnu tých krajín. V krajinách, kde už prebehla kampai'l úspešne a icle iba o uclržanie priaznivého stavu,
zmenší sa počet Nárocln )rch očkovacích cl ní, zmenší sa dodávka
očkovacej látk y a namiesto toho sa celé úsilie skoncentruje na
najviacej postihnuté krajiny. Pojde preclovšetk)rm o Ind iu, Pakistan, Nigériu a Niger. Dohodli sa o tom necl;ívno partneri polio
iniciatívy, vč í ta n e Rotary I nrernational.
Spmcoval s použ itím ma teriálov Rl a I'(IJ-/0
Viktor Príkaz sk)l, RC Popracl,
poveren)Í vedením dišlriklnej komisie pre PolioPius
See : The Rotarian, June, 2003 :

The polio eraclicarion fu ndraising campaign nears an encl
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Rotary na internetu

Vysoké pocty
1.--a- u_z_n_á_n_ í _ R_ o_t _a_r_ ia
-. . -n-ů-rn
------,1
Cena OSN .,POPULATION AWARD" za rok 2003

Bývalý ředitel Rl guvernérem státu v Indii

Tuto ce nu získal v kategori i jed no tlivct"' Werner f.ornos,
prezident Po pu l a č ního i nstitu tu, v roce 2000/ 01 nositel ocen ě n í "Rotarián roku " a č l e n RC Washingto n, D.C.
" Vaše oce n ě ní je výrazem uznání Vašeho mim of·~í dn é h o
přínosu v oblasti r(tstu světové p opulace," napsal Thoraya
Ah med Obaid, sekretář , ")·boru p ro udělová n í cen a ' ý ko nn}· f·editel Populač ního fo ndu OSN. Cenu p f"edstavuje med aile, diplo m a pe n ěžní ce na ve \')·ši 12.500 US S.

I ndick}• p rezident jmenoval b ýva lého f·eclitele Hl Sudarshana Aganvala, č l e na Ho tary kl ubu Delhi, gu vernérem
indického státu U ttaranchal. Stal se tak jedním z 28 státních
guvernért"' Indie. j eho postavení ho proto kol á rn ě f"adí po
prezidentovi, ministerském pf·eclsedovi a jeho n á m ěstkm· i
na 4. nej,·yšší m ísto v Indii. ,Je to ,·clmi vysoká a ,·ysoce
respek tovaná funkce," f"ekl b}rval)• prezident HI Hajendra
K. Saboo . .Jako hlava jed noho státu se zaf"azuje mezi nejvyšší ústan1í č in i tel e ze m ě."

(dz)
See : THE ROTARIAN • Au ust 2003: Rotarian Honors

Od 27 června mají u•ebové stránky Rota I )' fnternational,
které naleznete 1/CI a d rese www. rotary.org , novou, c(vnamickou graji"c/..w u p odobu. Aktualizovaná nabídka p om áhá
j ejich už ivatelum snazší o rientaci díky novému usp ol"á dá n í
hlavní lišZJ'. vedené najJNč celou stránkou. Zm ěniú' se i lldZ~)Iněktel)íc/1 oddíhi. Do horní lišty byl začleněn také "link"
na tzv. " Business p ortal":

Jde zejména o tyto

změny:

název ., Ne~\"s roo m ·· nahradil p (tvodní oz n ače ní "Ncws
and Info rmation "; v to m to oddílu jsou u vádě ny ,·eškeré
no\"é info rmace o Ro tary; naleznete,. n ě m také veškeré
údaje o o ficiálních peri odikách Rotar y stejně rak jako č l á n
ky, které jsou urče n y pouze pro publiko vání na internetu;
název " Events'" nahradil p (tvoclní ozn ačen í "~ l ee rin gs··;
obsahuje info rm ace o právě u skutečněn~·c h nebo při pravo
vaných významn}•ch akcích a událostech, \"Če t n ě Slavnostních setkání preziden ta Rl v roce 2003 ( Presidential Celebratio ns) a Světového ko ngresu Rl v roce 2004 v japo nské
Ósace;
namísto pt"'vo dního oz načení " Leaclership D evelopment''
je uved en o nové- "Training "; te nto oddíl je za m ě f·e n na
výchov u a vzd ěl ává n í no, ých f"ídících osob ností v RT; jeho
sou částí je tak é tz,·. " E-Learning Center··, které n abízí na

webov)·ch strán kách studijní zdro j pro pf·íprant f"ídících
pracovníkt"' i všech č l e n (t klub(t; zárovei'l p ředk l á d á n ánhy,
jak postupm·at při jejich , ·zcl ěl á ,·án í;
p llvo dní o ddíl " Administrative en ·ices" je nah razen
nm")·m názvem "Ci ub Su ppo rt", v n ě mž naleznete všechny
po tf"ebné info rm ace pro či nn ost klubll a distriktll;
• o tevf·ete-li si od díl " Member Access", najd ete v n ěm vše,
co bylo pllvoclně uved eno po cl oz nače ním " Ho tary Business
Po rtal ''; r)rká se n apf·. vývoje přís pěvk ll ro tari ánll do Nad ace
Ho tary; pros třed ni ctv í m e-mail u si mltžete zajistit r (tzné
pf"eclpl atné a zjistit množství dalších úclaj(t.
Po mo cí tl a č ítek , umís tě n }· c h nad hlavní ho rní lištou, se
snadno spojíte s Naclací Ho tary, chcete-li clo ní p f" is p ě t ; z k atalogu ro tarián s k~rch publikací si m (tžete kteroukoliv z nich
objednat; pom ocí tlačítka "Ciub Locato r'' zjistíte m ísto a d o bu ko nání p ra,·icleln)·ch schllzek kteréhokoli\· klubu na
světě; také se m (tžete zap ojit clo některého diskusního fó ra
nebo se spo jit s pracovníky ústf·eclí Rl. Pro snazší pře hled
nost a možnost aktualizace byly zárovei't graficky upraveny
i úvodní strán ky jeclno tl iv}·ch oclclíl(t.
(clz)
See : Rl to Launch New Web Site Desi n ·
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internetu~,........................................... . .

V\leb distriktu 2240
Webová p rezen tace Rl cl istriktu
2240 na adresách ~'W\Y. rotary.cz
a ~ ww.rota rv.s k zah ájila v če rve n ci již
tf·etí roč n ík provozu a so u čas n ě z m ě
nil a pro ro tari ány a širokou veřej n ost
svou grafickou p odobu. Vzhled stránky byl aktualizová n v souvislosti s posledními trendy v oblasti webclesignu.
Ko mp letní rekonstrukcí prošla zej ména úvodní stránka, která p řehledn ě
o tevírá cestu k d alším info rm acím .
Jedno tlivé Ro tary kluby m ají samoz řejm ě i nadále vlastní, bo h a tě strukturované p rezen tace, které se nacházejí na adresách, jejichž obecný tva r je
www. rota1y. cz/rcnazeuklttbu, resp.
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Nově p ř i by l a p rezentace výz namných témat PolioPius a Služba mlád eži. Úvodní stránka obsahuje část Rotary i nte ra kti v n ě . Je to po mocník p ro
r ych lou n avigaci, která bude clo ko nce
roku do pl n ě n a o další užitečn é pře
hled y.

Programátorsk ými z m ě n a mi p rošla
d atab áze celého webu, která nyní využívá red a kč ní systém \XIebEclitor. Práce
s red a kč ním systémem umožií.uje klubovým webmasterú m pohodlnou
aktu alizaci jejich klu bových stránek.

euneco.con

~

~

www.rota Jy.sk/rcnazoukluhu.
Mezi novinky pat ří fulltextové p rohled ávání dokumentl!, možnost p ř i
hlášení se clo neveřejn é části ze všech
stránek webu, ale zejmén a možnost
pf·icl ě l ová ní aclministráto rsk)rch prá,·
i dalším p racovník(tm, pověře n )r m
aktu alizací v p o d s t atě celé webové
prezentace.

__

oo.-.-,

..-".rc•• r r.t~lt

mecHo t roni

l..ION
Součásti webové prezentace na adresách www.rotary.cz a www.rotary.sk jsou prezentace jednotlivých Rotary klubú,
za jejichž aktualizaci odpovídá klubový webmaster.

\Xteb m as te ři mohou navíc p ř i dě lit př í
stupová hesla i pro aktivní čl e n y
svého klubu, kte rá jim umožní p řístup
clo n eveřejn é - extranetové čás ti. Máteli v klubu fotografa, kter)r pořizuje
fo tografie z klubových akcí, vytvol-re
mu příst up clo re d a kčního systému.
Pokud vám jako webmasterovi ned o dá sekretá ř klu b u seznam čle nú,
vytvoř te mu pf·ímý příst up clo č á sti
Čle n ové, aby ji mohl efektivně ak tual izovat sám. KluboYí o rga ni zá to ři p řed 
nášek jistě rád i využijí možnosti
p ř ím é editace část i Pl'eclnášky. Aktual izace klubové prezen tace tak bude
mnohem e fe k t i v n ěj š í.

Výzva pro klubové webmastery:
Aktualizujte sam i webové stránky svého klubu prostřednictvím
redakčního systému WebEditor. Pokud nevíte, jak aktualizace probíhá, kontaktujte distriktního webmastera Vladimíra Skalského:
webmaster@rotary.cz. V žá dosti o přid ě l e ní hesla do re da kč níh o
syst ému neza pom e ňte uvést svoje jméno a název klubu.

Dignitatis memores ad optima intenti

Co dě l a t, chcete-li na " 'ebu zve řej ni t
in formace?
Jste-li ro tari ánem a považujete
n ěktero u informaci za natolik clú ležitou, aby byla uvedena na strán kách
clistri ktu, d ejte o ní vědět redakci
webu. Dúleži tá sdě l ení, zajímavé
in fo rmace o pořád aných akcích, klubové projekty - to vše n eocl m ys li telně
k ro tariánskému životu pa tří. Informaci rádi clo 24 hodin zveřej ní me. Své
přís pěvky posílejte v digitální podo bě
na adresu wehmaster@rotmy.cz
"Přír u č ku k lubového webmastera",
která je podrobným a srozumitelným
uživatelským manuálem, naleznete
v sekci Dokumenty ke stažení.

Vladim fr Skalsk)Í,
wehmaster dis/riktu 2240,
wehmaster@rotaJy.cz

I•Jttf#íl#.f-"&l•i.l4t14·1Hlt#t4ffl@ltW
f,J,IIh4ti44JI,(I,I41,1fi%4$144NJ·mttttl
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Rotary na internetu

IRTC a internet
Roč n í odmlku ve vzájem né komun ikaci mezi Rotaract kluby,. Plzni a
v Ambergu se podař i lo napravit o víkend u 26.- 27. dubna, na kte rý byli do
Ambergu pozváni tři č l e n ové RTC
Plzei'l- Jan Vaněček, Fil ip i\ lr kvička
a Michal Šik.
Se svými hostiteli jsme se setkali na
obědě v restauraci u náměstí. Seznámil i jsme se s jejich nov)rmi členy
a pl'ipravil i bohatý program pro následujících 24 hodin, vče tně ubytování
u místních č l ent'1 RTC. An i m inuta
nepřiš la nazmar. Nejvě tš ím záži tkem
při prohlídce města byl v)'stup na léta
zavřenou vyhlídkovou věž, pa t řící ke
katedrále svatého i\lartina. Z jejího
ochozu, odkud je nádhern ý výhled na
měs to i blízké okolí, nám n aše pr llvodkyn ě nastínila trasu naší t ř íhod i no
vé prohlídky místních památek. Při ní
nám přálo i po čas í.
Při s p o l ečné večeři jsme projed nali
řadu spo l ečných témat, předevš í m
spolupráci mezi Rotaract kluby
clistriktt'I 1880 a 2240, jejíž začátek byl
naplánován na příš tí rotariánský rok.
Na prvním kroku jsme se shodl i hned
-zlep šit vzájemnou komunikaci mezi
RTC kluby i oběma distrikty. Tom u by
m ě l a pomoci 1')• m ěna zápisú z klubo' i''ch scht'1zek v obou distriktech,
zatím posílaných elektronickou poštou. Do budoucna se však počítá
s převedením této aktivity na webové
stránky obou distri ktú. Jed na stránka

tllm. Tento plán byl prezentován i na
preziden tské konferenci prezident(!
Ro taract klubll našeho d istrik tu, konané ve dnech 16.- 17. května v Plzni.
Spol ečný víkend jsme za ko n čili
v prostorách plaveckého bazénu
,. Ambergu. Nic nás po n áročné m
odpoled ni a večeru neosvěži l o víc,
než dvouhodinová koupel v bazénu,
při níž jsme spo lečně se členy RTC
Amberg '')'zkoušeli veškeré atrakce.
které tento bazén nabízí. Skvěl o u
zábavu rušilo jen vědomí, že roz l ouče
ní se každou minutu blíží. To 1·šak
nebylo na dlouho: na če rvenec jsme
přich ys tal i další setkání, ten tokráte
,. Plzni, abychom Sl')rm ně m eckým
přátelúm oplatili jejich perfektně zorganizovaný společ n ý víkend. Těš í me
se, že se ko munikace mezi distrikty
RTC clistriktt'I 1880 a 2240 bude úspěš
ně rozvíjet.

Jan Vaněček,
prezident RTC Plzei1,
plzen @rotaract.oJg

bude vytvor·ena s peciálně pro spolupráci HTC a budou na ní prezentovány jak č innost i jeclnotli\')·ch RTC
klubú, tak i diskuse k daným téma-

RTC AND INTERNET
After one yea r, on Apríl 26th - 27th, 2003, Rotaracrors fro m Plzeií and Am berg met
again. T he part icipants d iscussed a number of common topics. especially cooperatio n b etween Ro taract Clubs fro m Districts 1880 and 2240 that is planned to commence in the next Rotary year. An important task is to i mprove communicatio ns
berween the RTC Clubs in b o th the d istricrs by means of the e-mail exchange of
minutes fro rn the d ub meetings in b orh the d istricts. llowever, in the future, rhe
brunt of this activity sh ould be transferred to web pagcs.

.

.

- t a s triy novy rok, rotar•an•!
S
~

~

~

Každ ý červenec začíná pro všechny rotariány na celém
světě jejich no1ý rok. Uč i i'lte ,·še pro to, aby byl co nejú pěš
n ěj ší zejména ve vztahu k ,·e řejnos ti. v této sféře je nyní nejclt'I Iež itější vyjádřit úctu ke jménu Rotary. Je na vás, abyste
veřejno sti prokázal i, v če m se právě naše společenství odlišuje od jiných klubt'1. Začněte tím, že svému klubu položíte

~

Pro prá1·ě začínající nový rotariánský rok zp racujte plán
pro práci s 1·eřejnos tí. Stanovte si své reál né cíle (např. že
váš klub bude vydávat každ ý měs íc svúj Zpravodaj). Dbejte
na sbírání všech výstřižkt'1 z novin, v nich ž byla o vašem
klubu zmín ka, abyste se jimi na závě r roku mohli pochlubit
nebo se přih lási t o ocenění v o blasti PR.

n ěko li k

•
•
•

otázek :
Co je ,. našem klubu skuteč n ým produktem naší služby
a po moci ?
Čím se právě náš klub odlišuje ocl j iných klubú služeb
a pomocí?
Na koho se chceme především zaměři t a jak toho mllžeme dosáhnout?

O tom to

oce n ění

se dozvíte více na webové adrese :

http .//www. rotaJy.org!progmms/awa rcls/ club/public.html
(dz)
bi§$:Mfi 41UiiJ . t§\líttt! I I! , Itf.OJ•l•J<d:&tbdli~M14h
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vítame nový klub

Vysvedčenie

pre
RC Bratislava lnternational

Piatok, 27. jún 2003. Pre školákov to bol dlhoočakávaný deň, kedy zhodnotili svoje celoročné
snaženie a vydýchli si, pretože začali bezstarostné prázdniny. Aj zakladajúcirn členorn RC Bratislava lnternational posledný júnový piatok svojou
výnirnočnosťou velmi pripornenul časy strávené
v školských laviciach.
Tmavé obl eky, veče rn é róby a nesmierne uvol'nená atmos féra - všetko
v reprezentatív nych priestoroch ho tela Carlton. Nuž, toto asi nebud e o d o ,·zd ávanie vysved če ní. .. A pred sa bo lo!
Vysve d če ni e vša k bolo n ezvyčajn é:
malo kolektívny charakter a pod obu
zaklad ajúcej Charty klub u, ktorú z rúk
guvernéra dištriktu 2240 Milana
Rocha prevzal zaklad ajúci prezident
Ro tary klubu Bratislava Internatio nal
Rusl an Raytchev. Prázdniny sa tý m to
akto m nezača li, ale dóvod na oslavu
bol vel'ký - veď na skl o nku starého
ro tariánskeh o roka v Bratislave o ficiálne vznikal n ový Ro tary klub, kto rý je
med zinárodn)r nielen svojím názvom,

ale najma diverzifikovaným člens ký m
zložením.
Po kial' ste v minulosti malí možnosť
navštívi t Bratislavu, iste budete súhlasi ť, že toto mesto po trebovalo medzináro dný klub v iac než sol'. Okrem
nov),ch priemyselných parkov a
hy permarketov tu určí te nájdete aj
reformných p olitikov a najmá zahrani č n ých manažérov, podnikatel'ov a
turistov. Aj geografická poloh a Bra tislavy zn ač ne prispieva k to mu, že sa
toto malé cen trum na brehu Dunaja
stáva kozmo politnejším a otvoren ejším. Myšlienka založit tu Ro tary klub,
kde by sa takíto l'uclia mohli s tretávať,
však nevzn ikla v Bratisl ave.

Prezident RC Prague lntemational pre 03/04 Paul Csrrier spolu s Wi//emom Kolthofom, ..zakladatelom·
RC Bratislava lntemational

Dignit atis memores ad optima intenti

Symboly klubu RC 81

" Exportoval" ju k nám W illem Kolthaf z RC Prague International. Tento
k lub je naším sponzorsk)'111 kl ubo m
a vcl'aka nemu zakladajúci č l e n ovia
b ratislavského RC " neprepad li" hnecl'
v zakladajúcej fáze svojej existencie.
Práve naopak, p ražské k now-how spojené s různo rodou a pomerne mladou
čl e n s kou základ 1'1
" ou RC Bratislava
Internatio nal sú záru kam i toho, že
tento klub sa stal a n aďalej bude integrálnou súčasťo u dynamického v)TVoja
Bratislavy.
"To, že sme o ficiálne získali zaldad ajúcu Chartu RI, je p re nás povzbud ením pre ďalšie napÍií.anie ciel'ov
Rotary." Takto v krátkosti mo žno zh rn ú ť slo,·á zaklad ajúceho p rezid enta
RC Bratislava I nternational Ruslana
Raytcheva. Tou n ovou výzvou p re náš
klu b je najmii rcalizácia sociálncho
p rojektu zameraného na pomoc ró mskej kom un ite pri integrácii do sp ol eč n osti. Rómsk a problematika je
vel'm i ro zsiahla a preto sme sa po konzultácii s oclborníkmi rozhodli, že náš
p rojekt bude komp lexn)· a dlhoclob)r.

________________________________,,f

vítame nový klub

Začat chceme pomocou s m arketingom pri cl istribú cii a preclaji ru č n e
mal'ovan)·ch hoclvábnych ša tiek pocll'a
póvocln)rch rómskych motívov. Takto
sa postupne zamestná čo raz viac rómskych žien z okolia Spišského Poclhra-
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fázy nášho klubu prišli aj zástupcovia
partnerských a iných klubov clištriktu
2240 - česká a Slovenská republika.
Najpoče tnejšie zastúpený bol náš
spo nzorský RC Prague Internatio nal.
Naši hostia však neprišli len tak
naprázdno- za dobré vysve cl če nie
vraj prislúcha dobrá ocl mena. Zrejme
sme prospeli na výbornú, lebo clarče-

priniesli pre náš klub obraz ocl akad.
maliara a zárovei'l čle n a RC Banská
Bystrica Jaroslava Uhela. RC Prague
Tnterna tional nášmu k lubu poskytoval
rózne "cla rče k y" už počas nášho zaklaclania. Willem Kolthof však ešte aj
na slávnostnom chartrovom veče r i
s úsmevom na tvári zamával obálkou,
ktorú náslecln e oclovzclal prezidentovi
RC Bratislava International. Početn é
gratu lácie a spomienkové preclmety
sme prijali aj ocl zástupcov RC Popracl,
Piešťany, N itra a ďalších priaznivcov.
Všetk)rm srclečne cl'akujeme.
K nezabuclnutel'nosti veče ra určíte
prispel aj Peter Li pa svojím nevtieravým a uvol'neným jazzom. Vlastne,
celý náš charter sa niesol v takejto
atmosfére - bol slávnostný a zárovet'í
aj srdeč n ý a neformálny. Presne taký
je aj náš klub.
Kecl' sa nabuclúce budete v piatok
počas obecla p recháclzať ulicami Bratislavy, prijmi te prosím pozvanie na
naše klubové stretnutie clo hotela Carlto n. Vysvecl če nia tu bežne nerozcl ávame, no vždy u nás nájclete priatel'ské
slovo, pohodu a teplo krbu ro tariánskej rodiny.

Viera }an čušo vá,
RC Bratislava Internettional
Foto: bphoto@nextm.sk

Prezident RC Bratislava lntemational Ruslan Raytchev preberá pre svój 1</ub z rúk DG Milana Racha Chartu Rl

dia. V cl'a lšej fáze projektu poč ít a m e
s akumuláciou zisku z preclaja, ktorý
bude použitý na zriacl enie výchovnovzclelávacieho centra v clanej obci.
Povzbudit n ás cl o ďa lšej č inn os ti
a hlm·ne os l áv i ť zavfšenie zaklaclajúcej

kov sme dostali hned' niekol'ko. RC
Bratislava nám v zastúpení Iwara Klimeša venoval klubový zvon, ktorý pre
nás zaobstarali až v Spojen)rch štátoch. PDG I va n Belan spolu s Mariánom Gajclošom z RC Banská Bystrica

RC Bratislava lnternational Chartered
This new RC in Slovakia is the 48•h one
in the Rotary District 2240. l t received
its Rl Charter o n ]une 27, 2003, from
the hancls of Milan Roch, DG.
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ICM v Plzni již
I pojedenácté
]e to opravdu již pojedenácté, co se RC Plzei't rozhodl
letos ocl 13. clo 18. května pro své zahraniční partnery velký Inter-Country Meeting. Stejně jako ty předchozí
byl i ten letošní zaměřen samozřejmě především na prohlubování dosavadních a navazování nových přátelských kontaktL!. D o Plzně phjelo dokonce 41 účastníkLt z pěti zemí:
nejvíce hostL!- 21 -bylo z jihu Anglie, dva manželské páry
z Belgie, 10 účastníkli phjelo z SRN a jeden z Rakouska. Nejclále k nám však měli milí a vzácní hosté dokonce až z Tasmánie: byl to současný honorární konzul pro ČR v Tasmánii
p. Ruclie Sypkes s manželkou, doprovázený svým přeclchúd
cem v této funkci p. Zelenko Houdkem a svými rodič i.
Aby se naši milí hosté mohli seznámit alespoi't s někter ý
mi krásami naší země, naplnili jsme pět dní jejich pobytu
u nás velmi zajímav)rmi návštěvami. V Plzni si po slavnostuspořádat

ním přij e tí primátorem m ěsta prohlédli p lzei'tské podzemí
a odpoledne se pouči li , v če m spoč ívá tajemství v)rroby
plzeňského Prazdroje. PI-átelský veče r spojený se setkáním
se čl e ny RC Plzei't ve stylové restauraci Stará sladovna obohatilo vystoupení s myčcové h o dua s písničkami ze západních a jižních Čech .
Zlatým hřebem programu byla jako obvykle celodenní
n ávš těva Prahy, doplněná večer představe ním Kouzelný cirkus v Laterně magice. a pátek byla pr-ipravena n ávš těva
p(tvabných Mariánských Lázní, poté nově zrestaurovaného
empirového zámku Kynžvart a navíc ještě l idového venkovského muzea v mali č k é obci Doubrava. Tento autentický
skanzen s lidovou hrázděno u architekturou, ležící těs n ě na
hranici s Bavorskem v blízkosti Chebu, je dosud jen málo
známý- a je to škod a !
Na sobotu si hosté z Tasmánie vyžáda li možnost návštěvy
města a zámku v Blatné, protože právě pro tamní rodiny,
které ztratily o loň sk)rch povodních doslova všechen svlij
majetek, byl určen jejich vel korysý dar 7.000 australsk)rch
dolarú.
Z Blatné pak ved la cesta našich hostL! clo Ji ndři chova
Hradce nejen k návštěvě krásného renesančního zámku, ale
i slavných dílen na výrobu a restaurován í gobelínll. Při
o bědě se setkali s ji n dřic h oh radecký mi rotariány a při veče
ři také se členy RC česk)r Krumlov. ávštěvou nádherného
Krumlova, kter)r se již po lot"tských povodních té m ěř zotavil,
jeho zámku a také unikátního barokního zámeckého divadla byl pobyt milých přátel u končen.
Co nám u s pořádá ní tohoto ICM př i neslo? Především setkání s řadou našich dlouholetých přátel jak z Anglie (zejména s manželi Wenche a Peter Georgiadisov)rmi, kteří také
uspořádá n í I CM už před rokem inspirovali) , tak i z přátel
ského RC Amay-Villers-le-Temple z Belgie či z 'ěmecka,
z nichž n ěkteří jsou čl eny n ě m ecké sekce mezicl istriktního
výboru pro mezinárodní spolupráci mezi našimi země mi.
S ho norárním konzulem p. Rucli e Sypkesem jsme po závěru
ICM projednali v Praze možnosti další spolupráce př i vý m ě
n ě mladých lidí až s dalekou Tasmánií. A přín os této o rganizačně ná ročné akce má i zcela hmorný rozměr: je teď úkolem nového výboru RC Plzeň, aby rozhod l, na který humanitární projekt bude nejúčelnější vyu žít výnosu z účas tni c
kého poplatku. O tom budeme naše čte ná ře dodatečně
také informovat.

(dz)
ICM FOR THE ELEVENTH TIME IN PLZEN
RC Plzet"t organizecl the unique Inter-Country Meeting for its
foreign partn ers, wh ich took place from May 13th to 18th.
This yea r, 41 guests from 5 countries panicipatecl. The country with the highest number of partici pants was England
(from d1e soud1 of Englancl) - with 21, followecl by Germany
- with 10 participan ts, two man·ied couples from Belgium,
ancl 1 participant from Austria. There were also guests there
who travellecl from a very rem ote part of d1e worlcl - Tasmania.
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Rotary klub Třebíč opatřil
I postiženým mikrobus
Sociální projekt t ře bíčské h o Rotary k lubu se již řadu let
na podporu tě l es n ě i m e n tá l n ě posti žené m ládeže. a p l"clo m u kvě tna a če r vna byl i hosty v Tře b íč i p l"átelé
z partn erských kl ubll v n ě m ec k é m Rothenburgu o.d.T.,
nizozemském Epe a americkém Greenville. H lavním
bodem n ávš těvy bylo pl"edání n ej vě tš í verze mik robusu
Ford Transit, který je upraven pro transp ort po tížených
d ě tí a mládeže, jeho uživarelúm. Dar má hodnotu 930 tisíc
korun a zaslo užila se o n ěj , k ro m ě Rorary kl ubi t v He b íč i a
Greenville, j eště nadace Rorary Founclarion. Pl"i spě l a rov n ěž
1 adace Vysoč i n y.
V mikrobusu se p o h od l n ě sveze osm tě l es n ě postižených
d ě tí, so u část í je i speciál ní záchytné za ří ze n í pro pl"epravu
inval idních vozíkl\ včetn ě bez peč n os tníc h p ású a nájezdových lyžin. P ř i jeho dovozu a úpravě význam n ě p omohla
tl"ebíčská fi rm a T I PA Fo rd. Automobil nejenže dodala bez
náro ku na ob vyklou obchodní marži, ale vyl"ídila i fo rmality
s osvo bozením ocl cla a d a n ě z př i dan é hodnoty.
h ro m {tžclěn í ro tariánú po zdravil zástupce starosty T l"ebíče Ing. Radek Číha l. ,Jsem hrd ý n a to, že mik robus ob držel
právě náš denní stacionál" a doufám, že podobn)rch projekttt bude v budoucnu ještě více;· vyjádl"il naděj i mí tostarosta m ěs t a.
ú lo hu Naclace Vy oči ny pl"i pom něla vedoucí sociáln ího
odděle ní J U D r. Božena Dolejská, která na slavnostním pl"edání zastupovala krajsk)r ú l"ad.
Řed i tel městského Denního rehabili tačního stacio náře
pro m e ntá l n ě a tě l es n ě postižen ou mládež, PhDr. Karel
H a l ač k a, pl"ijal symbolický klíč ocl Chrise Bremera z RC
Greenville v Severní K a ro li n ě a ocl prezidenta tl"e b íčs k é h o
Rora ry klubu Milana Chloupka.
Mezi vzácn )rm i hosty n ec h yb ě l ani senátor Ing. Pavel .Janata a zástupkyně Nacl ač ního fondu Žijí s námi Mgr. Marie
Rynešová. Nada č ní fond je totiž vlastníkem mikrobusu,
který bude m ěstský sracio nál" využívat formou dlouhodobého pro nájmu.
O b zv l áště m i l)rm hostem byl zak ládaj ící guvern ér d istriktu
2240 PDG Do broslav Zeman z RC Pl ze ň . Ve své k rátké l"eč i
ocenil úlohu ro tariánského hnutí zej ména na poli služby
mládeži a sl užby o bci. P rávě tyto dva aspek ty se v u ko n če
ném matching grantu v h o d n ě clopl i'iují.
V rámci setkání p artnerských klubtt p ro běh l o i jednání
o další spo lupráci. Bylo dohodnuto zahájení s pol ečn é h o
sociál ního pro jektu na z říze ní dopravního h ři ště pro mentálně postižen é d ěti v Třebíči. O prázdni nách se usku teč ní
zaměř- uj e

\"Zájem ná

v)' m ě na

mládeže a na říjen je napláno\·ána stáž
odborník(t z rúzných p rofesních oblastí, která
na získání zk ušeností s pra xí Evropské unie.

tře bíčsk ých

se

za m ě ří

Fra ntis'ek Ry n eš. ADC.
RC TPebíč

NEW MINIBUS FOR THE HANDICAPPED

Thanks to the successful internatio nal cooperation w ith partner clubs in Germany- Ro thenburg o.ci.T., in rhe etherlands
- Epe, and in the U.S.A. - Greenville, along w ith the Ro tary
Foundation, RC Tře b íč succeeded i n providing the Day Rehabilitatio n Cem er for Mentally and Physically H andicappecl
Youth in Hebíč w ith a p erfectly-equippecl minibus fo r claily
transpo rt o f 8 hand icappecl youths, valued ar 930 000 CZK.
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Karlovy Vary do
dlouhodobého
V Jerech 1926-1940 púsobil aktivně
v K arlových Varech Rorary klub, který
byl ustaven jako v pořadí šesr)· v tehdejším Československu. K obnovení
jeho činností sice došlo v roce 1946,
ale na krátkou dobu. Již v roce 1948
by )y činnosti všech Ho tary klu bú
v Českoslm·ensk u zakázány.
Již před rokem uplynulo deset let
ocl již tře t ího oficiálního založení
tohoto klubu, který v rotariánském
roce 2002/ 03 pracoval pocl vedením
jeho preziden ta Vladislava Musiala
a sdružoval 36 čle n(J.
Za tu dobu klub u sk uteč nil ved le
řady krátkoclob)rch humanitárních
akcí jeden dlouhodobý projekt, zamě
řený na všestrannou podporu Ústavu
pro m e n t áln ě postižené chlapce v Radošově. Jeh o hod nota před s tavovala
cca 4,5 milionu korun a k jeho realizaci napomohli rotariáni z Holandska,
Velké Británie, Hakouska a Německa .
Zatímco klub své osobní kontakty
s vedením ústavu i s chovanci nadále
udržuje, jeho či nn ost se po zralé
úvaze celého kolektivu o rientovala
koncem roku 2002 n a projekt pro
údobí 2003/ 05, zam ěřený ve prospěch Léčebny dlouh odobě nemocných (LDN) v Nejclku. Jeho proza tímní hodnota představuje 1 milió n
ko run.
Nejen se n i oři, ale i zdravotn ě postižení lidé nižšího vě ku se u nás setkávají s n e příj e mn ý m a nelogickým
odtržením sociální sféry ocl zdravotnických služeb. Tato diskrepance,
d ěl e ní péče clo dvou resorttl, nemá
dostateč n é legisl ativní, praktické ani
o rg a ni zační propojení. Pojetí celé
péče je roztř íště n é, neko nce pč ní a asymetrické.
Do doby integrace zdravotní a sociální složky pod vedením gerontologú
se proto karlovarský Hotary klub rozhod l pomoci umožnit seniorúm společe n s k y pf-íznivé klim a, poskytnout
veškeré vymoženosti, pomoci situaci
řeši t zapojením nejen rozumu, ale
i srdce. Dlouhod obě nemocní p acienti nutn ě po třebují - kro mě jiného na př. speciální matrace pro ti p ro leže-

druheho

projektu

ninám. Na jejich opatře ní však chybějí
v roz počt u nejdecké l éčebny prostředky, protože pr-ísun financí ve
zd ravotnictví nemúže v žádném pří
pad ě pokrýt veškeré l éčeb n é výlohy
těchto pacientú vzhledem k dlouhodobým a ve většině případú ne\·)rléč i
tel ným onemocněním.

Proto je tento projekt dosud financován z vlastních pros třeclkú Hotary
klubu, d op l n ě n ých prostře dky oslovených s přá te l e n )rc h osob a s po l eč n ost í.
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Př i jeho nastartování bylo zakoupeno
15 anticlekubitálních matrací té nejlepší provenience a jedno polohovatelné
lllžko š p i čkové kvality pro možnost
zařízení naclstancl arclního pokoje, vše
\' h odnotě více než 200 000 Kč. Ve
dnech 4. a 5. dubna t.r. byl start tohoto
projek tu podstatně Z\ýrazněn . Hotary
klub Karlovy Va ry spolu s Hotary klubem Wei mar navázal úzké partnerské
vztahy u příl ež itosti I nter-Ci ty Meetingu v Karlových Varech, kterého se
z ú častn il o 15 výmarsk)rch ro tariánú
i s manželkam i. V příjemném pros tře
dí restau race Malé Versailles předal
prezident HC Weima r karlovarskému
preziden tovi částk u 4 000 Euro, u rče
nou ve prospěch po moci LDN a celému projektu .
Prezident RC Karlovy Vary předa l
při této svátečn í p ří l ežitost i zakládajícímu č l e n u HC Karlovy Va ry Vladislavu Jáchymovskému k jeho osmdesátinám diplom a ocenění prezidenta
Hotary International za neúnavnou
práci pro klub a jeho č l eny- "For Outstancling Efforts i n the Four Aven ues
o f Service". Druhý den navštívili
odb o r níci-lé ka ři z obou 1<1 ubtl Léčeb
nu dlo uh od ob ě nemocných v Nejclku,
prohlédli si celý ústav, seznámili se
s cllouhoclob)rm projektem a pohovoř ili s řed i telem l éče bny MU Dr. Gustavem Záleským. Výmarští se přesvědč i
li o pro s pěšnost i této humanitární
pomoci a př i s l íbili další organ i začn í,
poraclenskou a materiel ní i finančn í
po moc.
Ředitel se rozloučil s návště\·ou
slovy: "V této č i nn ost i Rota ry klubu
K arlovy Va ry a jeho tuzemských i zah ran i č ních partnerú, která nemá v naší 23leté historii obdoby, dclíme pří
slib nového přístu pu k problematice
p éče o sen iory, která nebyla v našich
podmínkách v době mi nulé pa t f·i č n ě
chápána a clocel''lována. Vře l ý dík
všem."

Vladislav jáchymovsk)í,
RC Karlovy Vcny

..,"
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Pet let aktivit
RC Prague lnternational
Preludium
V roce 1995 zva žoval International

Lio ns Club Pragu e rozšíře ní s,·é čl e n 
ské základny a zval zástupce z rttzn)•ch sek ror (t vel"ejného ži,·ora, aby se
s tímto kl ub em seznámili. Jedním
z pozvan )•ch byl Gregor Linho f (v té
d o b ě generální ředit e l Alli an z). Po
této n ávš tě,· ě se ini c i a tim ě ujal zakládání nového klubu Ro tary, v n ě m ž
s pa t řova l cestu, jak zharmo nizovat
porl"eby a ambice malé skupiny lidí
z rt"tzn)·ch zemí, žijících v Praze. T i se
pak z ača li scházet v restauraci 1\lánes,
kde se touto myšlenko u dále zaobírali.
Brzy naro vznikl pi·ípravný výbor.
Díky kontaktt"tm Thomase Tietjena,
č l e n a RC Praha Staré M ěsto, byl získán
spo nzorský klu b.
Začátek

Tehdejší preziden t Ro tary klu bu
Linz, krer)' b yl pověi"e n zakládáním
no,·)"ch klubt"t ,. česk é i Slovenské
republice, navštívil n ě ko l i krá t scht"tzky
našeho klubu a seznamoval př í to mné
s ko ncepcí klubu, ro tari ánskými Jxm·i-

dly a postupy. Padlo také ro zhodnutí
o jménu klubu, prvních funkc i o n á řích
a s t r uk tu ře č l e n s k é základny. Nm")·
klub se mě l pro filovat jako mezinárod ní, o tcvi·cn)• pro m uže a ženy.

,·ání i zábavu pro pozvané - p odle
známého hesla "služba nade vše".
Vý t ěže k se užívá n a ch ari tativní projekty.

Charta

za uplynulých

Slavnostní veče r spojen)· s p řed á
ním Chart y Rl se ko nal 13. května
1998 v pražském ho telu Savoy. Tehdy
mě l klu b již 24 člen l't (20 mužt"t a č tyr-i
ženy) devíti národností. Velký ús pěch
této akce a s kvě l é p rosri·eclí ho telu nako nec '')'ÚSti ly v rozhodnutí, že se horel Savoy stan e kl ubovou základnou.
Charterovému prezidentovi Gregoru
Linhofovi asistoval ro tarián Albert
Hudspeth, první sek retár- klu bu.

•

Uveďme některé

•
•
•
•
•
•

aktivity klubu
let:

pět

fyzická p ráce na bu do\"ání obydlí
pro slepecké psy
fyziorerapeurické vybavení pro
Sue Ryder I-lo m e
dva minibusy pro školy pro p ostižené d ě ti
zal"ízení pro č te ní map pro slep é
podpora umě lcú a sochařú
15 tříkol ek pro postižené d ěti
povocl i'lové projekty

Lustrum
Činnosti

Ve lmi dl'tleži tou so učástí klubového
živo ta jsou společen ské akce, které
mají někd y dob roč inn)• charakter.
K aždo ročn ě se ko ná nejen "garden
p art y'·, ale v ho telu Savoy i .,members
fo r members d inner"·, p ro kterou čle
nové klubu obstará,·ají vaře ní, servíro-

Klub má v sou čas n é d o b ě 48 čl e n ú
(z toho 10 žen) a d va čes t n é čl e ny 14
rúzných národností. Převzal též funkci
patrona pro n ově zakl ádan)· RC Bratislm·a International. ej cl t"tl ež itěj ším
pří n ose m je stále př í to mn á p řá tels k á
atmosféra, která nás neopouští již po
téměř osm let.

FIVE YEARS OF ACTIVITIES OF RC PRAGUE INTERNATIONAL
On May 13th, 1998, a festive evening connectecl with handing over rhe RI Chan er rook place in the Savoy Hotel, Prague. At that
time, there wcre 24 members (20 men and 4 womcn) compriscd o f thc nationals of 9 different countries. A very important
aspect o f club li fc is represented by social activities, wh ich frequ ently take on a charitable character. The activities taking place
every year include not on ly the annual "garclen party", but also the "member fo r members dinner" in the Savoy H otel, Prague,
w here club members cook, serve dishes ancl enrerrain the invi ted guests in h armo ny w id1 the basic Ro tary theme "Service
Above SeJf." The profit from these activi ries is used for charitable projects, for example for physiotherapeutic equipment of
the Sue Hyder H ome, rwo minibuses for schools for handicapped chilclren, equipment for map-reading for the blincl, etc. At
present, the club is comprisecl of 48 members (inclucling 10 women and 2 honorary members) w ith 14 different nationalities.
The club has also become a patron for a newly-founcled RC Bratislava Inrernational.

RC KARLOVY VARY · THE SECOND LONG-TERM PROJECT
In the years 1926- 1940, an active Rotary Club in Karlovy Vary was establishecl as the 6th club in the Czech oslovak Republ ic
of that era. Its activity was restarted i n me year 1946, buton ly for a shorr period of time. Last year, presided over by President
Vladislav Musial and comprising 36 members, the club celebrated 10 years of existence since irs third official founding. During
mis period, the club managecl ro i mplement one long-term project focusi ng on multilateral support o f the Institute for Mentally Retarcled Boys in Radošov in addition to many short-term projects. The value of the long-term project reached approximately 4,5 mill ion CZK ancl th e project received assistance from fellow Rotarians in the etherlands, Great Britain, Austria and
Germany.
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Nejvyšší vyznamenání Rotary

V tomto roce byl pro fesor Fed erico
Mayor Zaragoza oce n ě n nejvyšším
vyznamen áním - "Rotary Awa rd fo r
Wo rld Understand ing ancl Peace",
které je spojeno s částko u 100.000
US$. Správní rada Rl uvítala na svém
kvě tn ové m zased án í, že se rozhodl
využít tohoto obnosu k podp ol-e iniciativ zaměřen ých na udržení míru.
(1 ositelem toh o to vyznamenání se
v roce 1990 stal i Václav H avel.)

Rotary ocenilo japonského premiéra

Bývalý japonský ministerský p r·ed seda Ryutaro H ashi moto získal oce n ě n í
Rl nazvané " Pol io Erad ication Champ ion Awa rcl ''. Předa l m u je p rezident
HI Bh. Rattakul v To kiu 17. dub na
2003 v uzn ání za význ amnou neustávající pom oc japon ké vlády v úsilí
o vymýcení dě ts k é obrny. V období
od roku 1980 př ispěl o Japonsko to muto úsilí částkou přes 200 mil. US$,
určenou především n a n áku p orální
vakcíny. To to oce n ě n í bylo zi-ízeno
v roce 1995 a jeho nositeli se v p r úbě
hu let stali mezi jiný mi ta ké p rezident
USA B ill Clinton, b ri tský p remiér Joh n
Major, generální tajemník OSN Kofi
Annan či p rezident Pakistánu Pervez
Musharraf.

• vyjáclr-i l svt"1j souhlas s tím, že cílem
p rogramu PolioPlus je získat certi fikaci. že se v celosvětové m m ě f· ítku
dosáhlo pf·erušení pi-enosu dh·okého
polio-virusu a p ožádal Po rad ní sbor
J-edi telú Rl o jeho sp olupráci v tomto
s m ě ru ;

• jelikož prog ram poskytování mikrokrecl itú v nejchudších oblastech
světa již n apomohl m nohý m drobným p odnikatel t"un uniknout bludnému k ruhu chudoby, d al souhlas, aby
se fin a nčníc h prostřed k ú na dotace
použilo na k apitálo\·é p t"1j č k y a na provozní a správní n áklad y tak dlouho,
než b ude tenkter)' projekt samostatn)';

•

vyjáclf'il souhlas, aby se uspof·áclalo
regionálních a jed no ce l osvě
tové sympozium za m ěl'e n é na udržení
m íru a l-ešení konfliktú a to za spolun ěko lik

práce expertú z Mírových center Rorary. Tato sympozia, která budou samofi nancovatel ná, budou součástí oslm·
100. výroč í založení Rotary;

• schválil rozpoče t v),clajt"l Nadace
na rok 2003/ 04 ve výši 83,340,629
USS; tyto prostředky jsou určeny na
f inancování jednotlivých programú.
Ved le toho je částka 34 ,067,104 US S
u rče n a na J-ízení programú Naclace, na
d alší roz\·oj fonclt"1, na adm inistrativní
\!)'d aje a na f'íze ní programu PolicPlus.

Publikace ke 100 letům Rotary

S blížícím se st)' m v),ročí m založení
Hotary se vš ichni rotariáni už těš í na
publikaci nazvanou "A Century of Service - The Story o f Hotary I nternational". Jejím au torem je David C. Forwa rd, čle n HC J\,larl ton, N.]., USA. Na
384 stranách se objeví množství fakto-

ROTARY v číslech

1 220 543
31 314
529
166
173 282
7 534 klubech a ve 155 zemích
206 379
8 973 klubech a ve 113 zemích
5 110 v 72 zemích

Počet čl e n ů

Ho tary- mužú i žen
ldubú
Počet clistriktt"l
Počet zem í
Poče t člen ú Rotaract klu bú
) Úsobících ve
Počet člen ll I nteract klu bt"1
)Úsobících v
Počet místních týmt"1 aktivistLI
Počet

Tato čísla se opírají o oficiál n í údaje o členské základně, včetně pololetního hlášení za období 1. 7 do 31.12.2002 a čtvrtletního hlášení za období od 1.1. do
31.3.2003.
Z rozhodnutí zmocněnců TRF

Sbor zmocně n cú Naclace Rotary

• při po men ul, že její výzva - získat
od každ ého čl e n a tohoto spo lečenství
d o roku 100. výročí Ro tary p řísp ěve k
100 US$ - se setkává s velkým ohlasem. 1 ověji má poclpol'it ce l osvětový
marketingový plán pocl heslem
" Každý rotarián každým rokem";

Nejbližší Světové kongresy Rl

6saka,Japonsko, 23. až 26. květn a 2004
Předpokládaná

místa dalších

kongresů

Rl

Ch icago, USA, 19. až 22. če r v n a 2005
Koda1"1, Dánsko a Malmó, Švédsko, ll. až 14. června 2006
New O rleans, USA v roce 2007
Los Angeles, Ka li fornie v roce 2008
See : THE ROTARIAN

Ho tary Newsline fo r 07/03 an d for 08/ 03
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grafických a číselných údajú o této
nejstarší ser visní organizaci svě ta.
Budou v ní otiště n y snímky, které
dosud nebyly nikde u ve řejn ěny. Rozvoj toh o to sp olečenstv í bude pře hled
n ě znázorněn v časové souslednosti.
V knize bude také u veden seznam
nej s lavn ějších rotariánú.
Tato publi kace bude oficiálně před
staven a u pr·íležitosti Mezinárodního
s hro mážd ě ní Rl v Anaheimu na po čát
ku roku 2004 a bude zájemct'un k elispozici ocl 1. července 2004 v šesti
hlavních jazycích Rotary: angl i čt in ě,

Kolumbie), a Roclger \Y/. \XIagner
(Scottsclale, Ariz., USA).
Vice-Presidentem Rl byl jmenován
Frank C. Collins .Jr. (Connecticut, USA)
a pokladníkem Rl Gennaro tvl. Carclinale (Itálie). Ředitel Rl Samuel A.
Okuclzeto (Ghana) byl zvolen před se
dou Výkonného v)rboru správní rady
a jeho čl eny John l\1 ichael Pinson
(Texas, U A) a Jo hn G. Tho rne (Austrálie), oba řed itelé Rl.

portugalš tin ě a š pan ělš tin ě.
Kdo si tuto knihu objedná pře
clem nejpozději clo 31.
břez n a 2004, dostane
také zdarma její ve rzi na
CD. Její cena je 25,- US
S. Omezen ý tiskový
n áklad bude vázaný
v kúži, a to
v ceně 100,- US$ za
v)rtisk. Již nyní je
možné si publikaci
objednat p ocl číslem
913 na ú st ře dí Rl Publications Orcler
Services, telefon: 001
847 866 4600; fax: 001
847 866 3276; nebo na
webových stránkách
'\vww.rotary.org- "online
catalog''.

ředitelů

aktuality Rl

Slavnostní setkání s prezidentem Rl

francouzštin ě, japon štině, korejštin ě,

Zvoleno 8 nových

_,"

V prúběhu funkč ního období prezidenta lU .Jo nathana Majiyagbe se
uskuteční řada jeho slavnostních setkán í (Presidential Celebrations)
v m noha místech světa. První tři jsou
naplánována na srpen 2003, a to
postu p ně v .Johannesburgu, .Jižní Afrika (téma: och rana zdraví, předcházen í
slepotě, péče o zrak, boj proti
HIV/ AIDS). v měs tě Abuja, 1 igérie
(téma: plánování rod iny a péče o d ěti
a mládež) a také ve Stockholmu, Švédsko (téma: projekty týkající se udržení mezinárodního míru a tolerance).
O setkání ve Stockholmu lze
získat podrobněj ší info rmace
na adrese cws@netg.se <mai/-

to:cws@netg.se> (ředitel
Cari-\Y/ilhelm Stenhammar) nebo

Ia rs. o.syren@kinnaJps-sodtertorns.se
(Lars O. Syren).
V říjnu probě h
nou dvě slavnostní
setkání prezidenta
Rl: první z nich
bude v aulu, Jižní
Korea (téma: podpora r adace Rotary),
d ruhé pak ve francouzském Antibes-Juan-lesPi ns (téma: poslání a č innosti mezidistriktních výború
pro mezinárodní spolupráci).
Na tomto setkání v jižní Franci i
bude d ne 25.10. zastoupen i náš
clistrikt 224 0.

Rl

U pi"íležitosti Světového ko ngresu Rl
v Brisbane v če r vnu 2003 no minoval
Bhichai Rattakul, prezident Rl pro
2002/ 03, osm nových ředitell! Rl, kteří
clo svých funkcí nastoupí ocl 1. če r
vence 2004. ]sou to ]ocelyn I. Bolante
(Paranaqu e Sourh, Filipíny), Serge
Gouteyron (D enain-Bouchain, Franci e), Sólve Kernell (Kalmar, Švédsko),
David Linett (Som er ville ancl Bridgewater, N.]., USA), Yoshikazu Minamisono (Hofu , Japo nsko), G. Kenneth
Morgan (Chap el l-Iill, N.C., USA), José
Antonia Salazar C. (Bogotá Occidente,

Noví zmocněnci Nadace Rotary

Nov)r prezident Rl]. Majiyagbe
funkcí zmocně ncú Naclace
Rotary tři významné osobnosti, jimiž
jsou: Luis Vicente Giay, past-prezident
Rl (RC Arrecifes, Argentina); DongKurn Lee, b)'valý ředi t el Rl (RC SeoulHa ngang, Korea) a Jayantilal K. Chande, bývalý distriktní guvernér (RC Dar
es Salaam, Tanzánie). Jejich čtyr-l e té
funkční období začalo 1. červen ce
2003.

(dz)

pověřil
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ROTARY GOOD NEWS

příště...
L.Bzeňstvf nebo studentské pobyty v zahraniéf
Jak Jsme ZJiStili z ohlasů vás, čtenářů, nastoupená cesta rozšířených matenálů věnovaných urči
tému tématu vzbudila zájem a našla odezvu. Do podzimnfho, řfjnového čfsla se nám sešla pěkná
hromádka příspěvků věnovaných jak Rotary klubům působícím v lázeňských mfstech, tak materiálů s lázeňstvím souvisejfcfch. Podklady nám už poskytli přátelé z Rotary klubů v Poděbradech,
Karlových varech a Pieštanech. Právě tak početné a zajfmavé příspěvky přicházej{ od účastníků
studentských pobytů, ktaří se právě v této době vracej{ ze zahraničl Tyto materiály přineseme
v příštfch dvou číslech.
Přfštf číslo

ROTARY GCXJD NEWS- 5/2003 vyjde 3. 1 O. 200 3

k a l e ndárium
atum

13.09

ořadatel

mlsto

akce

Šumava

mez1národní výstup na Třístoličník,
pořádaný mezídistriktním

kontakt
Ota Veselý

výborem

pro spolupráci s Rakouskem
16.09 . . 0710.

CR +SR

18.09.- 21.09.

J1ndř.

GSE 7330 do CR + SR
výroční

Hradec

02240

hází RGNy

2003

02240

O. Zeman
O. Zeman

26.09.

Praha

03.10.

GRAY BEAR Tále

1. rotariánský golfový turnaj v SR RC B.Bystrica Ivan Belan

03.10..()4.10.

Tteblč

d1striktní shromážděni

10.10.

Ostrava

konference

1710.-19.1 0

Luga o výcarsko

24.10.·26.10.

Antibes.Juan·les·Pins

..Presidenta! Celebrabon" prezidenta Rl J. Mariyagbeho zaměřená

(Franc1e)

na aktivity mezidistriktních výborů pro mezinárodní spolupráci (ICC)

02240

..Rotary a podpora soc1álniho podnikánf'

A. Léš

ne lnstAtute 2003

RC Ostrava

LJbor Fnedel

27.11.

Praha

O 2240

O. Zeman

Rotary lntarnational - distrikt 2240
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 d1strikt (distrikt 2240 české republika a Slovenské republika]. V jeho čele stojí guvernér, který plni úlohu koordinátora činnosti jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu s vyššími organizačními složkami a společenstvím Rotary lnternational. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má ročnl cyklus - rotariánský rok
začlné I. července a konči 30. června.

RCJ1čln

RCJ1hlava
RC J1ndňchův Hradec
RC Karlovy Vary
RC Klatovy
RC Kravata
RC Kroměl'iž
RC LJberec.Jablonec nad N1sou
RC Most
RC Olomouc
RC Ostrava

ROTEX Praha

Kontakt na rednothvé kluby sdělf redakce ROTARY GCXJO NEWS
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aktuality z Rotary klubů
Andrea Vernerové, RC Brandýs-Boleslav (av]
602 386 359
tel:
fax:
257 329 365
e-mail: ada99@mbox.vol.cz
překlady do angličtiny:
Eva Kolthofové
redakční

Ostrava

RC Pandubice
RC Písek
RC Plzeň
RC Poděbrady
RC Praga Caput Regm
RC Prague lntemabonal
RC Praha
RC Praha Oty
RC Praha Class1c
RC Praha - Staré Město
RC Prostějov
RC Přerov
RC Tábor
RC Trutnov
RC Třebíč
RC Vrchlabí
RC Zlín
RCZnormo

materialy ze SR
Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica (ib)
tel.
+421 / 484 111 744
fax:
+421/ 484 4 12 886
e-mail: i.belanllilbb.telecom.sk

V. Prlkazský...QG

10.11.

CEsKA REPUBUKA
RC Brandýs·Boleslav
RC Brno
RC Brno Oty
RC Ceské Budějovice
RC Ceský Krumlov
RC Frýdek - Mlstek
RC Hradec Králové
RC Cheb

materiály z ČR
Svatopluk K Jedlička , RC Praha Classic (skj)
602 432 7 51
tel:
fax:
602 458 385
e-mail: skj®post.cz

ubor Friedel

zasedání distriktního výboru

pro mez1nár. spolupráci s německými dístr1kty

Šéfredaktor
a materiály ze zahraničí
Dobroslav Zeman. PDG. RC Plzeň (dz)
t el.:
377 224 716
fax.:
377 328 209
e-mail: d~zeman®quick.cz

ROTARACT

Brno, Hradec
Králové, Plzeň,
Praha

SI...OVENSKÁ REPUBUKA

RC Banská Bystrica
RC Bratislava
RC BrabSlava lntemational
RCK~ice

RC LJptovský Mlkuléš
RCNitl'a
RC Pieštany
RC Poprad
RC Sp1šské Nová Ves
RC Zvolen
RC Ž11ina
ROTARACT Banské Bystrica,
Bratislava, Košice,
LJptovský Mikuláš,
Nltl'a, Žilina,

rada:
Alexander Brényik, RC Nitra
Augustin Čermák, RC Hradec Králové
Jan Hladký. RC Praha
Willem Koltlhof. RC Prague lnternational
Patrik Križanský, RTC Bratislava
Róbert Matejovič, RC Košice
Martin Petiška. RC Brandýs-8t.Boleslav
Milan Roch. POG. RC Praha
Vladimír Skalský. RC Praha City
elektronická podoba magazínu
www.rotary.cz
www.rotary.sk
webmaster Rot ary distriktu 2240
Vladimlr Skalský. RC Praha City
t el.:
284 8 12 627
fax.:
284 8 12 627
e-mail: skalsky@euneco.cz
vydavatelství a redakce
Agentura DŮM, s. ~ o.
Osadní 26
170 OD Praha 7
283 871 4 10
tel.:
fax.:
283 870 893
e-mail: goodnewst!Jrotary.cz
goodnews@rotary.sk
Pro Rotary lnter national distrikt 2240
vydala Agentura DŮM. s. ~o. Praha
© Praha, srpen 2003
náklad: 3000 ks
NEPRODEJNÉ - distribuce direct-mail
Součástí

tohoto

čísla

rotarián ů obětem

je příloha věnovaná pomoci
povodni v srpnu 2002.

ridnské
Ldzně
a wellness programy
l éč ba

Mariánské L áz n ě, nejmladší zápa dočes ké lázně, se vyzn ačují krásou prostled í . ú dolí, v
němž

j sou položeny, j e otevleno na jih a chrán ěno zalesn ěn ými vrchy z ostatn ích stra n.

Nadmolská výška 630 metrů, čis tý vz du ch, pečlivě upravené parky, láze ň ské lesy, sp ec ific ká architektura, bohatý kulturní, sportovn í a společens ký
život vytváří spole čn ě c harakter Mariánskýc h Lázní . již od
po čá tku 19. století j sou světoznám ým a velmi vyhled ávan ým
lázeňským místem.

M ezi nejvýznamnější n ávště vníky patlili

Johann Wolfgang von Goethe, Fryderyk Chopin nebo ang lic k ý
král Edward Vll ..

Léčebné lázně

r
I
I

Mariánské

specialista na lázeňskou
Lázních, Vám nabízí:
fTrifP,~~r;:rr;:~~~

• Klasické

Lázně

a.s. - Marienbad Kur & Spa Hotels,
léčbu a wellness programy v Mariánských

l éčebné

pobyty, fitness & wellness programy, ambulantn í

silvestrovské pobyty v
l ázně,

láze ňských

hotelech Nové

l éč bu , vá noč ní

l á zně, H vězd a-Ska ln ík,

a

Centráln í

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

• Spojení tradi ční lázeňské léč b y a moderních léčebných postupů.
• Využívání místních

přírodn íc h l éč i výc h zdroj ů

- minerálních

p ra men ů ,

slatiny a

přírodního léč ivého Mariina plynu při l éčb ě nemocí pohybového aparátu, ledvin a
močovýc h

cest, dýchacích cest, gynekologických a metabolických

on e m oc ně ni.

• Díky přírodním léč ivým zdrojům lze s úspěc hem léč it jako vedlejší diagnózu hypertenzi, ischemické choroby
s rdeč n í,

ischemické choroby dolních

končetin ,

poruchy potence.

• Speciální mari ánskolázeňs ké procedury (minerální koupele, suché plynové koupele- plynové obálky a plynové injekce), které jsou díky svému složení s vysokým obsahem C02, zcela
oj edin ě l é a svě tově j edin ečn é.
• Profesionál ní tým odborných l áze ňskýc h lé kařů a kvalifikovaný zdravotnický
personál spolupracující s I.

l éka řs ko u

fakulto u Univerzity Karlovy v Praze.

• Individuální přístup ke kl ientům, kterým je poskytována ko mplexní lázeňs ká péče
při

maximál ním využití p řírodníc h

l éč i výc h zdroj ů.

tF.
Marienbad
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KUR & SPA HOT E L S

member ol the DA NU BIUS HOT ELS G ROU P

Léčebné láz ně

Mariánské Láz n ě a.s.

M asarykova 22, 353 29 Mariánské

Láz n ě

Te l. : 354 655 501 -4; Fax: 354 655 500
E-mail :lazne@marienbad.cz; http //www.marienbad.cz

Když je něco dokonalé, je těžké se bez toho obejít.
Mattoni má styl , který svádí, je potěšením, které chutná.
Obsahuje přírodní komplex mikro a makroprvků Vitactive~. který
pomáhá sp rávnému fungování lidského těla. Kdo má žíze ň , pije
vodu. Kdo volí Mattoni, musí mít pouze Mattoni. Mattoni - vybraná
značka mnoha nejlepších světových barmanů .•

Kde to žije, tam je Mattoni.

Když jsme začali připravovat tuto přflohu, ani jsme si neuvědomili,
jak nesnadný úkol jsme přijali. Už když se objevily první podkladové
materiály z klubů, jsme sami užasli nad tím, jak rozsáhlá a rozmanitá byla pomoc rotariánů. Do pomoci se zapojily prakticky všechny
české a slovenské kluby našeho distriktu i n ěkteří r otaríáni samostatně. Někde byli mez1 postiženými přímo i rotariáni, jejich rodiny,
blízcí, známí· a om přesto pomáhali i druhým. Všechna pomoc byla
spontánní a neokázalá, někteří dárci i obdarovaní si přímé zveřej
nění ani nepřejí. I tak lze z podkladů vyčíst, že celková pomoc rota·
riánského společenství těm, kteří byli těmito katastrofálními povod·
němí postiženi, dosahuje téměř 10 miliónů korun. Toto naše ohléd·
nutí za uplynulým rotariánským rokem právě z pohledu loňských
povodní je současně přfležitostí k poděkování všem, kte ří se na
pomoci postiženým obětavě podfleli.
RedakceRGN
When we began the preparation of this supplement, we did not
realize how difficult it would be. At such time as we were able to
review the initial information from the clubs, we were astonished
at how much Rotarians have been able to help. Nearly all of the
Czech and Slovak clubs in our district, plus certaín Rotarians as
individuals, participated in this activity. ln certain areas, people who
suffered from the floods were Rotarians themselves, or their
families, relatives, or acquaintances. However, despíte this reality,
Rotarians were able to help others. All of the assistance provided
was both spontaneous and generously donated without expectation
of return. Certain donors, as well as those who received
assistance, have indicated their wísh that specifics are not
reported. Nevertheless, the data show that the sum of assistance
provided by the Rotary community to those who were affected by
the catastrophic floods reaches almost 10 million CZK. This
glance back on the past Rotary year from the point of view of last
year's floods is at the same time an opportunity to thank all those
who earnestly participated in aid of those suffering from damage
caused by the floods.
RGNeditors

Tématická přfloha tohoto dvouměsíčníku věnovaná pomoci rotariánského
postiženým při povodních v srpnu 2002 na území Rotary dístriktu 2240

společenství

The supplement of thís bimonthly ís devoted to Rotary servíce afforded to those
stricken by floods in August 2002 in the territory of the Rotary Oístrict 2240

Děkujeme 1 děkuji

vám za všechny

Katastrofické povodně, které postihly Ceskou republiku, opět prokázaly. že v době
ohrožení si naši občané dokáží vypomoci navzájem, kdy se netečnost a nevšímavost
k druhým změnf v porozumění a snahu pomoci. Chtél bych aspoň touto cestou poděko
vat všem, kteří pomohli ať rukou či finančně i materiálně. Nesmímě si vážím i pomoci
některých spolků a organizací. které nečekaly na pobídky či žádosti a samy z vlastni iniciativy shromáždily pomoc a předaly ji potřebným. Nad jiné vyniká nezištná pomoc od
Rotary klubů, které shromáždily několikamilionové částky a předaly je postiženým. Velice
oceňuji toto gesto a za všechny starosty a primátory naší krásné vlasti vám upřímně
děkuji.

Ing. Oldřich Vlasák. předseda Svazu měst s obcf CR

Many Thanks

to

All

of Vou

Catastrophic flood by which the Czech Republic has been struck so heavily showed
agsin that aur citizens are ready to help esch other in times of emergency. when
indifference and disregard is getting transformed effectively into mutual understanding
and endeavour to help. I would like to thank therefore by this way to a/1 those who ha ve
lent their hands ar have contributed by their funds ar materials. I respect extremely
also the support afforded by many corporations and institutions who didnit wait for
incentives ar demands and applied their own initiative to gather together the means
urgently needed to offer them to those endangered. Especially excel help and services
offered by Rotary Clubs who have succeeded to bring together funds worth many
millions to help those in need. I highly appreciate this approach and thank you on behalf
of a/1 the Mayors in aur beautiful country.
Ing. Oldřich Vlasák.
President of ths Union of Towns snd Communities of ths Czech Rspub/ic

Když voda opadla...

\ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• :

Odezva ústředí Rotary lnternational

Zprá\)' o ro zsahu povodi'íové katastrofy, která zasáhla
nejen naši zemi, ale i sousední regiony v Německu, Rakousku a Po lsku i v dalších částech Evropy, vyvolaly rychlou odezvu i v ústředí celosvětového rotariánského hnutí v americkém Evanstonu. Tehdejší prezident Rotary lnternational Bhichai Rattakul vyhlásil po vyjas nění n ě kte r ),c h administrativních p f·ekážek náš distrikt 2240 ofici álně za "oblast postiženou př írodní katastrofou". Touto výzvou dostaly zahran i ční
distrikty legální podklad pro real izaci mezinárodní pomoci a
byl vytvoře n rámec pro její ú č i nnou koordinaci i na úrovni
našeho distriktu 2240.
Response of the Headquarters of Rotary lnternational

News about the scope of the flood catastrophe, which
struck not only this country but al so neighbouring regions
in Germany, Austria, Poland and other pans of Europe, sparked
an i mmediate response by rhe Rl Headquarters in Evanston,
lL. USA. D espite certain administrative obstacles, wh ich
required clarification, Bhichai Rattakul, then Rl President,
declared our district 2240 as "an area struck by a natural
catastrophe". This challenge gave foreign districts the lega!
means to coordinate international aid and it created
a framework fo r the effective coordination of this ki nd of
help even at the Ieve! of our d istrict 2240.

Foto: Kateřina Sulová

A Friend in Need is a Friend lndeed

Almost all foreign clubs enjoying partnership w ith the
clubs
in our district were interested from the very beginning
Téměř Yšechny za hraniční kluby, které mají partnerské
in the scope of damages, sympathised wi th those affected,
vztahy s kluby v našem distriktu, se hned v prvních dnech a
and tried to fi nd a way to help, sometimes larger, sometimes
týdnech zajímaly o rozsah škod, projevily ú ča st a hledaly
smaller, sometimes via specific assistance, other times via
zpúsob pomoci. Svou pomoc nabídly i Rotary k luby z rúzfinancial contribution. The help was also offered by Rotary
ných čás tí svě ta , které u nás dosud partnerské ko ntakty
cl ubs from d ifferent parts of the world that do no t maintain
nemají, a to prostředni c tvím svých distriktú. Nebylo však
any sp eci fic p artnership with clubs in our district.
možné sestavit úplný přehled veškeré věcné i finančn í poThese clubs assisted through their own districts. l t is not
moci, kterou mohly naše Rotary kluby ve spolupráci se
possible to set out a complete list of all material and
svými zah raničním i přáteli poskytnout. Rádi proto uvádíme
fin ancial aid th at our Rotary Clubs co ul d offer i n
alespoií seznam zahraničních dárcú, kte ří přispě li na cencooperation with their foreign friends. l t is our pleasure,
tráln í povodi'lové konto distriktu 2240 (vždy v aktuálním
however, to set out at least the list of foreign donors who
sm ěnné m kursu). Kromě finanční pomoci obdržel distrikt
contributed to the
j eš tě zásilku 21 vysou.
Kč
cen tra!
floods
šeč ú jako dar nizo2,000 US
Rotary lnternation al
62 396
accoun t of District
zemského d istri ktu
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2,000 Euro
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k ých a m oravských
RC Luxembourg
2,500 Euro
75.713 Kč
Milan Roch,
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V nouzi poznáš přátele

Dignitatis memores ad optima intenti

_____________rl/ When Water receded ...
na povodi'lovém konrě disrrikru
klu by o příspěvky z čes
k)·ch a slovensk}•ch klub(• rozdě lil a disrrikrní povodi'lová
komise celkovou čás tk u 1,305.000 Kč na šest přís phk(I do
projekt(!, jejichž i niciátory, realizátory a so u čas n č i garant)'
byly tyto Rotary kl uby:
Po

doplnění p ros rředk(I

2240 poskyrn ut}•ch

za hran i č ními

H aving concenrrared rhe fin ancial means pro,·ided borh
by foreign clubs and Czech and Slovak clubs, on rhe floocl
accounr of Disrricr 2240, rhe disu·icr floocls commi ttee
divided rhe toral sum of 1,305.000 CZK i n to six contributions
for the p rojects -;vhose ini tiators, implemenrers, and
responsible o rganizers were rhe followi ng Rorary clubs:

nákup hygienických a či stících prostřed k(J
purchase o f hygienic and cleaning producrs
příspěvek Centru zd ravomě postižených Ji hočeského kraj e
conrriburio n to the Centre of the H andicapped in Sm1th Bohemia
příspěvek p osrižené rodině v K aplici
conrriburio n to a srricken family ar Kapl ice
léčebn é p onnkky pro polikliniku v Plzni
medical aids for the clinic in Plzei'l
příspěvek Cenrru sociálních služeb Znojmo
comriburio n to rhe Centre of Social Care in Znojmo
pomoc třem postižen)·m rodinám v Praze
aid to rhree fa milies in Prague

Přehlednost , průhlednost, zodpovědnost

Jak jinak než "povodi'lovou kom isí'· nazvar skupin u lid í,
kteř í shromažcťova li , navrhovali a hodno ti li projekty na
po moc postiženým povod n ě m i , i kd yž se ze sémanrického
hledi ka zdá, jakoby tato kom ise p ovod n ě vytvá f·ela. Tato
ko mise nebyla ani "proti pO\·ocll"'ová", snad spíše "popovod•"'ová". Podstatnějš í než její název je ,·šak to, čím se zabývala.
A to nám stručně přiblíž il a její předsedky n ě Daniela l 'olldrovcí:
" Rozsah škod a fo rmu potřeb né pomoci pochopitel n ě nejlépe znali čle n O\·é klubú přím o v postižen)·ch oblasrech. Ti
byli raké hlavními iniciátory \·šecl1 projekt(J. Byla tu však
řada požaclavk(J, které bylo třeba vyřeš it na úrovni distri ktu.
Zejména rota riáni a s ponzoři , kteří púsobí ,. oblastech nezasažených po\·odní, čas to n evědě li , kam p omoc s m ěrovar.
Něk d y srač il o aktivi ty zkoordi no,·at, propojit dárce a příje m 
ce, jindy bylo třeba vhodného pf·íjemce pomoci vyhledat,
n ě kd y bylo třeba najít další p rostřed ky k tomu, aby pomoc
byla v konkrétním př í padě smyslupln á. So u s tředě n í menších
příspěvk(• na distri krním ko n tě umožnilo jejich sdružení
a poskytnutí ú č inn ější, cílené pomoci. Ta význ1 vedení distriktu 2240, aby byly zformulovány projekry p omoci bezprosrf·ed n ě po povocll"'ové katastro fě, reagovalo o perat ivn ě
hned n ěkol ik klu b(J. Obdin1ji zaujerí a vyrrvalosr všech, kre ří
poskyrli pomoc bez prostředně po povodních i těch , kreří se
pusril i do real izace dlo u h odobějších projekr(J. '.

355.000

Kč

HC Cheb

su/ p age 04

330.000

Kč

RC Č. Bud ějovice

str/ page 06

200.000 Kč

RC č. Krumlov

su/ page 07

230.000

Kč

RC Pl ze•"'

srr/ page 05

100.000

Kč

RC Znojmo

srr/ page 13

90.000

Kč

RC Praha-Classic

str p age 12

Clear Organization, Transparency, Responsibility

T he f loods committee is rhe only ri rle fo r th e group of
people who have been o rganizing, collecring, proposi ng
and assessing projecrs to assist rhose struck by floods.
H O\vever, ir is not the name th ar is imporrant but the acrivity
implemented by rh e comminee. The follo~·ing is a b rief
summary by Daniela Vondrovcí, i rs chairperson:
"Th e scope of damages and the form of rhe assisrance
requirecl were, of cmu·se, best known to rhe dub members
directly in rhe srricken areas. Ir ~·as rhese people w ho were
the primary iniriators of all projecrs. However, there were
also many demands rhat had to be solved on a d isu·icr Ieve!.
In particular, Ro tarians and spo nsors in areas unaffected by
floods o ften did no t know w here ro clirect rheir help. Sometim es, it was enough to coorclinate activiries by puni ng
a dono r i n rouch w irh a party requiring assistance, at o ther
rimes it was necessary to identify rhose w ho need help, and
occasio nally, it was necessary to seek special means to match
the fo nn of assistance w ith rh c neecl at hand.
The co llection of sm aller contributions in a clisrricr
accoun t enablecl rhe combination of such funcls ancl the
ability ro use rhem more effecrively. The appeal of rhe
District 2240 H eadqua rters to establish fo rms of aid ~·as
quickly ans~·ered by several clubs in a handsome way.
I admi re th e enthusiasm o f all those who offered help immediarely afrer rhe flood as well as rhose ~·ho implemented
lo ng-term projecrs.

Jeden ze štědrých donátorú (vlevo),
předává šek guvernérovi našeho distr1ktu
A donator hands over his cheque
to the Oistrict governor

Oignitatis memores ad optima intenti

Když voda opadla ...
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Rychlá akce rotarián ů v Chebu

Bleskovou pomoc už ve dnech , kd y p ovod e ň teprve
do zníva la, zorganizovali členové RC Cheb. Jeho čl e n Štěpá n
cle Wolf se ve své firm ě profesn ě sp ecializuje na úklidové
služby. "Využil jsem svých poznatkl'1 z roku 1989, kdy jsem
po m áh al v Armén ii postižen ým při ze m ě třes ení," vzpomíná
na mo tivaci rychlé akce. ,.V prvním mome ntě lidé potřebují
hlavně n á řadí, prostl·eclky pro o clstrai'lování ško d. Peníze při
jdou větš in ou vho d až poz ději. Kd yž má člověk doslova ho lé
ruce, strašně trpí jeho psychika." Ště pá n cle Wo lf využil
o bcho dních kontaktl! s belgick ými partn ery a chebskému
Ro tary klubu se tak p o d a řil o získat ocl firmy V EI~O H olland
p ře s pě t tisíc k valitních gumových s tě rek , rýžových koš ťa t,
smeták ú a spo ustu č istícíc h , hygienických a d es infekč ních
p rostředkú. Materiálu tak bylo celkem 4,5 tuny. Část byla
p oskytnuta formou humanitární p o mo ci, tisícem Eu ro při
s pě l chebsk ý klub, jed enáct tisíc Euro bylo pozd ěj i uhrazeno
z p ros tře dk t'1 clistriktního povoclň ové h o ko nta. "I celníci
a p olicisté chápali clúl ežitost naší akce," po tv rdil v rozhovoru
pro Chebské listy Jacek Přib <íi't, kter )r zásilku z Belgie p ř i\·e
zl. RC Cheb so u čas n ě zorganizoval pře pravu a proclil 21
vyso ušečú, které vě n oval nizozemský distrikt RI 1600. "Místní rotariáni o pe ra ti v n ě zajistili s ku t eč n ě ty n ejnutn ěj š í p racovní po múcky, jejichž přín os je o pravdu efektivní", p o tvrdila ředitelka chebské pobočky Červen ého kříže, která se
ujala distribu ce cl o p o tře bn ých míst na Děčíns ku a Lito m ě
řicku . Ro tary kluby v Českých Budějovicích a Plzni pak po
do mlu vě s přís lu š n ý mi krizovými štáby zajistily distribuci ve
svých regionech. Hned v p rvních dnech po povodni se tak
potvrdilo, že v případě porl"eby .. rorariánsk)r řetězec pomoci"
o pravdu funguje.

Karlovarští rotariáni postiženým
Členové karlovarského Rorary klubu se bezprostl"ed ně po

o padnutí povod ň oYé vlny rozhodli poskytno ut fin a n č ní
po moc posti žen)rm. Každ ý z č l e n ú klubu při spě l tisícikorunou. J eště b ě h e m lo ňské h o srpna rak odeslali na povodi'lov)r
účet Karlovarského kraje sedm tisíc korun , ve prospěc h
posti ženého m ěsta v regio nu 'ejdek posk ytl i patnáct tisíc
korun a stejnou čás tko u p ři spě l i i na realizaci distriktn ích
projektú.

Dignitat is memores ad optima intenti

Quick Response of Rotarians in Cheb

Th e quick response of aid, providecl as early as w ithin the
first few clays that the flooclwaters b egan to rececle, was
organizecl by the members o f RC Cheb. The company o f o ne
o f its members, Štěpá n cle Wol f, specializes in cleaning
services. H e remembers rhe incentive of h is fast response:
"I mad e use of my experience from 1989 w hen I helpecl
rhose sufferi ng after an earthquake in Armen ia. First of all,
peo ple neecl tools ancl hyg ienic proclucts to clear away rhe
clam age. Mo ney is suitable to be provicled larer. When
someone only has his bare hands, his or her psyche suffers
tremendo usly." Štěpán cle Wolf used his business con tacts
w irh Belgian p artners and he managecl to secure from the
company Ve ro H ollancl fo r RC Cheb mo re th an five
th o usand high-quali ty r ubber sp atu las, rice b rooms,
sweepers an cl a large assortment o f clea ni ng, hygienic and
disinfecrant p roclucts, totaling 4,5 to ns of material. A po rtion
o f this was proviclecl as hu manitarian aid, 1 000 Euros was
contributecl by RC Cheb, ancl ano ther ll 000 Euros was later
p aicl from the resources o f the district f loocl account. "Even
customs o ffice rs and policemen unclerstoocl rhe im po rtance
o f thi s ac ti vity," says Jacek P řib á ň , w ho brough t the
co nsign ment fro m l3elgium, in his i nterv iew for the Cheb
Journal. At rhe same time, RC Cheb organized the transport
ancl custo ms clea rance o f 21 cl riers, the gifr of D urch D istrict
Rl 1600. "Local Rotarians proviclecl the most necessa ry
working aids, \v hose effect is really enormous," states the
clirecror o f the Ch eb b ranch of the Reci Cross, w ho
cl istributecl the aid to rhe most seriously affectecl areas i n the
regio ns o f Děčí n ancl Litoměl"ice . Having agreed wi th crisis
teams in their regio ns, RC české Buděj ovice and RC Plzeň
assumed responsib ility for the d istriburion of work ing aids.
As early as clu ring the fi rst several days whe n rhe flood waters
b ega n to reced e,everyo n e co uld see th at, in case of
necessity, rhe "Rorary chai n o f help" rrul y functions.
Karlovy Vary Rotarians to the afflicted

Members o f rhe RC K arlovy Va ry clecicled to give f inancial
aid to th e afflictecl immecliately after the retreat o f flood
waters. Each member clonatecl CZK 1.000. Thus, alreacly
cluring last August they sent CZK 7.000 to the flood vicrims
account o f the K arlovy Vary Region, ether CZK 15.000 fo r an
affl icted town i n the Nejclek region, and the same amount
was contrib uted to clistt·ict p rojects i mp lemen tarion.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,/ When Water receded ...

Vícest ranná pomoc v Plzni
Řeka Berounka si na svém ho rním toku, v Pl zni, kde vzni-

ká soutokem čtyř řek , vybrala také nemalou clat"L Členové
zdejšího Ro tary klubu, jednoho z n ejstarších v republice,
začali jednat hned, jak bylo možn é zjistit rozsah škod a místa,
kde je tf·eba pomoci. Voda zasáhla snad n ejcitlivěji v po liklinice na Denisově n ábřeží. Primární vyčísliteln é ško dy d osáhly výše kolem devíti milió nú ko run. Poliklinika při šla o zcela
nově zbudované pracoviště léčebné rehabilitace se všemi
speci álními přís troji, byla zničena ko telna, čás tečně výmění
ková stanice. Druho tné n ásledky zpúsobené omezením provozu, které n ení m ožné vyč íslit v pe n ě zíc h , jsou však možná
j eš tě rozsáhlejší a p o liklinika se s nimi po týld prakticky
d odnes. Druhým expon ovan)' m místem se stalo Divadlo
Miroslava Horníč k a . Je umís tě no v suterénu budovy, která
leží přímo na n á břeží řeky Haclbuzy v ce ntru Plzn ě . Tato
oblast patřila v do bě srpnových povodní mezi nejpostiženější. Divadlo byl o ze dvou třetin zaplave no, zničeno bylo
celé , · nitřní vy bavení - jevištní technika, elektroinstalace,
seclaclla, klavír i opon a. Škod y dosáhly částky šesti milión ú
korun. Byla však i jiná místa, která si zasluhoval a pomoc
a podporu. Jedním z prvních p oč in (I pl zei'íských rorariánú
byla p o dpo ra ch aritati v ního ko nce rtu organizovaného
Naclací 700 let města Plzn ě na po dporu posti žených povo dn ě mi. Koncert se konal už v z áří 2002 v k ated rále sv. Bartol oměje. Na jeho programu bylo Requiem \Y/ .A. Mozarta. Výtě
žek ko ncertu , témě ř púl milió nu korun , byl roz d ělen mezi
17. maref"skou a základní školu v Malické ulici , Výtvarnou
galerii, Středisko volného času a několik pl zei'ísk),ch sporrovních hřišť. RC Plze i'í pak navíc získal pro obnovu základní
školy v Malické ulici cennou věcnou po moc o cl Ro tary klubu
v ně meck ém Teuruppinu, který ještě bě h e m p o dzimu
dopravil clo Plzně vyb avení školní velko kuchy n ě a počítačo
vé učebn y v h odnotě d alšího púl miliónu korun. Tento klu b
p ak pozd ěji posk ytl plzei'íským školám d alší vybavení počí
t ačovýc h u če be n. RC Pl zeti využil také fin a n č níc h prostf·eclkú z clisrriktního povocli'í ového ko nta. Částkou 230 tisíc
korun přis pěl na vyb avení rehabilitač ního sálu polikliniky
na De ni sově n á břež í, na obnovu jevištní techniky Di vadla M.
Horníčka a menšími částkami na obnovu tří plzei'iských
sp o rtov iš ť.

Hl ediště divadla
Auditorium cf the theatre

Multilateral Help in

Plzeň

The Berounka River upper flow, which is a confluence o f
four rivers, ca usecl tremenclous cla mage in Plzei'í . The
members o f RC Plzei'í, o ne of the olclesr in th is Hepublic,
mobili zecl immecliarely when it learnecl o f rhe scope of
cl am age ancl the areas whe re help was most neeclecl. The
most clamagecl area \Vas probably the cli nic ar the Denis
Embankmc nr. D amages were calcu larecl to reach approximately nine million CZK. The clin ic lost a newly-rebui lt
rehabilitatio n ce nter inclucl ing all special ap pararus, a boiler
room, a p ortio n of a hear exchange station. H owever, the
seconclary consequences resulting f rom the restriction on
operatio ns, w hich can not be measurecl in monetary terms,
are probably m uch greate r, ancl the cl inic continues to
tackl e them. The seconcl most cla magecl sire was rhe Thea tre
of lVIiroslav Horníček. Ir is in the basement o f the builcl ing,
w hich is siruared clirectly on the embankment of the Haclbuza
Ri ver in the center of Plzeti . This area \v as on e of the most
cl amaged during the August floocls. Twothirds of the theatre
were flooclecl, its en tire interior was clestroyecl (stage technical
equipment, electr ical installati ons, sears, a piano and
a curtain). The clamage reached six m illion CZK. However,
there were also other p laces cleserving hel p ancl su pport.
O ne o f the first activities o f Pl zeti Ho tarians was to sup port
a charity con cert organized by the "Foundation of 700 Yea rs
o f Plzei'í" to help rhose stricken by the floocls. T he conce rr
took pl ace in St. Barrholomew Catheclral i n September 2002.
The program was \Y/. A. M ozarťs Requiem. Profits from the
co ncert, almost hal f-million CZK, was divicled between the
17th Kinclergarten an cl Basic School on Mal ická Street, the
Crea tive Arts Gallery, the Center for Leisure Time, and
several Pize ti sp orting grou nds. RC Plzeti was given vita! help
for the renovation of the b asic school o n Malická Street from
RC Neuruppin Germany, wh ich in autumn transportecl to
Pl zeti equipment for a large-capacity school k itchen and fo r
computer classrooms in the va lue of another half-million
CZK. Later, this d ub presentecl to Plze ti schools fu rrher
equip m ent for thei r co mputer classrooms.
RC Plze ti also used resources fro m the d istrict floocl
accounr. An amount o f 230 000 CZK was provicled fro m th is
account for re-equ ipping the rehabilitation room at the clin ic
at the D enis Embank ment, for renovarion of the stage
technica l equipment o f the M iroslav H o rn íček Thearre, ancl
in smaller amounts to the re novation of three Plzei'í sporti ng
grouncls.
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Když voda opadla ...

M alše a Vltava se r ozlily v jihočesk é metropoli
Ceskobudějo,·ick)· klu b patří mezi naše nejpočetnější, nej-

starší, nejzkušenějš í a nejakti mější Hotary kl uby. 1\ l ěsto
a jeho okol í pak mezi nejcitelněj i postižené loka lity. Na vrtochy obou zdejších řek jsou místn í zvyklí už po generace.
Situaci, v níž se ocitli loni, však nezažil nikdo. Zabránit ještě
vě tší m škodám a odstranit pomě rn ě rychle primární následky p ovodní se zde podař i l o jen díky rychlému a koordinovaném u p ostu pu všech za interesovaných složek. Na tom má
zásluhu s k u teč n ě i každý zdejší rotarián. Krom ě okamžité
pomoci se HC České Budějovice zap oj il i clo tří větších , dlouh odoběj š íc h projekt(!. Pro Jih očes kou vědecko u knihovnu
není při zt r á tě 150 tisíc m nohdy unikátních svazktl podstatná fi nanční pomoc. Potřebněj ší je ' 'yhleclání alespoi'l části
z ni čených titultl a jejich n ahrazení z rúzn)rch jiných zclrojtl,
třeba i ocl soukromých osob. V Dom inikánském klášteře ,
jedné z nejstarších staveb m ěsta , utrpěly škodu právě restaurované ,·arh any, n eboť jejich demontovaná část byla uložena
,. prostoru, clo něhož vnikla voda. 1 ejnároč nější m projektem
je p ak pomoc pi·i ob n ově Centra zd ravotně postižených
J ihočeského kraje, kterou českobudějovičtí rotariáni organizují ve spolupráci se svým p artnerským kl ubem v Německu
- HC 1-Ierzogenaurach. Toto centrum leží na Vltavském n ábře
ží, které bylo zcela zaplaveno vodou. Přes nadl idské úsilí
clobrovol níkll se podař il o zachránit pouze část un ikátn ího
sportovního náf·acl í. Po povodni bylo možné zprovoznit jen
objekt šaten a sociál ního zaf"ízení. Hlavní čás t areálu, tě lo
cv i č n a, musela být demolo,·ána. Hotariáni proto poskytli
pf· ís pěvek n a nové vybavení provozovarelné část i centra ve
výši 150 tisíc korun, což představova l o téměř třetinu potřeb
n)rch nákladt"1. Pro výstavbu nové tělocvičny, jež si vyžádá
6 miliónt"1 korun, p ak získali další prostředky, podpořené
příspěvkem z cl istriktníh o povocliíového konta.

Oignitatis memores ad optima intenti

The Malše River and the Vltava River spread in the Capital
of the South Bohemia
HC České Budějovice ran ks among the largest, olclest, most

experiencecl ancl most active Rorary clubs in this coun try.
The town ancl its surrouncli ngs were one of th e most
seriously affecrecl areas. The capri ces of both rivers ha,·e
been noted for many generations. Ho~·ever, the situation
that area residenrs faced lasr year ~·as not expected by
anyone. Prevention of much more serious damages ancl the
relatively quick removal of thc major consequences of the
floods were macle possible only thanks to the fast ancl
co-o rcl i natecl acrions of those directly affectecl by the floocls.
Every Hotarian from this regio n can truly take credit for this.
I n aclclirion to i mmecliate aid th at wcts provi clecl, HC české
Bud ějovice took an active part i n three larger, lo ng-term
projects. I n the case o f the South 13ohemian Scienti fic Library, which losr 150 000 unique volumes, fina ncial assistance
was nor as importan t as cletermining which books ~·ere
clesrroyecl and replacing them from other sources, such as
fo r example from privare collections. In rhe Domi nican
~l o nasrery. one of the olclest buildings in rhe rown, rhe
renovatecl organs was clamagccl, as clismanrlecl parts o f same
,,·crc storcd in an arca that was flooclecl.
Th e most clemanding projecr has been the aicl to renO\·are
rhe Cen ter fo r the Hanclicappecl of the South Bohemian
Region, w hich was organizecl by Ceské Budějovice Ro tarians
in co-operation w irh their partn er dub in Germany
- RC Herzogenaurach. This cen ter is si tuatecl on rhe Vltava
Emb ankmenr, w hich was parrially flooclecl. In spí te of rhe
superhuman encleavor o f the vo lunteers, it was p ossible to
save only a part of the un ique sporrs equipment, ancl only
the cloakrooms and sani tary installations were funcrional
after the floods. T he gymnasium had to be clemolishecl.
Rotarians contri bured to the purchase of new equipment up
to 150 000 CZK, \vhich representecl almost one-thi rcl o f rhe
necessary costs. Consrructi on o f a new gymnasium, ~·hich
will require 6 million CZK, will be supportecl, among other
sources, by a contribution from the clistrict floocl account.

When Water receded ...

Dobré vztahy s přáteli
českokrum l ovský

Rotary klub získal za osm
let své existence presttznt postavení nejen
v rámci sa mo tného historického města , ale i širšího regionu. Město bylo
povodněmi těžce postižen o. Z v lastních prosrr·edkú klubu, z příspěv
kCt za hrani čníc h klubú, zejména ocl RC Rohrbach, Fichtelgebirge, Gmunclen, Freyung-Grafenau, NCtrnberg, Altotting
Bu rghausen a za přispění Rotary clistriktu 1920, m ěsta Burghausen a také pana Hubschera ze Švýcarska i díky příspěvku
z povocli'lového konta našeho distriktu 2240 se poclahlo
shromáždit fi nanční prostl·edky v čás tce bezmála jednoho
miliónu korun, které byly rozdě l e ny do devíti projektCt.
Tém ě ř pol ovina byla poskytn u ta rodin ě Markových
z Kaplice. Při povodních toti ž praskl y nad m ěs te m hráze
n ě kolika rybníkú a přívalová vlna Malše a 1 ovomlý nského
potoka zaplavila nejen domek clúchoclcú Markových , ale
smetla clo proudu i automobil s bratrem pana Marka, který
nehodu nepřež il a stal se první obě tí loi'iských povodní
v Čechách. Druhá přívalová vlna pak zkázu završila. Větší
č á stko u bylo třeba p l· ispět i na obn ovu čes ko kruml ovské
mateřské ško lky v ulici
a Tavírně, nad níž má místní RC
patronát už ocl své-ho založení. !VIenším i finančním i částk a
mi a materiálem , který sponzorsky poskytly firmy ro tariánú
(elekrromateriál, kamenivo, doprava), pl·i s pě l klub na obnovu obydlí sed mi rodin ám v českém Krumlově a jeho okolí.

Good Relationship with Friends
RC české Krumlov has been in existe nce for 8 years, and

cluring this rime it has succeedecl in acquiring a prestigious
p osition nor only wirhin the framework of rhe h istorical
town but also in the w hole region. T he to wn was seriously
clevastatecl by rhe floocls. T he cl ub succeeclecl in collecting
financial resources reaching al mosr o ne m illion CZK fro m
th e following sources: ownfuncls, contributions from foreign
clubs, esp ecially RC Ro hrbach, Fichtelbirge, Gmunden,
Freyung-G rafenau, NCtrnberg, Altótting-Burghausen, ancl
also Rotary Distri ct 1920, rhe town of Burghausen,
Mr. Hubscher from Switzerland, and last bu t not leasr rhe
flood accounr o f our clistrict. The collectecl fu ncls were
cliviclecl among n ine projecrs.
Almost half of rhe sum was given to rhe Marek family in
Kaplice. During rhe f loods rhe clikes o f several ponds broke
near rhe town and a floocl wave from the Malše River ancl rhe
Novomlý nský Brook inunclated not only the house of rhe
Marek pensioners, b ut also swept away a car in w hich was
Mr. Marek's brorher, who clicl nor surv ive the accident and
rhus became the first \"ictim of last year floocls in 13ohemia.
The seconcl floocl wave only compounded the desLruction.
A large amounr o f money was necessary to renovace the
České Krumlov kincl ergarten in " a Tavír n ě'" Srreer, "\\·hich
school had been sponsorecl by RC Český Kru m lov si nce
founclation of the club. Smaller amounrs of money ancl
materials, inclucling a sp o nsor gift fro m compan ies o f
Rotarians (electrical ma terial, stoneware, transport), were
g iven to se ven fami lies in český K r um lov ancl its
surrounclings for the purpose of renova ting their clwellings.

Také mírná Lužnice ničila

Even the tame Lužnice river was destroying

Velká voda se převa lil a i Planou nad Lužnicí. Prá vě tady
objevili táborští rorariáni ve sp olupráci s místním starostou
d va manželské páry, které se ocitly v zoufalé situaci. Když
vám táhne na osmdesátku nebo jste invalidní, možností jak
začít zn ovu už mnoho není. A najednou je tl·eba opravit
domek, zaríclit znovu do mácn ost ... a tak právě zdejším starobním clúchoclcCtm, manželúm Vrbovým a Mrázkovým, pře
dali č l e n ové RC Tábor vý těže k z klubové sbírky a tenisového
turnaje - 15 tisíc korun pro každ ou manželskou dvojici..

The floocl waters washecl over Planá nad Lužnicí, too. And
right in this town, the Tábor Rorarians in co-operation with
the local mayor founcl two marriecl couples in clire concl itio ns. When you are close to 80 o r cl isablecl, you clo not have
many chances to start from rhe scratch. And suclclenly you
have to repair your house, furnish it .... ancl th us, rhe local
pensioners Vrba ancl Mrázek receivecl fu nds from RC Tábo r
raisecl in rhe Club and at a tennis tournament- CZK 15.000
fo r each couple.
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Když voda opadla ...
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Priorita: pitná voda a topení
V rámci p rojektu ve prospěch rodin postižen)rch povodně mi získal RC Prague International rúzným i "funclraisingovým i" aktivitami ocl srpna 2002 clo března 2003 více než
850.000 Kč. Jeho pomoc byla určen a vybraným rodinám
v I~evni cích u Prahy a Tchořovicích v jižních Čechách na Blatensku. Rodiny př'išly o veške rý svt'1j majetek a tchořovičtí
v převážné vě tš in ě také o své clo my, které odnesla voda nebo
jež byly určeny k demolici. Rotariáni jasně stanovili priority
své pomoci: ta okamžitá představovala zej ména zajištění
oblečení, základního kuchyiíského vybavení a hraček pro
dět i. Alexis Alclriclge ze spo lečnos ti Ambiente zahájila rozsáhlou sbírku staršího nábytku, takže v prúběhu podzimu
měly ro diny v obou obcích své domácnosti vybaveny základním nábytkem. V Řevnicích byla pri oritou rekonstrukce
topení a ohřevu teplé vody, což se podařilo dokončit j eš tě
pl'ecl prv ními mrazíky. Násleclovalo vybavení domácností
běžnými domácími spotřebiči - lednicemi, pračkami a mikro\·lnný mi troubami. Část \y bavení získali díky štěd ré mu
sponzorovi, společnosti SHARP. Pro tchořovické byla prioritou pitná voda. V obci není obecní vodovod, k aždá domácnost má vlastní studnu, avšak veškerá voda byla kontaminována. Rotariáni proto kontaktoval i společnost Šumavsk)' pramen, která krom ě výhodné ce ny nabídla také zdarma zap t'ljčení barelú na pitnou vodu. RC Prague Imernmional pak
v době ocl prosince 2002 clo bf·ezna 2003 zaj išťova l a financova l pravidelné týdenní dodávky 40 barelú pitné vody.
Z povocliíového účtu RC Prague Intern ational ještě nebyly
vyče rp á n y všechny prostředky a klub jedná o d alší pomoci,
která již nebude zam ě řena na konkrétní rodiny, ale na projekt komunitního cha rakteru. Krom ě spo l eč ného projektu
vyvíj ela řada členú klubu ve svých spo l ečnostech další aktivity, zaměřené na pomoc lid em postiženým l oňskými
povodn ě mi. Ráda bych pocl ě koYala všem člent'1m klubu,
kteř í se podíleli jak na zajiště ní finan č ních prosrřeclkt'1 nebo
skladovacích prostor, kte ří pomáhali rodinám, poskytl i jim
psychickou podporu nebo jinou konkrétní pomoc. Poděko
vání patří také řad ě hosttl našeho klubu, kteří náš projekt
finančně podpoř ili.

}eanne KašpaNková
RC Prague lnternational
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Priorities: Drinking Water and Heating
\XIithin th e framework of the p roject to aicl fam ilies
affectecl by floocls, RC Prague International succeeclecl in
co llecting mo re than 850 000 CZK thanks to clifferen t
fund-raising activi ties taking place from August 2002 to
March 2003. Assistan ce targetecl several fam ilies in Řevnice,
near Prague, ancl Tch ořovice, in rhe region of Blatná in
Southern Bohemia. The selectecl fami lies lost all of their
possessions, ancl most of those in Tchořov i ce also lost th eir
houses, whi ch were either swept away in the floocls or had
to be clemolishecl.
The Rotarians set dear p riorities fo r their assistance. In the
immecliate afrermath of th e floocls, aicl consistecl of
garmenrs, basic kitchen equipment ancl toys for chilcl ren.
Alexis Alclriclge fro m the Am b iente Company i nitiatecl
a major effort to collect usecl furniture, so that i n the course
of autumn, the families in both villages coulcl equ ip their
householcls with basic furn iture. The prio rity in Řevnice was
the reconstruction of heating ancl hot-wate r systems, which
was luck ily possible to accomplish just before the first frost.
This task was followecl by the clelivery of common householcl
appliances - refrigerators, wash ing machines ancl microwave
ovens. A portion of the equipment was clonatecl by
a generous sponsor - the SHARP Company.
The priority in Tch o řovi ce was drinking water. There is no
water supply in the village; each householcl has its own well.
However, all water was conram inatecl. T his was the reason
why Ro tarians contactecl šumavský pramen (Bohemian
Forest Spring) Company, which in aclclition to an aclvantageous
price o ffered to Ienci out barrels for clrinking water free of
charge. Although there is on ly a small amount of money left
in the fl oocl account of RC Prague Inte rnational, the dub
continues in its efforts to secure further assistance, which
will no Ianger target speci fic families bu t wi ll be usecl for the
benefit of the community ar large. In aclclition to the
common p roject, many members were active in their co mmunities ancl they triecl to help those affectecl by last yea r's
floocls. I woulcllike to thank all dub members w ho participatecl
both in p rovicling financial resources ancl storage space, as
well as those who have helpecl affectecl fa m ilies cli rectly by
provicling moral support o r any other fo rm o f assistance.
I woulcl also like to thank quite a few guests of our dub who
have clonatecl money to our projects.
}eanne KašpaNková,
RC Prague l nternational
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When Wat er r eceded ...

Plovoucí klavíry

V pražské Konz e r vatoři a ladičské škole pro z rako vě postiženou mládež ). D eyla, která našla své úto č i š tě na Maltézském nám ěs tí na Malé Straně, vystoupila voda z koryta VIta,.)' o více než 3,5 metru. Klavíry umístě né v u čebnách v pf"ízemku b yly pl"i tom zni če ny clo té míry, že ani znamenité
ucho slepce s nimi nic nesvedlo. Protože Rotary klub Praga
Caput Regni drží ke komunitě zrakově postižen)rch dlouholetý vztah, chopil se nabídky švýcarského Rotary klubu
Lensburg-Seetal a spo lečně s ním uspo l·áclal vel·ejnou sbírku,
aby společn ě pomohli v této zoufalé situaci, zpúsobené
nezkrotiteln ý m přírodním živlem. Ta nákup nových klavírtl
se tak podařilo nastřádat 125 tisíc korun, které předal prezident RC Praga Caput Regni Eduard Kuhn zástupci ředitele
této sp eciální ško ly Janu Balcarovi na slavnostním setkání 18.
če r v na 2003. Při této do jem né chvíli u s pořádali žáci školy
slavnosrní koncert, na kterém vystoupili se svými hudebními
kreacemi.

Aleš Šulc,
RC Praga Caput Regni

Svět

pod lupou

Jen ten, kd o si zkusil na chvíli zavázat oči a chodit "poslepu", d o káže alespoi\ částečně p ochopit, jak dťiležité jsou
elektronické ko mpenza ční pomúcky pro zrakově postižené.
Při loi\ských povodních bylo mezi poškozeným za říze ním
pražské Ko nzervatoře a l adičské školy Jana Deyla i toto sp eciál ní počítačové vybavení. Kd yž č l e n ové RC Praha Staré
Město diskutovali o to m, kam s mě rova t svoji pom oc posti žený m povodn ě mi , padla nakonec volba p r ávě na tuto školu
a její p roblém. Klubu se podaři l o shromáždit 345 000 korun.
Polovina byla z ,·lastních pros tředkú pra žského klubu, druhou p olovinou přisp ě l y dva kluby z Japonska, RC Saka!
South a I zumi, a Ro tary k lub z německé Jeny. Částka byla
použita na nákup kompletního zařízení pro
zápis
zvětšovacího
písma, ko mpletní telev izní lupy, mo nito ru a
televizní
kamerové
lupy
Andromeda.
Dnes už zal"ízení slouží
žákúm ško ly i jeji ch
kamarádúm, kteří sem
přijíždějí na rú zná,
třeba i mezináro dní
hudební setkání.

Gert 1-l Riemnúlle1;
R C Praha
Staré Město

Flowing Pianos

In the Prague Jan D eyl Conservatory of Music and School
of Tun ing for Sight-Impaired Young People, wh ich takes i ts
refuge in Maltézské Square in Malá Stra na (Prague Lesser
Side), f lood waters rose above the Vl tava rive rbecl by more
than 3,5 m. T he p ianos in the classrooms o n the ground
floor were damaged beyond repair. Because RC Praga Caput
Regni has a long-stancl ing relatio nship with the com m u nity
of th e sight-impaired, it acceptecl the offer of Swiss RC
Lensburg-Seetal and both the cl ubs collectively organized
a publ ic collection to help i n this cl esperate situation caused
by an untamable natural el ement. The cl ubs succeed ed in
raising 125,000 CZK fo r the purchase of new pianos. This
money was h anded over by Edua rd Kuhn, President of Praga
Caput Regni, to Jan Balcar, vice-cl irector of this special school,
at a festive occasion hele! on June 18th, 2003. On th is
impressive occasion, the pupils o f the school performed
thei r own musical creations at the gala event.
Ale~; Šulc,
RC Praga Capui Regni

The world seen through a magnifying glass

Only those of us, who ever tried to cove r the ir eyes ancl
walk "blindfold", woulcl at least partly understand how
important electronic repara tive aids ca n be fo r visually
impairecl. Such a special com pu ter device was o ne of those
damagecl by las t-years fl oods in th e Prague Jan Deyl
Conservatory of JV!usic and School o f Tu ning. RC Praha Staré
Město cliscussed who shoulcl receive rhei r aicl fo r flood
victims and in the end they opted for this school and its
problems. The Club managed to raise CZK 345,000. H alf of
the amount ca me fro m the Prague Club own resources, ancl
the other half came fro m two Japanese Clubs - RC Saka!
South and Tzumi, and the RC Jena, Germany. The amount
was used to purchase a full-fledged scri pt enlarger, TV
magnifier, a mon itor, ancl TV camera magnifier Andromeda.
Today, this equ ipment is already in use by the stuclen ts of the
school and their friends com ing to Ya rious music even ts.

Gert 1-l Rienmiille1;
RC Praha Staré Město
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Výmluvná fakta

Projekty RC Praha byly realizovány s finančn í pomocí partnerských ldubl'1 RC Kyoto-Raku chu (Japonsko), RC N lirnberg-Neumarkt (SRN) a RC Taipei (Taiwan).
Dodávka a montáž patnácti bytových bu něk
pro m ěsto Terezín: 1,200.000,- Kč
Supply and erection o f fifteen cellular houses
for the town Terezín, value CZK 1,200,000

Eloquent facts

The projects of RC Praha were imp lemented w ith thc
financ i al support of partner clubs RC Kyoto-Rakuchu
(Japan), RC Nlirnberg- 'eustadt (Germany) and RC Taipei
(Taiwan).

Příspěvek

na opravu D vo f·ákova gymnázia

v Kralupech nad Vltavou: 60.000,- Kč
Contriburion fo r repa irs of Dvořák High
School in Kralupy, va lue CZK 60,000

P říspěvek

na opravu Domova cl(Ichoclc(l v obci Tuháií:

300.000,- Kč
Contributi on for repairs of home for elclerly people in the
village Tuháň , va lue CZK 300,000

Pl'íspěvek na opravu bud ovy p ražského
Rudolfin a: 90.000,Contribu tion fo r repairs of the Rud olfinum
Concert H o use in Prague, value CZK 90,000

Pl'ís p ěvek
chově:

na o pravu budovy Náprstkova musea v Libě

150.000,- Kč

Contribution for repairs of th e Náprstek Museum at
va lue CZK 150,000

Lib ěchO\ ·,

Vysoušeče vlhkosti pro s třed ní prl'lmyslovou školu grafickou v Praze, Helichově ulici: 60.000.- Kč
D ehumidifiers for rhe Graphic High School in Prague,
value CZK 60,000
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. , / When Water receded ...

Pomoc

mířila

také k

azylantům

V rotariánském roce 2002 '2003 se i pro RC Praha City stal y
velkou výz,·ou k a ktivitě a ro tariánské spolupráci škody,
napáchané letními katastrofálními povodněm i. Čl enové
klubu mezi seb ou uspor·ád ali sbírku a 12. zá ří 2002 mo hli na
pravidelné schúzce klubu předa t finan ční pomoc postižen)tn1 kazašským manželúm Olegovi a Larise Ru zyakovým
s malým d ítětem , ktel·í bydleli v zaplavené oblasti Prahy- Karlína a přišli o veškerý majetek. Jako žadatelé o azyl, jejich%
žádost dosud nebyla vyříze na, neměli nárok na po moc ocl
státu.
Z příspěvku
30.000
Sk
vybran)r c h
mezi čl e n y RC
Liptovský
tdikuláš p o dpoř il klub RC
Praha City azylanta, kterého
do poru č ila

Po rad na pro
int eg r ac i
a kter ý žije
v Ústí nad
Labem. .Jako
drobný pod nikatel
pr·i šel
o svllj obchod.
Z přís pěv k u
1.000 EUR ocl RC Berlin H umbolclt podpořil klub RC Praha
City rodinu Dr. Kluč in y, historika, kterého č l e n ové RC Prah a
City osob n ě poznal i jako před n ášející h o. Dr. Klu č in a, žijící
na Zbraslavi, p ř i še l při povodni o majetek a rodina se ocitla
v tíživé situaci s ohledem na těžkou nemoc jeho manželky,
matky a vážn é z ran ě ní syna.
Z přís p ěvk u 1.000 EUR z bavorského RC Weilhei m po d poři l RC Praha City Zákl ad ní um ě l eckou školu v Kralu pech nad
Vltavou, která byla pl·i povodních zn iče n a a pl·išla o všech ny
hudební n ástroje ve sta tisícov)rch h odno tách.
Všem tře m RC klubt'1m, které pro s třednictvím RC Praha
Ci ty posk ytly nezištnou pomoc postižen)rm ni č i\-ou vodou,
patr·í i naše s rd ečn é poděkování.

Lenka Deverová, pctst-preziclenl RC Pra/ia City

Aid also heading to asylum seekers and holders

ln the Rotary year of 2002 03, the catastrophic f loocl
damage became a great challenge also fo r the RC Praha City
ca lling fo r vigour and Ro tary co-operatio n. A funclraising
campa ign was organisecl by ancl among the Club members,
ancl on their regular meeting o n September 12, 2002. they
coulcl give th is f i nancial aicl to O leg ancl Larisa Huzya ks,
a Kazakh marriecl couple who lived \Vith their small chilcl in
th e floocled Prague-Karlín area and lost all their pro perty. As
asylum seekers w hose application had no t been processecl
yet, th ey dicl no t hm·e a right to any
governrnen t aid.
RC Praha City usecl the SK 30.000
ra ised arnong RC Li ptovsk)r
~ likuláš members to su pport an
asylum holder ~·ho l i\·es in Ústí
nad Lab em ancl ~'as recommendecl
by the Office for Integration. His
small shop was clestroyecl by the
f lood s.
RC Praha City used a 1.000 EUR
co ntribution frorn RC I3erlin Humbolcl t to suppo rt
the fam ily o f Dr.
Klu či n a, a historian
w ho m th e Club
memb ers got to
knmv as a speaker.
Dr K l u č ina l i\·es in
Zbraslav and lost
his property in the
floocls. His family
was in a clire
situatio n as his w i fe and his mother suffer of a serious
cl isease ancl his son ~·as seriously injurecl.
A 1.000 EU R contri butio n fro m the Bavarian RC \XIeilheim
was used by RC Praha Ci ty to support an elementary arts
school in Kralupy nad Vltavou that was destroyed by the
flood s ancl thus also lost all its rnusical instru men ts o f value
amou nting to hunclrecls o f thousancls.
We ~,·o ulcl like to thank warml y to all three Clubs, that
provicled aicl through RC Prah a City to those afflictecl by the
clestru ctive floocls.

Lenka Devemvá, Pas/-Presiclent ofll!e RC Praha City

Mají pod čepicí

They Have Got Brains

.Jihlavští rota riáni spoj ili p n Jemné s u znecným. Ko ntaktovali výrobce letních spo rtovních čepic a vytvořili jejich rotariánský design.
Základem se stal symbol Ro tarr - o zubené
kolo, dopln ěn)· čísle m našeho distriktu na če
le čepice, po jej ích stranách je možné umístit
oz načení jednotl ivého klubu. Protože jsou
ro tar iáni velmi čas to i aktivními spo rtovci, byl
o čep ice mim ořádn ý zájem. Část výtěžk u
z prodeje če p ic v prt'1běhu uplynulého ro tariánskéh o ro ku při s p ě l k likvidaci škod v pražské Konzerva toři a l ad ičs k é škole p ro zdravotn ě p ostiženou mládež.

RC Jihlava Ro tarians kn ow hO\Y to combine
p leasant activities ~vith usefu l ones. The dub
con tacted the producer o f summer spons caps
and createcl their o~· n Rotary design, the most
importanr part of which is the Rotarr ~-h eel symbol
fi n ishecl o ff with the District 2240 number on the
front pan of the cap - along with the names o f the
incliviclual clubs locarecl on the sides o f the cap.
Because Ro tari ans are o ften acti ve sportsmen, the
caps have proven to b e of extraordin ary in terest.
Profi t fro m th e sale of the caps cl uring the
p revious Ro tary year was clonared to the Prague
Jan Deyl Conservato ry o f J\•lusic ancl School of
Tuning ancl usecl to rep air clamages.
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10,4 metrů nad normálem
Pozornost člen(J RC Praha Classic upoutala už,. prúběhu
povodní oblast, kcle se Vltava na severu Prahy zařezává clo
skal a opouští m ěsto. Na jednom bf·ehu známá zoologická
zah rada a Trojský zámek, na druhém břehu Poclbaba, Sedle
a zapomenuté údolí Šáreckého potoka. Hladina řeky tady
kulminovala s nejvyšší hodnotou v celém městě a jeden
z postižených, pan Polák, s trochou n adsázky říká, že to bylo
právě 10,4 metrú nad normálem - 10 je čís l o popisné jeho
domu a 4 číslo o ri entační. Čá ra na zeli, kterou za sebou řeka
nechala, to bezmála potvrzuje.
Rotariáni z RC Praha Classic ve spolupráci se zástupci
Městské část i Praha 6 ,·ybrali tf·i konkrétní rod iny, jejichž pří
běh byl atypický a u kterých byla potřeba pomoci patrně
nejna l éhavější. Hodin ě Polákových se dvěma dospívajícími
studujícími dětmi povoclei1 zdevastovala právě zkolauclovan )r rodinný domek, včetně vybavení. Manželé Šerclovi, kteří
jsou oba ocl mládí inva lidní ( proděla li dětskou obrnu), přišli
při povodni o veške rý majetek, cl(u11 i jeh o vybavení. Povoclei1 zasáhla i domek dvou dúchoclcú, manželú Nesrovnalových. Ta jejich příběhu je dojemné, že zachrai1ovali pf·eclevším velkou sbírku knih jako ,.paměť národa".
Už ocl lo iíského jara navazovali čle nové HC Praha Classic
no Yé kontakty s HC Stuttgart- Solitucle. Z německé strany pf·išla spontán ní reakce už v době povodní. V první fázi se jednalo o věcnou pomoc, v druhé o fin anční podporu. Spo l eč
nými silami těchto dvou klubú a s příspěvkem z povodiíového konta našeho distriktu se tak podařilo pro tyto tři rodiny
zajistit vybavení domácnosti nejen z použitého zal"ízení, ale
i nákupem nových potřebných věcí a poskytnout finanční
příspěvek na opravu jejich obydlí. Realizovaná pomoc dosáhla celkové částky téměř 400 tisíc korun. Podařilo se tak
vý raz n ě
zmírnit tiZJvou životní Situaci těchto lidí.
V případě inval idních manžei(J Šerclových je možné mluv it
snad až o ře še ní definitivním, p rotože městská část jim současně dala clo tr va lého užívání nov)r bezbariérový byt. Nově
se rodící partnerství a přátelství obou Hotary klubú tak neče
kaně dostalo konkrétní podobu a novou dimenzi při práci
ve prospěch svého okolí. .Jejich čle nové našli spol ečnou řeč
v duchu rotariánských icleál(J, a i jejich vzájemné n ávštěvy se
ocl té doby staly častějším i.
10.4 Meters above Normal
Leaving Prague to the north, the Vltava river flm,·s through
a n arrow va lley. There the flood cu lminatecl at an increclible
leYel of 10.4 meLers above norma!. RC Prah a-Classic decidecl
to help people living in that suburb. In cooperatio n with the
Prague 6 municipality, they have chosen three families, most
baci ly affectecl by the floocl ancl in urgent neecl of help. The
Polák family with two teenage chi lclren lost all the househo lcl
belongings ancl their branci new family house was bacily
clamagecl. The marriecl couple šercl, both polio-hanclicappecl,
lost th ei r house ancl all their property. The floocl also clevastatecl the house of th e retirecl couple Nesn íclal, w ho tried to
save in the first place their lib rary ("the memory of the
nation"). RC Praha-Classic, with substantial help of their partner
RC Stuttgart-Solitude ancl w ith the financial support from the
clistrict floocl accounr, succeedecl to secu re for th ese th ree
families the necessary householcl equ ipment, partly new,
partly seconcl-hand, and also to give them financial assistance
for rep airs of their homes. The help totally reachecl nearly
CZK 400,000.

Dignitatis memores ad optima intenti

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" , / When Water receded ...

Pomoc z Dánska

Birger Husted, člen RC Praha Classic pochází z Dánska.
bydlí v Dobřichovicích, městě ležícím na
Berounce nedaleko hradu Karlštejn. Ocl roku 1992 se \" naší
zemi vě nuj e personálnímu poradenství a před tf·emi roky se
u nás stal i rotarián em:
"V dob ě povod ní jsem byl na dovolené v Dánsku. První
zprávy o k atastrofál ní situaci v mém druhém do m ově,
v Praze a okolí, ke m ně dorazily vel mi rychle. Okamž i tě jsem
se spojil s Rotar y klubem v Ri ngkoebingu, mém rodišti,
a zača l organizovat pomoc potr·ebným. RC Ringkoebing
a místní krajský deník Ringkoebing Amts Dagblad odstartovaly s po l eč n ě med iální kampai'l na pomoc m ěstu Dobř i c h o
vice. Noviny v p rúbě hu ch·ou t)•dntl u\·eřej i'lovaly každý clen
aktuální zprávy o povocli''lové situaci v tom to m ístě . V Dobři
chovicích byla poškozena více než polovina z tisícovky obytn)·ch domll a škod y na in fras truktu ře a \·eřejných budm·ách
dosáhly zhruba 55 miliónú českých korun. Člen (nn RC Ringkoebing se podařilo \·elm i rychle shromáždit z vlastních prostředktl i z darú \"eřejnosti čás tku 150.000 Kč jako fi n ančn í
pomoc Dobřichm·icím. Do Do břic hovic směrovala svoji
pomoc například i dánská firma FA LCK, jejíž dcdiná spo leč
nost Group4 Securitas p t1sobí v Čech ách - vyslala clo to ho to
měs ta dva specialisty z has ičs k é ho t)rmu, kteří s sebou phvezl i i to lik potr·ebná čerpad l a."
\"so učasné době

Help from Denmark

Some club members of rhe RC Praha Classic we re to uched
by th e flood nearly directly. Birger 1-Iusted, originating from
Denmark, now working in Prague ancl club member fo r
rhree years, lives in the town of Dobřic h ovice in the valley of
Bero unka river. There the floocl clamagecl mo re th an o ne
half o f 1000 fami ly houses. H e w rites: "When the floocl came,
I was in Denmark fo r holiclay. When th e news reachecl me,
I immecliately conractecl RC Ringkoebing in my native place
and the local claily Ringkoebing Amts Dagblacl . This
ne-:\·sp aper fo r rwo weeks brought cla ily news about floocl
situatio n in my new ho metown. In a short time the clu b
succeeclecl to collect CZK 150,000 as a help for Dobřichovi ce.
And the company FALCl< ~enl to the town two fire-brigade
specialists wirh bacily neecled water pumps."
Znojmo · Centrum sociálních služeb

I kd yž povocli'iová vlna zasáhla nej vý raz něji povodí Vltavy
a Labe, u c hrá n ě n y nezl!staly ani n ě které o bl asti podél ře k y
Dyje na jižní M o ravě . Povoclet''l částečně postihla i m ěs to
Znojmo a zatopila příze m í zdejšího Centra sociálních slu žeb
Dukelská- klubovnu, jídelnu s kuchyní, rehabilitaci, kancelář
i šatnu za rn ěs tnan ctl. Celková škoda dosáhla zhruba dvou set
tisíc korun . K její úhradě u spořáda l y d va Rotary kluby - RC
Znojmo a RC Brno - fina nč ní sbírku. Z vlastních prostředkú
a pom ocí sponzorských clarú přispěl y polovino u potřebné
částky, druhou polovinu pak získaly z d istriktního povodi'lového konta. "Ro tariáni př iš li s nabídkou p omoci mezi prvními a jejich č inn ost byla dobře zorganizovaná" pochvaluje si
Jarmila Eliášová, řed ite lk a centra. "Kdybychom nemuseli
če kat na vysušení místností, byl by provoz našeho zaříze ní
obnoven v p ods tatě bě h e m n ě ko lika rýcl ntl. I tak jsme to za
pomoci ro tariánú zvládli za dva m ěsíce . "

Znojmo • the Centre of Social Service

Although the floocl -:\·ave causecl the most clamage in the
area of confluence of the Vltava and Labe Rivers, some areas
along the D yje River in Southern 1\ loravia also experiencecl
floocling. The flood-:\"élters partially struck the to\vn o f Znojmo and flooded the ground floor of the Centre of Soci a! Service D ukelská - the cl ubroom, the d ini ng hall together with
the kitchen, the o ffice, and the employees' cloakroom. The
to tal damage rcachecl approximatcly 200 000 crowns. To
help the stricken, mu Ro tary Clubs- RC Znojmo ancl RC Brno
- organized the collection o f mo netary
don atio ns. Using own-funcls ancl
sponsor gifts, these clubs contributecl
half of the nccessary amounr. T he
remai ning half was obtained from

th e
flood accounr.
" Rotari a n s
-:\'ere amo ng
the fi rst who
o fferecl hel p
ancl their activity was ver y
well
o rganized," says Jarmila Eli ášová,
director of th e Centre, who is more than sarisfied. "If it had
not been necessary for us to wait until the rooms got clry, we
could have startecl run ning the Cen tre practica lly withi n
several weeks. Nevertheless, w ith the help from Rota rians,
we managecl the w hole si tu ation in two months."
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Srdce pro s t aros ty
Myšlenka uspor·áclat v Brn ě benefiční koncert "Povoclei'l
aneb pomáhejte s námi .. vznik la paradoxně ještě pr·ecl tím,
než velká voda vstoupila na území Čech . Povodně, které na
začátku loi'lského léta postihly nejclřÍ\·e Blanensko, přivecll y
totiž do brněnského studia Českého rozhlasu dva pracovníky humanitární o rganizace ADRA- Jiřího Raisera a Miroslava
Veverku, ktel'í pf·em)ršleli, jak by se oblastem na M o ravě dalo
pomoci. Netušili, že zanedlouho ničivý příval vody zasáhne
mnohem zákeřněji jižní Čechy a potom i další území české
republiky. A tak se právě v rozh lase, za vydatné pomoci
redaktorú Marcely Vandrové, Josefa Pruclila a Jany Slim áčko
vé, manažera skupiny Poutníci Františka Linhárka a Věry
Stai'lkové z RC Brno City, zrodila myšlenka bene fičního koncertu, jehož výtěžek byl nakonec směrován clo jižních Čech
mimo jiné i proto, že dříve postižené obce na Nl oravě získaly nakonec státní příspěvek.
Brněnské Janáčkovo divadlo i přes svou ohromnou kapacitu praskalo 4. října 2002 ve švech. Do posledního místa
by lo vyprodáno. Podporu poskytlo Národ ního divadlo
v Brn ě v če l e se Zde1'íkem Prokešem, techn ickou pomoc zajistila Státní filharmo nie Brno, m ediálně akci podpořila brněnská studia České ho rozhlasu i české tel evize. Klíče m
k úspěchu byla ú č ast umělcú , kteří k velké radosti organizátort"J ani na okamžik nezaváhali a okamžitě přislíbili své
vystoupení na ko nce rtě, bez nároku na honorář. Zaslouží za
to velké pod ě kování. Nloderátol"i veče ra postupn ě pozvali na
pódium n a pad esát um ě lct"1 a souború, jejichž složení bylo
výjimeč n é již samo o sobě. Sešla se opravd u vynikající společ nos t muzikantú a zp ěvákú z oblasti vážné hudby, muzikálu, folku a folklóru, která se v podobném složení vidí málokdy. Kdo m ě l možnost sledoval přímý rozhlasový přenos
nebo další dva ses třihy koncertu, jistě mi dá za pravdu, že
atmosféra byla opra\'Clu skvělá' Škoda, že se zatím nepodaři
lo vydat záznam koncertu na CD.
Při přípravě koncertu se osvědč ila úzká spolupráce s mezináro dní organizací ADRA (Adventist Development ancl Relief
Agency), jejíž pobočka v podobě občanského sdružení o rganizuje n a území české republiky už ně kolik let humanitární
projekty. Pracovníci občanského sd ružení ADRA dokázali
sous t ředit velmi zajímavé, prt"1kazné materiály o rozsahu
povodní i rt"1zných formách realizova né pomoci. V prúběhu
kon certu tak promítali diapozitivy a vyprávě li o svých osobních zážitcích.
Výtěžek koncertu "Povoclei'i aneb pomáhejte s námi",
jehož spo lupořadatelem by l Rotary klub Brno City za spolupráce RC Brno, čin i l téměř 300.000 korun. Částku rozdělilo
ob č anské sdružení ADRA mezi šest rodin posti že n)rch
v Čech ách povodněmi. Vyhlášení konečné částky bylo spojeno se symbolickým před á ním p eče n ýc h s rdíče k starostúm zaplave-ných obcí. Srdíčka upekli studenti Středního
odbo rn ého učiliště potravin ářského a služeb v Brně a za
všechny starosty zaplavených obcí v republice je pr·evzali
starostové jihomoravských obcí Olešnice a Crhova - také
p ro to bylo srdíček přes n ě 510.
Věra

Slai1ková,
RC Brno Cily
jolograjle: lgor Zehl

(1) Návštěvníci m ohli pNspě! ješlě na koncerlě do kas iček,
(2) Pelr a Hana Uli ychovi se skupinou.fCIVO IJI, (3) Koše jsou
plné srdíček pro slarosly, (4) Motlilbu za vodu zazpíval.fura
Pavlica s 1-!radiš!'anem, (5) Zášlilu nad koncertem p1'evzal
primálor měsla Brna Petr Duclw11- (druhý zleva), (6) Zaplněné.fcmáčkovo divadlo.

Moravané pomohli na Písecku
Ú r yvek z dopisu, kterým členové RC Písek děkují svým
přáte llim z RC Zlín za poskytnutý p ř íspěve k 25 tisíc korun clo
sbírky na p omoc posti ženým povodní, vystihuje velmi dobře
atmosféru té d oby v jižních Čechách :

"Milý J en e, ro/a riánšlí kolegové ve Zlíně,
posílám vám pozdravení ocl všech píseckých rotariánt.i.
spolu s díky za uášji'ncmční dm : Minu/jí lýden u pondělí jsem
s prez identem klubu Pelrem Cigánkem a redaktorkou Lis/ti
Písecka Lenkou Žižkovou pFeclal celkovou čáslku 50 tisíc
karu n sedmi invalid ním občcnni m, k leJJím voda vzala veškeJ)í majetek a pNprcwila je o právě dostavěn é bezbariérové
byty, kte1ých si užívali pouh.Jích 8 dmi.. Raclosl z daru byla
veliká a někteN, zvláště moravští rodáci, byli dojati pomocí,
klerá pNšla z j ejich rodné Moravy. Osobní kontakt s posliženými m ě utvrdil ve sp1dvné volbě obdarovaných.
S rolariánským pozdravem Miloi1. Terč"
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When Water receded ...

(1) Visitors could conlribute to the moneyboxes even at the
concerl, (2) Petr and Hana U!Jychs wilh the JavOIJI group,
(3) The baskels are fu/I ofheartsfor the Mayors, (4)Jura PavliCCt and !-lradišl'cm g roup sang a prayerfor the wate1; (5)
The concert was o1ganised under the auspices ofthe MC~)IOr
of Brno Petr Ducho1~ (second ji-om lejt), (6) The Janáček
7heatre was fu/I.

Moravian People Helped in the Region of Písek
The following passage comes from a letter w ritten by the
members of RC Písek to their friends from RC Zlín to thank
them for rhe co ntributio n of 25 000 CZK to the collection for
aid to those stricke n by floods. It precisely expresses the
atmosphere of th at lime in South Bo hemia.

''Dear]an, Rotaricm ji·iends in Zlín,
Allow meto send to you best regardsji·om a/1 Písek Rotarians, together wilh many thcmks jor your sponsor gift. On
Monday, lasl week, together wilh Petr Cigánek, president of
the dub, and Lenka Žiž ková, editor of the journal "Listy
Písecka'; I hctnded ouer the tota/ cnnount of50 000 CZK to
seven handicapped people who losl a/1 oftheir property and
who had Just completed barrier-ji"ee jlats, which tliey were
able to use on~)! since 8 days. Yltey were very pleased, and
those born in Moravia were especiai~Ji touched by the aid
lhal ccnne j i·om their native Moravia. ll·ze persona/ contacl
with these hcmdicapped j;eople fu/~)! convinced me lhal we
had ma de the right choice jor donations.
Vlilh RoiCIIJI greelings Miloš

A heart for the Mayors
The idea to organise a fund-raising concert in B rno callecl
"Th e floocls - help w ith us" originated paracloxically even
befo re rhe flood waters entered Bohemia. Floods that came
to Blansko region in the beginning of last-year's summer led
two staff members of hu manitarian organ isation ADRA to
the Brno stud io of Czech Radio. Ji ří Raiser and M iroslav
Veverka we re pondering ways to help the afflictedlvl o ravian
regions. They had no idea, that not long after that the
desrructive floocl waters would affect Smith Bohemia and
rhen other areas in the Czech Republic even more insidiously.
Thus, the idea to o rganise a funcl-raising concert o rig inated
in rhe radio studios, w ith an extensive help of editors Marcela
Vandrová,Josef Prudil and.Jana SlimáčkoYá, František Linhárek
-a manager of the group Poutníci, and Věra Stai'lková from
RC Brno City Funds ra ised ar the co ncert we re in rhe end
sent to Smith Bohemia - among other reasons because rhe
afflicted Moravian villages rece ived government aid.
On October 4, 2002, the .J anáček Opera House in Brno was
cracking despite its enormous capaciry. Ir was sokl out. T he
perfo rmance was supported by the National Theatre in Brno
headed by Zdeněk Prokeš, rech nica l assistance was provided
by the State Philharmonic o rchestra i n Brno, and media
suppo rt p rovided by the Brno studios of Czech Radio and
Czech TV. The key to success was the participation of artists
w ho accepted the i nvitation witho ut hesitation and to the
joy of organisers, and promised to perform at the concert
free o f ch arge. T hey deser ve many th anks for tha t.
Throughout the eve ning, the moderato rs gradually invited
abo ut fifty arti sts and groups o f exceptional co mposition to
the stage. Those w ho had a chance to listen to the Jive rad io
broadcasting of the concert or Jater to the two edited
broadcasts will surely agree that the atmosphere was g reat!
Its a pity, th at a CD of the concerr has not been produced yer.
\Xfhen preparing the concert, we had great experience
w ith close co-operation with rhe international o rganisatio n
ADRA (Adventist Development and Relief Agency). Their
b ranch in the Czech Republic, has o rganised humanitarian
projects in the country fo r a number of years.
"The floods - help w ith us" conce rr co-o rganised by RC
Brno City in co-operation wirh RC Brno raised almost CZK
300.000. The ADRA association distribu ted the amoun t
among six Bohemian families afflicted by the floods. The
anno uncemenr of rhe fina l raised amount was done hand in
band with a\vard ing the Mayo rs of flooded municipalities
w irh baked hearts. The 510 heart-shaped cookies were bakecl
by students of the Secondary Vocarional School of Food ancl
Serv ices in Brno. On behalf of the M ayors of all 510 f looded
municipalities in the countr y rhey were given to the Mayors
of South Mo ravian municipalities Olešnice and Crhova.
Věra

Stai1kovcí,
RC Brno City,
photo by Igor Zehl

Terč
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Když voda opadla...

Pomoc z druhého konce
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světa

V jih očes k é Blatné strávila před tře mi roky n ě ko lik m ěs í cú
paní Eleano r Mo rrisby z Tasmánie, ostrova na jih ocl atistralského Melbourne. U nás byl a na studijním pobytu- sama studovala hudb u a přito m vy u čovala jako ro dilá mlu včí a n g li č ti
nu. Čechy ji tehdy o kou zlily. Po náwatu clo svého domova
neztratila s naší zemí ko ntakt a zača l a se in te n z i v n ěji stýkat
s n ašimi krajany žijícími nebo pracujícími v Tasmánii.
O povodních, které těžce zasáhly i Blatnou, se d ozvě d ěl a už
v jejich prúběhu. Aktuální infor mace d ostávala ocl svých př á
tel e-m ailovou poštou. Celou katastrofu pak s nimi prožívala
prostf·ecl nictvím fotografií na web ov),ch stránkách.
Se sv),mi hlubokými zážitky se svěf'ila ho norárnímu konzul ovi české republiky v Tasm ánii p anu Ruclie R Sypkesovi
se slovy: ,.Přá telé v Blatné tenkrát pro mě uděla li tolik, tecl' je
na mn ě, abych ud ě l a la n ěco já pro n ě " . j ako muzikantka zo rgan izovala v tasmánském H ob artu ( 190 ris.obyva rel) bene-

fi č n í koncert za účas ti d vou sólistek čes ké h o púvoclu z Melbourne a stipendistky našeho clistriktu, houslistky Romany
Zieglerové. Pan Sypkes převza l nad koncertem záštitu a pustil se cl o organizování pod po ry koncertu p ředevším prostře dni ctvím svých p ř á te l v RC H obart. Poclaf'ilo se zajistit
d os tateč n o u publicitu , ú čas t starosty m ěs t a na ko n ce r tě.
něko lik spo nzor l! i sjednat mírnou cenu za pronájem konce rtního sálu Tasmánskéh o symfonickéh o orchestru v kongresovém centru místníh o ho telu.
"V našem "rotary" se sa mo nestane nic. Kd yž ale n ě kd o p ř i
jde s dobro u myšlenkou , pak se souko lí roztoč í naplno,"
dod ává s ús m ěve m ho no rární konzu l. A s kuteč n ě . Jeden
veče r vlála nad tasm ánsk ý m H abartem čes k á vlajka, clo ko nce rtního sálu se sjeli nejen n aši krajané, ale i spousta ro tari ánú a obyvatel Hobartu i z celéh o okolí. Výt ěžek koncertu ve
v),ši 7.000 AUS $ byl vě n ová n m ěstu Blatná. Přispěl tak clo celkové čás tk y, která byla urče n a na ,'),stavbu 30 p atrov)rch
rodin ných clo mkú v nové městské části. Rodiny, které p řišly
o všech no, v nich bydlí již ocl minulých vánoc.
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Help comes from the other end of the wor ld

T hree years ago, Mrs. Eleanor Morrisby from Tasmania
livecl for some mo nths in Blatná, South Bohemia, as a music
stud ent - ancl at the same ti me as a teacher o f English for
local peop le. Bohem ia enchantecl her extremely. Afte r
co ming home again, she has never lost contact \Vi th ou r
country and startecl to establish frienclly relations to our
compatrio ts livi ng or wo rk ing in Tasmania. When the flood
came, she was informecl immecliately how heavily it has stri ken
also the town of Blatná. Many actual news ca me to her by
e-mail th anks to her friencls in Blatná so that she was d osely
involvecl in the catastro phe follwoing it o n the web sites.
She commi ttecl herself wi th her cleep im pressions tu the
H o no rary Consul of the Czech Republ ic fo r Tasm an ia, lVIr.
Ruclie Sypkes, telling him: "My f riencls in Blatn á have mad e
so much for me, now it ismy clu ty to clo something for them."
As a musician, she o rganizecl therefore in H obart, Tasmania
(190 000 citi zens) a beneficiary conce rt
given by rwo ladies-soloists of Czech
origin livi ng in Melbourne and by rhe
Czech female scholar Romana Zieglerová,
jusr spending her schoolyear in H oba rt.
T he sponsorship has b een taken over
kind ly by Mr. Sypkes who ca recl fo r the
organizatio n of the concen namely
through h is Rotary friencls - m embers o f
the RC H obart. He succeeclecl to make a
perfect pub licity, to ca re for some more
sponsors, to bring to the con cert also
the Mayor of Hobart ancl last b ut no t
least caring also fo r a favourable renta!

fo r
Co n ce r t
H all o f the
Tasm anian
Honorární konzul éR v Tasmánii (vpravo]
Symph o nic
při návštěvě naší země
O r c h es tr a
Honorary consul of Czech Republic in Tasmania
in the local
during h1s vis1t of our country
Co n g r ess
Center.
"In our Ro tary worlcl noth ing happens from itself. But if
somebo cly com es wi th a goocl idea, all rhe gears stan to run,"
says smiling the Czech Hono rary Consul. And indeecl - that
evening the Czech flag was sweeping above the roofs of
H obart. The concert was visitecl no t only by the Czech
co mp atrio ts, but also by many local Rotarians ancl H obart
citizens. The concert proceecls representing 7,000 AUS $ were
given to rhe town of Blatná. I r complerecl the rota! amount
neecl ecl for a very quick construction o f 30 brancl-new fa mily
houses in the new town quarter. Fam ilies who have lost
everything were able to move there just before Christmas 2002.
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Nevítané jezero na severu Čech
V polabské rovině mezi Štětím a Lovosicemi, obec n ě nazý-

va né Li to m ě ři c ke m , se při loi'lských povodních vytvo řilo
jezero o rozlo ze vě tš í n ež 700 ha. K d alším velkým ško d ám
došlo ve zú ženém labském kai'ionu mezi českou brano u
( Parta Bo hemica u Velkých Žernosek) a H l"enskem, kde se

nach ázejí velká města Ústí nad Labem a Děčín. Tady stoupla
ře ka o více než 12 m n ad no rmální stav a svou rychlostí
a objemem ničila při prútoku vše, co jí stálo v c es tě.
RC Most pfi o rganizování p omoci v této oblasti oslovil
zejména zahra ni č ní p artnerské kluby. Reakce lucemburských klu bú, které zas třešoval klub Luxembourg-Vallées (pří
tel Hubert Clasen) byla blesková - už v zá ří phšla zpráva, že
probíhá sbírka. N ásleclovaly švýcarské kluby z okolí Basileje,
které shromažcl'ovaly peníze clo jara 2003. Kontaktními osobami byli pl·átelé Hans:Jo rg Schlegel, H einz Eckenstein ob a
z RC Angenstein a předevš ím franz Mockl i z RC Arlesheim,
který byl velmi ce nným partnerem, p rotože severní Čechy
zn al ze své n ěkolika leté pro fesionální činn osti v Děčíně. Ta
j aře letošního roku se p ak díky inic iati\·ě guvernéra švýcarského cl istriktu 1890 Simona KC!chlera a našeho guve rnéra
Milana Racha n ašel ještě další finanční příspěvek z District
Simplifiecl Gran tu ( DSG), který p oskytlo ú středí Rl v Eva nstonu. Sosutřeclilo se tak 1,180.000 Kč. HC Most k to mu při 
dal dalších 35 tisíc ko run.
Z d esítek nám ě t ú byly nakonec vyb rány tl'i velké projekty,
clo kter)rch se získané finance a ro tari ánské úsilí vložily. Ve
Yšech pl'ípaclech šlo o spolufinan cová ní, ted y do pln ě ní p ros třeclkú , které ob ce získaly z jiné mezináro dní po moci napr·íldacl od luce mb urské nebo šv)rcarské vlád y, o cl nad ace
Člověk ,. tísni, ně meckého Červe néh o kříže a d alších cl on átort'l. Nejvyšší čás tk a z ro tari ánských pros třecl k ú byla s m ě řo 
vá na clo D o mu s p ečova te l sko u službou v malé obci Mlékojedy na Lito měř i c ku. Po moc byla poskytnu ta také matel'ské
škole v Bohušovicích nad Ohří. Práce na ob n ově základ ní
školy v Hřen s ku , kam s m ě řova l i DSG, j eš tě probíh ají, ale
budou uko n če n y tak, aby škola mohla pln ě sloužit svým
žákú m u ž ocl z ačá tku nového školn ího roku.

Unexpected Lake in Northern Bohemia

The August 2002 floocl createcl a huge Iake of 1729 acres in
the north of Bohemia, ca using clamage to many towns ancl
villages. Stili mo re clevastating was the floocl in the Elbe
ca nyo n upto the Czech-Gennan bo rcler, w here the water
Ieve! reach ecl 12 meters above no r ma!, Most heavily
d amaged was the border village H řens ko.
HC Most (th e nearest RC in northern Bohem ia) was very
active in organizing help in that region. Besicles collecting
money from their members, they collectecl substential financial
help from clubs in Luxembourg an cl especially fro m Switzerland (district 1890, RC Angenstein, RC Arl esheim). Totally
they were able to o ffer hel p in the amount of CZK 1,180,000.
RC M ost implemen ted three big flood p rojects. T he
biggest part was investecl imo the reconstructio n of the
h o me fo r elclerly people in a small village of
Mlékojecly. The seconcl p roject 'vas financing equipment for
a kindergarten in Bohušovice. Both these projects we re
suces fully ťini s hecl. The third p roject, the reconstructio n of a
schoo l at Hřensko, is stili conrin uing, to be finishecl w ith the
start of the new school yea r.
RC Most is esp ecially thank fu l to l{o tarian Franz Moeckli
(RC Arles heim),
w ho visitecl the
p ro ject sites tw ice
ancl
o rganizecl
actively the hel p
fro m Switze rlancl.

Při otevřen í mateřské skoly v Bohušovicích n. I. · zleva:
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. lucembursky velvyslanec Pierre·Louis Lorenz,
st arosta Ivo Hynkl a Manfred Hellmich z RC Most

Reopening of the kindergarden at Bohušovice [from the left]:
regional executive of nor ther n Bohemia Jiří Šulc.
the ambassador of Luxembourg Pierre-Louis Lorenz, mayor Ivo Hynkl
and Manfr ed Hellmich of RC Most
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Distriktnf

povodňová
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komise

l když se pi"eclsravirelé disrrikru 2240 zapojili do pomoci ve
svých .. maref·ských'· klubech, pi"em},šleli už bě he m posledního srpnového t}'dne, jak zorganizovat pomoc v ši rším
m ěi"í tk u, na úrovni distrikru, n ebo ť bezp rosr f·cdn č po opadnutí prvního šoku z povodi'lové katastro fy se na vedení
cli srriktu 2240 začal y obracet. jak tuzemské a za hran i čn í
kluby, rak jednotlivci a spo nzorské firmy s nabídkam i ~~m~~~§i~~~
po moci. Proti těmto spon tán- ~
ním nabídkám bylo ri"eba fo rmulovat p op távku, konkrétní
porf·eby.
Byla pro to ustavena d istriktní p ovocl i'lo\"á kom ise, která se
routo prob lematiko u zab }ryaJa
po celý uplynulý rorariánský
rok. j ejími čle ny byli tehdejší
guver nér distri ktu p. J\ l ilan
Roch z RC Praha a členové
po rad n íh o sboru gu ve rn éra
1\ lanfred H ellmich z HC J'vlost,
Erich Schinko z RC české
Budějovice a Svato pluk jed l ič
ka z RC Praha-Ciassic. Pi"edsedkyní byla jmenována vedoucí
distriktní ko mise pro 1 adaci Hotary Daniela Vondrová z HC
čes ký Krumlov. Na zvláštní povod i'lové ko nto (č.ú.
599850/ 2700) bylo v pri'lběhu n ěkol ika m ěsíc(t so us ri"eclě no
1,3 miliónu korun. Distriktní kom ise ve sp olupráci s vedením distri ktu se p ak staly zárukou, že prosri"edky dárcú
budou \')'Užity tím nejlepším zpúsobem.

District Floods Committee

Although the represenrati ves o f disu·ict 2240 parricipared
in rhe aid of their "mo ther" cl ubs. they began to consider rhe
co-orcl ination of aid on a larger sutle during rhe lasr week o f
August, just as the H eadquarters of District 2240 began to
receive o f fers from both Czcch and fo reign clubs, as well as
fro m individuals and spo nsor companies, and as soon as the
f lood waters began to recede
ancl the shod< of the catastrophe
bega n to set i n. lt was necessary
to h arm o nise sp ontaneou s
offers ~ · irh actual neecls.
This is the reason w hy
a distri ct floods committee,
w hich dealt w ith the abm·ementio ned problems for rhe
entire Rotary year, was establishecl . I ts members were
Milan Hoch fro m RC Prague,
th en
Distr ict
Governor,
Manfred H ellm ich f ro m RC
Most, Erich Schinko from RC
české
B ud ějovi ce
ancl
Svatopluk jed l ička, RC Praha
Cl assic. Da niela Vondrová
fro m RC česk ý Kr umlov, head
o f the Ro tary Founclation District Committee, \Vas no m inated
a ch airperson. I n the mon ths rhat followed, 1,3 million CZK
were transferred. The district committee, i n coop eration
w i th the clisu·ict headquan ers, guaranteed that th e monetary
conrributions o f dono rs would be usecl in the optima! way.

Telegraficky

Short News

RC Klatovy vě no\·a l 50 000,- Kč n a obnovu základní školy
v Kolinci
RC Jindřichův Hradec pi"edal15 000,- Kč zástupc(un postižené obce Lužnice
RC Ostrava pi" ispěl částkou 160 000,- Kč na obnovu základní školy v lloi"íně na Li toměi"icku
RC Liberec-Jabl onec n.N. pi"ispě l prostf·eclnictvím partnerského klubu RC Freital čcístkou 1 000 EUR na pom oc povodn ě m i p osti žen}rm v Drážďanec h
RC Poděbrady vypomohl částkou 37,700 Kč d(tchodkyni
z obce Stará Hlína - H o l i č k y
RC Vrchlabí společ ně s polským RC Swidnica - Walbrzych
poskytl 40,000 k č na vybavení matei"ské školky v obci Lety

RC Klatovy donatecl CZK 50,000 to repair rhe school ar
Kolinec
RC Jindřichův Hradec hancled over CZK 15,000 to the
representatives of the damagecl vi llage Lužnice
RC Ostrava co llected CZK 160,000 and contributed it to the
renewal of the school at Hoi"ín
RC Liberec-Jabl onec n.N. sended l ,OOO EUR to thei r
p artner RC Freital to help th e necd full in the Dresden area
(Germ any)
RC Poděbrady helped wirh 37,700 CZK to a retirecl ~·omen
ar the village Stará Hlína - H o l i č k y
RC Vrchlabí joi n tl y w i th RC Svidnica-\'\talbrzych (Paland)
spent 40,000 CZK for equipmen t of the k iclergarden in the
village Lety

Pomoc slovenských

klubů

p omoci česk ým klub(tm se akt i vn ě p od ílela \ 'ě ts in a
kl ubú na Slovensku a to b uď pi"ímým aclresá t(un neb o pi"íspěv k y na distri ktní p ovoch1ové konto, napf·:
RC Liptovský Mikuláš - 30.000 Kč na projekt RC Praha City
RC Nitra - 5.000 Sk ZŠ Raslavice u Bardejova pre nákup
u čebných p omócok.
RC Brati slava - 19.800 SK na dištriktné povodnové ko nto
1a
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Help of Slovak Rotary Clubs

The majo rity of Slovak Rorarians acti\'ely partici pated in
the relief acti\·iries of the Czech cl ubs, either cl i rectl y to the
Czech clubs, o r through the d istrict f lood account. For
example:
RC Liptovský Mikuláš hanclecl over SKK 30,000 to RC
Praha-Ci ty for their relief project
RC Žilina senr SKK 40,000 to the clistrict flood account.
RC Bratisl ava - 19 800,- SK senr to the district floocl accounr
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Povodne na Slovensku

Celé Slovensko s hrózou pozorovalo n árast vodných hladín riek v su sedných Čech ách a v duchu očakávalo najho ršie
aj d oma, najm ~i v mestách na Dunaji. Bratislava v polovici
augusra 2002 zažila neuveritel'né prírodné divad lo, kecl' sa
tok, tejto v lete zvyčajn e vel'mi po m alej ri ečky, premenil na
s kutoč n e dravý a mo hutný pnk l valiacej sa vod y. Podl'a
oclhad ov odborníkov sa hladina Dunaja v centre mesta
vyšplhala na 130 roč n é maxi mum a rieka closi ahla prietok
vyše l l 000 kubíkov. Na najho ršiu situáciu sa pripravovali aj
obyvatelia a inštitúcie sídliace na bratislavskom nábreží, vrátane Slovenskej nároclnej galérie a Univerzity Kom enského.
Podobn ý vývoj zažili aj cl'alšie mestá a ob ce pozclfž toku
Dunaja. Mnohé z nich bolí pripravené n a evakuáciu, pretože
sa do konca nedalo odh aclnúť, či sústava ramien Dunaja
a vodné dielo v Gabčíkove dokážu ab so rbovať také vel'ké
množstvo vody. Našťas tie, ochranné hráclze a múry nakoniec
vydržali n áp or rieky a bratislavské centrum, kto ré malo byť
v najhorších predpovediach úplne zatop en é, ako aj ostatné
ob ce a mestá, n eutrpeli nejaké vážnejšie škody.

Patrik Križcmský, RTC Bmtislauct
&:.udová kapela "Debnár" bez nástrojov

Posledný júlový dei'l roku 2002 tak skoro v I.:ubietovej
nikto nezabuclne. Obcou, dva cl sa ť kilo metrov vzdialenou od
Banskej Bystrice, ktorá leží len niekol'ko stovi ek metrov od geografického stredu Slovenska, sa v pri eb ehu niekol'kých minl'Jt poča s
búrky a prie trži mrač i e n prehnala podl'a niektor ých svedkov až p a ťs to roč n á vod a. Výsledkom p ovodne bola paťclesi a tmilió n ová škoda,
z to ho približne pať miliónm· n a majetku
občanov, dva clsa ťm il i ó nov ú škodu vyčíslili na
majetku obce a zvyšok bolí škody poclnikatel'ských subjektov a štátnych lesov. Poučení
ned ostatečnou aktivitou v budovaní p reventívn ych pro tipovod i'lových op atrení po
p ovodni v ro ku 1999 sa po vlai'lajšej p ovodni
zača li od s traň ova ť následky ihned' a p o kračo
va li nepretr žite v budovaní preventívnych
opatrení, clok onca aj na základe zahra ni č nýc h
expertíz a grantov, ktoré tieto dni sa clostávajú
do záve reč n ých prác.
RC Bansk á Bys trica sa v rámci p om oci
povodi'íami p ostihnutých oblastí rozh od o l
po m 6cť práve tej to obci. F in a n čn ý príspevok
10.000.- Sk b ol urče n ý na p omoc, kto rá sa
nedala za hrnúť clo ži adneh o I.:ubietovcami získaného grantu
a účelovo viaza nej fin an čn ej pomoci. Cesto u Ko munitnej
nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica prisp el RC Banská
Bys trica n a opravu hudobn)rch n ás tro jov p oškodených
p ovodi'lou l'ub ietovskému l'uclovému súboru DEBNÁR, ktorý
p od vedením Jána Majera už roky rozcláva vel'mi úsp ešn e
rad osť a veselosť svojim lokálnym folk ló ro m všacl e, kde
vystupuje. O dmeno u pre Ro tar y klub je prísl'ub čl en ov súboru, že vystúpia na niektorom ro tariánmi pripravovanom
podujatí.

I van Bela n, PDG, RC Ban ská Bystrica

llustračnf foto: Letecká služba Policie CR

Floods in Slovakia

Whole Slovakia followed up wi th anxiety the floocls hitting
the n eighbo uri ng Czech Republic ancl Austria. B ratislava,
where the D anube Ieve! reachecl i ts 130 year's maximum,
prep arecl especially the build ings at the river banks, bu t
some forecasts expected the inundation o f the w hole city
center. Stili more fears h ad the inhabi tants o f smaller towns
and villages o f the Danube basin. Luckily, the system of dams
and piers, built up after the catastrophic floods several yea rs
ago, h eld firm, so th at no substantial damage occurecl.

Folk Music Band without lnst ruments

Few weeks before the floocls i n Bohemia, a local sto rm
causecl a catastrophic flood to the village I.:ubietová i n
Centra! Slovak ia. The nearby RC Banská Bystrica cleciclecl to
orient their floocl relief to this village. In coord ination w i th
the local autho rities ancl orher organi zations, the amount of
SKK 10,000, collecrecl by the members of RC Banská Bystrica,
was usecl for repairs ancl purchase o f new music instru ments
for the local folk music band DEBNÁR, to enable them to
continue in their long yearsi activi ties, wh ich are very
popular in the whole area.
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Naše redakce po povodni
Dur editor's offlce after the flood

Tato brožura "Když voda opadla ...."vyšla v péči a nákladem Rotary distriktu 2240 - česká republika a Slovenská
republika jako příloha jeho oficiálního dvouměsíčniku
ROTARY GOOD NEWS č. 4103 v srpnu 2003 u příležitosti
prvního výročí katastrofálních povodní v české republice.
Podle textových a obrazových podkladů od všech českých
a slovenských Rotary klubů připravil Svatopluk K. Jedlička,
redaktor RGN, člen RC Praha Classic.
The brochure ''When Water Receded" has been edited and
funded by the Rotary District 2240 - Czech and Slovak
Republics as an insert to the official bi-monthly District
magazíne ROTARY GOOD NEWS, # 4103, issued in August,
2003, to remind the first anniversary of the catastrophic
flood in the Czech Republic. It is based on written or
photographic documents offered by all the Czech and
Slovak Rotary Clubs involved and edited by Svatopluk
K. Jedlička, RGN editor, member of RC Praha Classic.
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