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Na prahu tretieho tisícročia 
novodobých dejfn, na konci dvadsiareho sroročia a risícročia druhého, keď už všerky úlohy a plány roku 2000 stl uskuročnené, alebo v týchro 
chvfl'ach finišujú , si aj naši rotariáni uvedomujú, že organ izácia Rorary lnrernario nal je v službách pre spoločnosť čin ná už remer 96 rokov. 

Z pohl'adu risfcročí je to vel'mi zanedbarel'né obdobie, ale z pohl'adu vykonanej p ráce, služieb, výsledkov vybudovaných trvalých hodnot je ro 
o brovský vklad a prínos celému l'udsrvu, ktorý už aj súčasná h isrória s velkým uznanfm hodnotí. 

Konice druhého risfcročia a začiatok nového milénia je rotiž vel'mi špecifické obdobie zhodnocovania doterajších plánov, ale naj ma vel'mi 
plodné obdobie na nové predsavzaria a vytýčenie si nových cielov- č i už osobných , pracovných, či nových očakávanl a rúžob a spósobov ich do
siahnutia. Celosvetová organ izácia ROTARY Inrernational ešte zvačšuje ich doteraz často obmedzený priestor na neoh raničen}l SVET 
PRlLEl lT OST( ... 

D oterajšie rakmer storočné pósobenie rotariánov vo svere nesie zlatú pečať pomoci tým, ktorí ju potrebujú. Toto krédo zosráva v našom 
dištrikte aj do nového tisfcročia. Je pre mňa velkou cťou a zároveň aj zodpovednosťou byť predsravirelo m Rorary lnternational a riadiť náš mla

dý medzinárodný dištrikt na prelome ris ícročí. 

Lijeme ťažkú dobu v neistom svere, ale šance byť porrebným a p rospešným stále majú všerci. V nadvaznosti na dorerajšie pósobenie rorari
ánov v našich kraj inách - v Českej republike a Slovenskej republike - mien ime i naďalej hlásať pravdu a pod l'a nej ž i ť, konať rak, aby naše činy 
vždy bol i čestné ku všetkým zúčasrneným a pomohli tým, krorí pomoc porrebujú, aby podporili vzájomné priarel'srvo, dóveru a prospech všer
kých zainteresovaných. Naša práca bude mať v novom ris ícročí ešre výraznejšf d osah na medzinárodné d ianie a určire bude prfnosom pre ďalšiu 
spoluprácu, V"tájomné porozumcnie, pokoj a mier vo svete. T icro slová sú závazné nielen pre mňa, ale aj pre všerkých rorariánov d ištrikru Rl 2240, 
krorý reprezentuj cm. Nech sú pre nás výz.vou využívať ešre ši rší priesror príležirosd na našu prácu v novom r isícročí. Aby sa mier a pokoj vo sve
re spájal s činmi a významnou spoluprácou s Rorary lntcrnarional. Aby sme o necelých pať rokov, kedy si pripomenicme 100. výročie založen ia 

(pokrnčovanie na str. 3) 
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nový klub distriktu 2240 '\ 



NOVÝ ROTARY KLUB PRAHA CLASSIC 
PŘEVZAL CHARTU Rl 

V sobotu 16. září 2000 došlo k vý
znamné události v životě distriknL V pú
vabném prostředí zahradní restaurace 
"U krále Václava IV." byla předána Charta 
Rl novému, již šestému Rotai-y klubu 
v Praze, který nese ná7.ev RC Praha Classic. 

Přes 50 hostl! a členl1 nového klubu 
se sešlo krátce před polednem. Po zare
gistrování účastníků a krátkém občerstve
ní byla zahájena oficiální část akce. 

Jako první oslovila účastníky akce 
členka a sekrerářka.nově vzniklého klubu 
paní Renata Figerová-Skronská a ujala se 
řízení celé akce. První pak dostal slovo 
člen Rotary klubu Praga Caput Regní, 
pan Prokeš. Temo !dub a zvláště pak jeho 
nyní už zesnulý prezident, pan Koch, by
li před vice než rokem u myšlenky založe
ní nového Rotary klubu Praha Classic. 
Jejich obětavá pomoc významně přispěla 
k tomu, že nový klub vltbec vznikl. 

Bezprostředně po panu Prokešovi se 
slova ujal pan Dobroslav Zeman, minulý 
guvernér distriktu, během jehož funkční
ho období proběhla většina krokl1, ne
zbytných k přijetí nového klubu do velké 
rodiny Rotary. Pan Zeman připomněl, že 
v prvních fázích obnovy rotariánského 
společenství na území České republiky, 
ke kterému došlo již téměř před deseti 
lecy, bylo důldirým motivem otevření se 
světu a budování kontaktl! se zahraničím. 
Po tomto počátečním období však dnes 
opěr přichází do popředí zájmu tradiční 
myšlenky a hodnoty Rotary, což je přede

vším služba druhým. 
Po projevu pana Zemana již následo

valo vyvrcholení oficiální části celé akce, 
to je slavnostní předání Charcy Rotary 
lnternational. Z rukou úřadujícího gu-

(dokončenie zo stt: 1) 

našej organizácie, mohli skonštatovať 

a porvrdiť: naše odvážne predsavzatia sme 
splnili {Projekt PolioPlus) a dalšie ciele 
a poslanie Rotary lnternational sa plnia 
na 100%. Máme byť prečo na se ba hrdí! 

Vážení rotariáni dištriktu 2240 ! 
Dovol'te mi zažel<i.ť Vám a Vašim blíz
kym nádherné a neopakovatd'né Vianoce 

2000, ktoré budl1 poslednými v tomto 
tisfcročí. Nech Vás všetkých sprevádza 

vernéra disuiktu pana MUDr. Ivana Belana ji převzal 
prezident klubu Praha Classic, pan Giora Wassermann 
společně s čestným pasem města Banská Bystrica, do
movského města pana guvernéra. Pan Belan blahopřál 
členům nového Rorary klubu nejen k 1.aloř.cní klubu, 

ale i ke skutečnosti, že tento klub patřf m~zi první 
tři, které byly nově začleněny do nedávno založeného 

distriktu 2240. 
Pak už následovaly projevy a zdravice hostil z jiných 

!dubů. Nesporně nejdelší cestu museli vážit paní a pan 
Edit a Yossi Ran, kteří přijeli až z Izraele. Dlouhou ces
tu podstoupili proto, aby mohli společně s novým klu
bem blahopřát jeho prezidentovi panu Wassermannovi, 
který byl po dlouhá léta, ještě před odjezdem z Izraele, 
členem jejich Rotary klubu Benjamina. Také proto·vy
jádřila paní Edit ochotu pomoci, kdykoliv to bude nový 
klub potřebovat, ale zároveil i přesvědčení, že budou mít 
možnost uvítat pana Wassermanna - jednou, až jeho 
aktivity v České republice skončí_- opět v jeho domov

ském !dubu. 
Mimo vzácných hostů ze zahraničí přijela na osl_avu 

významné události i řada hostit z České republiky. 
Napříldad pan Martin Timr z RC České Budějovice, 
jednoho z nejstarších Rotary klubů naší země. Jejich 
!dub vlastně již třikrát zahajoval svou činnost. Po zalo
žení v roce 1925 byly v roce 1938 jeho aktivicy násilně 
přerušeny v souvislosti s německou okupací. Po obno
vení v roce 1945 následovalo krátké období činnosti 
opět přerušené komunistickým režimem. Tradice však 
zlrstala, a tak již v roce 1990 byl Rotary klub České 
Budějovice obnoven potřetí. 

Mezi dalšími milými hoscy pak mltžeme jmenovat 
zástupce Rorary klubů Ostrava, pana Bohuslava 
Bezecného, pana Stanislava Nováka z RC Hradec 
Králové - budoudho guvernéra distriktu, nebo pana 
Milana Láška z Roraty klubu Praha Staré město, který 
při 1.aldádání nového klubu vykonával funkci distrikto
vého pověřence. Nejpočetnější delegace přijela z Jihlavy. 

Oficiální část byla zakončena projevem prezidenta 
Rotary klubu Praha Classic pana Wassennanna. 

pokoj, láska a pohoda, abyste s týmito pocitmi vlno
čili do tretieho tisicročia. 

Som totiž presvedčený, že rotariáni na celom svete 
chcú svojou prftomnosťou a činnosťou v treťom tisícročí 
byť stále vačšún prlnosom k bezproblémovému svetu, 
zdravému a mierovému životu na našej planéte - Zemi 
a že ich v tomto úsilí nezastaví žiadna prekážka. A tak, 
ako náš rotarián stál už na najvyššom vrchole našej pla
néty, tak želám všetkým rotariánom, ich rodinným prf
slušníkom a všctkým l'udOm dobrej v6le, aby pri svojej 
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Krátce po ukončení oficiální části od
vezl přísravený autobus všechny účastníky 
k vlravskému přístavišti, kde začínala pro
jížd'ka Prahou na parníku. Před odplutím 
se k nám připojil host nejmilejší, paní 
Miroslava Studenovská, srarosrka Městské 
části Praha 4, na jejímž území nový klub 
pl1sobl. Paní starostka se měla původně 
zúčastnit celé akce, ale zabránila jí v tom 
mimořádná schl1ze zastupitelstva. O to ví~ 

ce však všichni ocenili opravdovost jejího 
újmu, když se mezi účastníky slavnostní

ho setkání později objevila. 
Během společné večeře pak paní sta

rostka pronesla velmi podnětný projev. 
Svěřila se v něm s tím, že je ve své každo
denní praxi nucena často odmítat i jistě 
upHmně míněné nabídky pomoci, proto
že je jf předem jasné, že zůstane u nabídky 
a že lidé, kteří pomoc nabízejí, nebudou 
schopni překonat překážky spojené s její 
praktickou realizací. Zároveil vyjádřila 

pevné přesvědčení, že toto nenf a nikdy 
nebude případ Rotary. Lepší výzvy se nám 
pravděpodobně nemohlo dostat. 

Po večeři pokračoval společenský 

program noční prohlídkou pražské Zoo
logické zahrady a zakončen byl krátkým 
představením skupiny scénického šermu. 

BohatÝ program přispěl ke skvělé 
atmosféře setkání, která podpořila nejen 
navázání kontaktů mezi novým Rotaty 
klubem a jeho staršími a zkušenějšími 

partnery, ale především navázání nových 
osobních přátelslvÍ, která jsou konec konců 
tou nejlepší zárukou budoucí spolupráCe. 

Jan Frouz, 
člen RC Pmha C/assic 

činnosti s pocitom lahkosti, radosti a v pl
nom zdraví dosiahli postupne všetky 
vrcholy svojich snažení - každý der\, mesí
ac, každý rok začínajúceho sa tretieho tisfc
ročia. ROTARY INTERNATIONAL 
v ií.om určite chýbať nebude! 

S tJprinmými rotaridmkymi pozdramni 
han Belan, guvemér 2000/2001, 

Rl dištrikt 2240 



ROTARY INSTITUTE LUZERN 2000 
Ústředí Rotary lnternarional pora

dá každoročně v nejužší spolupráci 
s Nadad Rotary jak pro rotariánské 
funkcionáře, tak i pro řadové členy 

v rltzných zeměpisných oblastech celého 
světa jednak prezidentské konferen
ce, jednak tzv. "instituty". Pro oblast 
Evropy, Středomoří a Afriky se tyto akce 
konaly v rotariánském roce 1998/99 
v Berlíně (insritm) a v Drážďanech (kon
ference) a v roce 1999/2000 v Bruselu 
(konfcrcn<;:e) a v Brightonu (institut). 

Na rčclno významných pracovních 
setkáních za přítomnosti nejen Madují
cího celosvčrového prezidenta Rl a rovněž 
předsedy sboru zmocněnců Nadace 
Rotary, ale í mnoha nejvyšších funkcio
nářlt tohoto celosvětového společenství, 
zejména ředitellt Rl, se projednávají 
vždy nejdlHežitější otázky, kterými se 
rotariáni v daném období bezprostředně 
zabývají. 

V tomto rotariánském roce~ 2000/0 I 
byly pověřeny uspořádáním Institutu 

v polovině října 2000 tři šv)rcarské di~ 
strikty v nejkrásnějším městě $v)rcarska ~ 
v Luzernu. Prezidentská konference se 
pak bude konat v polovině května 200 I 
ve Vídni - a i tam jsou přípravy na ni 
díky iniciativě a odpovědnosti našich 

rakouských přátel z disu·í!nll 191 O a 1920 už dnes 
v plném proudu. 

Na Institutu v Luzernu zascupova!i náš distrikt 
2240 tři jeho představitelé: úřadující guvernér distrik-

tu Ivan Belan, jeho předchl1dce v této 
funkci PDG Dobroslav Zeman a DGE 
Stanislav Nod.k, tedy guvernér distriktu 
2240 pro rok 200 l/02, který byl do 
této odpovědné funkce zvolen na 
Svěrovém kongresu Rotary v Buenos 
Aires v červnu t.r. Svolavatel (convener) 
tohoto Institutu, ředitel Rl Mario 
Grassi současně pověřil Dobroslava 
Zemana, PDG, fimkd komoderátora jed
noho z diskusních workshopů na téma 
"Membership Development ~ The 
Challenge of rhe Present". 

O S11fch dojmech ze své účasti 1111 

Institutu Rotmy l' Luzemu, ktCJf byl vlastně 
už i součástí jeho odborné pNpmvy 1111 ji.mká 
gtmemém,jíž se ujme od 1. lnwnce 2001, 
ndm DGE St11nisltw Novdk 1lllpsal 

Ve dnech ll. až 14. října se ve 
švýcarském Luzernu konal "Rotary 
Institute Lmern 2000", jehož bezpro~ 
střední součástí bylo i školení DGE zón 
11 až 16. 1}' pokl")lvají celou Evropu od 
vysokého severu, přes celé Středomoří 
s přilehlými zeměmi a přes celou černou 
Afriku až po Jihoafrickou republiku. Na 
Institutu tak bylo 46 zemí zastoupeno 
celkem 850 přihlášen)rmi účastníky. 

Atraktivní švýcarské město Luzern, 
ležící na Vierwaldsriidtském jezeře a na 
l1patí horského masivu Pilatus bylo na 
toto mezinárodní shromáždění připra
veno s typickou švýcarskou dokonalostí. 
Škoda jen, že počasí účastníklun přflíš 
nepřálo: Pilatus jako dominanta města 
se trvale skr)íva! v mlze a v dešti 

Vlastnímu Institutu bezprostředně 
předcházelo přípravné školení všech 
DGE zmíněných zón na jejich funkce. 
Ti se pak znovu sejdou ~ již v celo~ 

světovém měřítku - na International 
Assembly, které se '~,skuteční v únoru 
200 I v kalifornském AnaheimtL 

Insrinuu v Luzernu jsme se tedy ztí~ 
časrnili společně s mými předchi',dci ~ 

DG Ivanem Belanem a PDG Dobro~ 
slavcm Zemanem, a to jako představitelé 
našeho mladého disrriktu 2240. Setkali 
jsme se tam s mnoha našimi přáteli jak 
z Ihkouska, tak i z Německa, Švýcarska, 
Francie i z dalšfch zemi. 

Samotné školení probíhalo v men~ 
ších skupinách rozdělených podle jazy~ 
kl1 (angličtina, němčina, francouzština, 
italština), rakže byl dostatek prostoru 
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Zlroa: Frank Devlyn (prnident Rl}, Mario GrtUSi (Rl Dir·mor- convener), Carlo Ravizza (PP Rl}, 
Robert Barth (PP Rl, pkduda Bonrd ofTrriStees, Rornry Foundation) 

i pro d iskuse, jichž se přltomnl pilně 
účastnili. Hovořilo se hodně o problé
mech Rotary International, které jsou 
v poslednl době aktuálnl, jako napřlklad 
celosvětový úbytek členské základny 
a jak se mu bránit. Ten se ov~em vůbec 
netýká Evropy - právě naopak: ve střed

nf a východnl Evropě vznikajl desltky 
nových Rotary klubů, i v zemlch západ
nf Evropy rotariánů přibývá. Dal~lm té
matem bylo zlskávánl mladých lid! 
pro ideály a práci v Rotary, aktivity 
a podpora programů Nadace Rotary, 

úloha guvernéra v jeho disrriktu apod. Moderátory by
li při cěchco workshopech zku~enl rotariáni z mnoha 
zemi, nad~enl prad pro toto společenstvl. 

Vyvrcholenlm Institutu byl i inspirujld přlspě
vek úřadujldho prezidenta Rl Franka J. Devlyna 
z Mexika, který pak na závěr Institutu odpovldal na 
libovolné dorazy přltomných. 

Nedllnou součásti tohoto velkého mezinárodnlho 
seckánl byly i společenské a kulturnl akce, na nichž by
lo nožné prohlubovat přátelské kontakty s guvernéry 
oscatnlch distriktů i s jejich manželkami. Pro ně byla 
částečně povinná i prezence jak na plenárnlch zasedá
nich, cak i na specifických diskusnlch seckánlch . 

Mimoto byl pro dámy připraven i zvlášt
nl kulturnl program. 

Obdobné kongresy a mezinárodnl set
káni nejsou vždy jen přlnosem, často jde 
o opakován! starých, již známých zkuše
nosti. Za sebe však muslm zodpovědně 
prohlásit, že čas strávený letos v Luzernu 
nebyl rozhodně časem promarněným. 

Program v~ech dllčlch akci v rámci 
Institutu byl pečlivě připraven, za což 
patř! dlk hlavně švýcarským hostitelům. 
My~lenky a dle Rotary jsou ve Svýcarsku 
velmi populárnl a klubové pokryti v zemi 
patř! k nejvyš~lm na světě. Chtěl bych 
proto na~im švýcarským přátelům a hos
titelttm vyslovit i touto cestou svůj dlk. 

Stanislav Novdk, DGE pro 2001/02, 
RC Hradec Krdlovt 

Předsednictvo plemfrnlho zmeddnl lmtitutu 
Přlprnvná porada dekgátti včecb distriktti pro zauddnl (/egislarivnl rady Rl 

v Chicagu v dubmt 2001) 
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ZASEDALA 
GUVERNÉRSKÁ RADA 

Upřesněme hned na Z<1.Čátku, o jakou "guvernérskou radu" vlasrně 

jde: u našich rakousk)''ch přátel, kteří byli našimi rotariánskými "otci" ne
jen při zrtldádání všech našich Rorary klubli, ale i při vytváření našeho sa
mosratného disrriktu, funguje již po mnoho let jakási "rada moud1ých". 
Jejími členy jsou všichni současní i bývalí guvernéři obou rakouských 
Rotaty distríktl1- 1910 i 1920. Scházejí se vždy jednou za rok, na konci 
října, aby nejen posoudili, jak se jejich distrikty v uplynulém rorarián
ském roce rozvíjely a jak jejich !duby přispívaly k uplati1ování rotarián
ských ideáh"l, ale aby si vyměnili řadu dú!eiitých poznarkí'l a zkušenosti, 
kterých nabyli při výkonu dalších rorariánských funkcf, jimiž jsou i po 
skončení svého "guvernérského roku" pověřov:ini, například v rl1zných 
distriktov)rch komisích, v komitétech Rl, v rzv. "Task Forces" apod. 

Pova'l .. oval jsem si proto 7 ... "1 čest, 'l.k mne ve dvou předchozích letech při
zvali mí předchLidci ve fimkci guvernéra, tehdy ještě distriktu 1920, na svá 
výroční zasedání, jd se konala na Scnuneringu (1998) a v Badgasteinu 
(1999). A tak i letos se nám - mně jalw PDG a Ivanovi Bclanovi jako 
úřadujícímu DG - dostalo milého pozvání na zasedání rakouského 
"Governorraru", které se konalo o víkendu 27. až 29. října ve Šlýrském 
městťčku Bad Gleichenberg, ldfdm asi 70 km na jihovýchod od Grazu. 

Je opravdovým potěšením a ctí b)'t přítomen jednání asi 30 pravých, 
zkušených a opravdu moudr)rch rorariánl1 ze všech koutú půvabného 
Rakouska, kteří všichni prošli mnoha velmi náročnými rocariánsJq$mi 
funkcemi a kteří všichni dávají i nadále své schopnosti, zkušenosti 
a vědomosti ve prospěch druhých- přesně dle zásady "Service above seJf'. 

O to víc mě potěšilo, že má souhrnná zpráva o aktivitách a výsled
cích našeho mladičkého distTikru 2240 za ptvní rok jeho existence 
i o jeho výhledech do budoucna, p{ednesená současně jménem DG 
Ivana Belana, byla přijara s takovou pozornosd a že naše výsledky, jichi 
se nám podařilo bčhcm prvního roku dosáhnour, byly rak pozitivně 
oceněny všemi přítomnými, zejména našimi bývalými guvernéry v di
stril<tu 1920. (Připomeňme si alespoii v časové posloupnosti jejich jmé
na od roku 1989/90: po bohužel již zesnulém Viktoru Srrabergerovi to 

• byli Wolfgang Baschata, Helmut Marsoner, Helmut Rainer, Kurt Wild, 
Peter KrOn, Willibald Egger, Rudolf Buchmeiser, Franz-Xaver Otto 
a Thomas Watr.enbOck). Všichni také byli na zasedání Rady phtomni 
- a využili jsme této mimořádné přflditosti k romu, abychom se společ
ně s nimi vyfotografovali (na fotografii bohužel chybí Helmut Marsoner, 
který musel pro další naléhavé činnosti opustit společné zasedání dříve). 

Zejména jsem si vážil slov ocenění z ú~t PDG Petera Kri.ina, ktelý hyl 
letos na jaře zvolen pro roky 200 I /2003 do fimkce Rl Director 1.a naši zónu 
14. Budeme mít proto v ústředním řídícím orgánu Rotary Inter
national (Board of Dirc.-ctors) vynikajícího :z..istupce i nás- českých a sloven
ských rotariánl1. 

Z celodenní pracovní diskuse i z večerních setk:ánl jsme si oba odnesli 
mnoho cenných podnětlt pro naši další práci, související s řhením našeho di
strikm a všech Rotat)' klubl'I, které do něho patří. Současně jsme se rozhodli, 
'l.c v blízké době ustavíme již vlastní Guvernérskou radu našeho distrikm 
2240 - dle zásady "lres G.ciunt collegium": jejími členy budou již 
v tomto roce DG, PDG a DGE, v dalších letech pak postupně všidmi další 
PDG a DGE a současně vl.dy i asistenti guvernéra, kteří budou v daném ro
ce touto funkcf pověřeni. Bude naší snal10u, aby i u nás působil tento orgán 
jalw "rada moudt;$ch", která bude nejužším poradním orgánem liřadujídho 
guvernéra i výkonným výborem Poradnil10 sbom DG. 

Dobroslav Zeman, PDG, 
RCP/zeií 

:Z)i!l.nilalis .meiJWi'<2S ad oplima zilieJlii 
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OCENENINASIPOMOCINADACIROTARY 
Podpom cllťí Nadace Rottll)\ označované jako "vlajkm;á !od~' celostJětového rotariámkého společenJ'tví, je jednfm z úsdedn!ch posldnlrotaridmi ua 

celbn světě. Proto se také češtf a slovenští rotariáni rozhodli zvfšit 11 prvním roce existence smnostamého distriktu 2240 svtij celoročnf pNspěvek d.(J 

fondťt Nadace Rotmy na JO US$ za každého člena. 
O tom, že toto zvy!šení oproti pťivodním pt't'dpokladtirn bylo vysoce oceněno i nejvyššlnú přu/staviteli Rotmy lnternational i Rotmy Foundation, 

nejlépe hovoří dopis, kterf otiskujeme v plném znění a kte1j b)'ladresot,án Dobroslavu Zemanovi, jenž V)'kondval fimkci guvernér/I distriktu 1' roce 

199912000. 

HO'li\HY IN'l'ERNATIONAL 

Dobroslav Zeman 

TBE HOTA!O.' FOUNDATION 

Orw Hotnry Cenwr 
1560 Shermnn Avemw 
Ev;w~l<ur, lL 60201 ·36<)8 !JSA 

Past District Govcrnor, Rl District 2240 
Zbrojnická l 
Plzen, 301 12 
Czcch Republic 

Dear Past District Govemor Zeman: 

October 2000 

Congratulations! You and all the Rotarians in your district workcd hard this past Rotary year to excecd 
your district's Annual Programs Fund Goal ofUS$8,300.00 by raising a total ofUS$10,890.00. 

Rccausc your district chose to Be A Frieml to tbc world, you are helping Thc Rotary Foundation delivcr 
its greatest product- HOPE. H.ope for a world fillcd with new ideas. Hope for a world whcre disease i s 
defcatcd: a world where we find mutual respect among people of all races and faiths; a world whcrc therc 
is dignity and pcace of mind. Hopc for a world wherc conflicts are settled with words and humanitm·ian 
actions, a world wherc pcace flourishes. 

When we Act with Cousisteucy, Credibility aud Contiuuity and gct involved in service to aur 
communities, aur nations and to aur international community, we work togethcr to btuld a better tU ture 
for humanity. As Iang as we Rotarians-continue our vital service and commitmcnt to making aur world a 
bcttcr place, wc create a lasting Jcgacy- a lcgacy of scrvice, oftolerancc, and most of al!, ofhope. 

As a rcsult of our worldwide fund-raising effmis in the 1999-2000 Rotary year, we raiscd a total of 
US$61,623,674 in significant HOPE for The Rotary Foundation to continuc its good work. Pleasc extcnd 
our gratitude to al! ofthc Rotarians in your district for a job wcll done. Many peop!e w11l benefit ti·onJ 
thcir generosity. 

Thank you. 

Yours m Rotary, Your Jncnd, 

Carlo Rav1zza Billliuntlcy 
President, Rl, 1999-2000 Chainnan, Rotary Foundation Trustees, 1 YYY-2UUO 

cc: lJtstnct Uovernor-elect, 2000-01, RJ., District 2240 
District Rotary Foundation Chamnan, I YYY-00, R.I., District 2240 
Annual Giving Subcommittce Chainnan, 1999-00, R.l., District 2240 
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HODNE PRES MILlON Z HRADCE KRALOVE 
Benefičnl koncert, který se uskuteč

nil ll. řljna 2000 v Městské hudebnl sl
ni pod názvem ,.Tmavomodrý večer", 
byl pro královéhradecké rotariány a je
jich přátele velkým svátkem. Za účasti 

mnoha vzácných hostů koncertovali na 
něm pan prof. Václav Snltil na housle, 
Jiřl Houdek sen. a Jiřl Houdek jun. na 
trubky a Vlastimil Bičlk na varhany. 
Na koncertě bylo pozoruhodné nejen 
uměnl účinkujldch umělců, ale i to, že 
je věnovali dobročinnému účelu. Byla 
tak podpořena okresnl organizace nevi
domých a slabozrakých. 

Ještě o přestávce koncertu předali 
zástupci Rotary klubu představitelce této 
organizace šek na 200 tis. Kč. Tato část
ka pochází z darů sponzorů koncertu, 
ze vstupného a z přlspěvku klubového 
nadačnlho fondu. Protože se všichni 
účinkujld vzdali svých honorářů a ani 
pořádajld agentura nepředložila žádné 
účty, mohl být tento dar tak velký. 

Kromě šeku pro hradecké nevidomé a slabozraké 
předali zástupci Rotary klubu Hradec Králové další 
šeky dvěma m!stn!m humanitárnlm organizadm: 
jeden z nich, zněj!d na 475 tis. Kč, byl určen 

TYFLOSERVISu. Z této částky budou zakoupeny po
můcky na výcvik slepců a slabozrakých včetně tiskárny 
Braillova písma. 

Druhý šek na 587 tis. Kč byl určen pro sdružen! 
ŽIVOT 90. Tyto prostředky jsou určeny na zakoupe
n! 30 souprav přlstrojů pro projekt AREIÓN. Jejich 
pomoci se umožní kontakt osaměle žij!dch starých, 
nemocných a jinak handicapovaných spoluobčanů 
s dispečerkou tohoto sdružen!, která je pak v přlpadě 
potřeby schopna zařídit téměř okamžitou pomoc. 

Na ryto dvě částky se složily celkem tři Rotary klu
by: společně s RC v Hradci Králové dva kluby v kali
fornských městech Berkeley a Vacaville. Prostředky 

jimi soustředěné nejprve zdvojnásobil Rotary distrikt 
č. 5160 (severní část Kalifornie) a formou Matching 
Grantu také světové ústředí Nadace Rotary. 

Obětavé úsilí členů klubu stejně tak jako umění 

účinkuj!dch bylo korunováno nejen úspěchem, ale 
předevšlm vědomím všech zúčastněných posluchačů 

a diváků, že mohli pomoci hodnotné 
myšlence a prospěšné věci. 

Na své bezprostředně následuj!d 
pravidelné schůzi se členové královéhra
deckého klubu rozhodli, že koncert 
zopakuj! v následujldm roce, a to za 
účasti našich tuzemských i zahraničn!ch 
přátel. Uskutečni se v předvečer slav
nostnlho shromážděn! k 75. výročí zalo
žen( Rotary klubů v Hradci Králové 
a Pardubidch, k němuž došlo podle do
chovaných pramenů ve stejný den v roce 
1926. Po zkušenostech s přípravou, 
průběhem a výsledkem koncertu se také 
členové obou klubů dohodli, že společná 

příprava obou těchto událost! začne 

hned 2. ledna 2001. 

Ing. Augustin Č~rmdk, 
RC Hradec Krdlové 

První rok aktivit RC Trutnov 
V záři tohoto roku uplynul jeden 

rok od slavnostnlho předán! Charty RI 
našemu klubu. Rok neznamená mnoho, 
ale ,pro naše členy byl významný. 
Nejdřlve byl dořešen stav naš! členské 

základny. Po počáteční euforii zůstalo 
v klubu 2 1 aktivn!ch členů, pro které 
práce v klubu představuje ztotožně,n! 
s d li Rotary a kteřl neúnavně přicházej! 

se stále novými záměry. 

Pro tento rotariánský rok byl zvolen 
do funkce prezidenta klubu Richard 
Houdek, který nahradil odstupujld ho 
Rostislava Čevelu. Klub se velmi aktivně 
zapojil do mezinárodnlho děnl: navázal 
kontakty s německými kluby, přivltali 

jsme přátele ze Svédska, Lirvy a naopak 

my jsme měli možnost poznat prostředl Rotary klubů 
v Nancy, v Tenerife či v marockém Agadiru. 

Pokračujeme v osvědčené činnosti a pořádáme 
benefičnl koncerty, jejichž výtěžek je věnován očn! 
léčebně. Při našich společných posezen!ch je zaj išťován 

kulturní, hudební či odborný krátký program, kde se 
navzájem informujeme o děnl v našem městě, regionu 
a v dalš!ch oblastech. 

Pro leml měs!ce jsme jak pro své členy, tak i pro 
veřejnost zajistili možnost sportovnlho klánl při hře 
pétanque. Dlky in iciativě našeho člena Petra Sogela 
bylo u hotelu Bohemia vybudováno hřiště pro tuto 
hru, a tak se naše společné večery děli na posezenl 
u stylových dřevěných stolů a na hloučky diskutujl
dch nad měřenlm vzdálenost! koull od "prasátka". 
Nemáme sice přebornlky, ale jsme připraveni přivltat 

na našem hřišti přátele z jiných klubů, sehrát s nimi 

boj se střlbřitými koulemi a ukázat, že 
vyhrát nenl jednoduchou záležitost!. 

Pro podzimnl obdob! byly napláno
vány některé společné exkurze do 
Rokytnice v Orlických horách atd., kde 
všude docházl k utužen! přátelsrvl 
a k budován{ vzájemných vztahů na vy
soké etické úrovni. V dnešnlm, převážně 
ekonomicky orientovaném světě před

stavuje naplněn! rotariánských ideji 
úspěšný přlnos pro život kolem nás. 

Eugen Krdl, 
RC Trutnov 

t-------.,.--------8 _________ _____,[ . 
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VZTAHY ROTARY K VEŘE]NOSTI 
O tom, jak je důležité vlnovat ve 

vJech na!ich Rotary klubech pozornost 
vztahům k vei"ejnosti, hovoř/ dopis, který 
na!emu distriktu zaslal ndJ dobrý zndmý -
bývalý guvernér distriktu 1920 Willibald 
Egger, jenž nyni vykondvd fonkci koordi
ndtora pracovniho týmu pro Public 
Relations v rdmci zóny 14. 

\té svém dopisu uvddl: 

Rotariánský svět se svými 1,880.550 
členy je rozčleněn do 34 zón, které 
ovšem nejsou žádnými správními jednot
kami. I nadále je všech 29.626 Rotary 
klubů ve 162 zemfch řízeno guvernéry 
celkem 530 distriktů. Zóna je množinou 
klubů geografické, kulturní a jazykové 
příbuznosti, která má právo každé čtyři 
roky jmenovat do ústředního předsta
vensrva svého představitele ve funkci 
ředitele Rl na funkční období dvou let. 

Naše zóna jmenovala do této funkce 
v minulém roce Petera· Krona, PDG, 
člena RC Salzburg, který také byl na 
Světovém kongresu Rl v Buenos Aires 
v líervnu 2000 zvolen ředitelem Rl na 
dobu 2001-2003. Úkolem ředitele Rl 
ovšem není, aby řídil zónu, která jej 
jmenovala, ale aby zastupoval názory 
a mínění ze svého okolf v ústředním 
představenstvu Rl, které tvoří 17 ředite

lů Rl společně s úřadujícím prezidentem 
Rl a prezidentem zvoleným pro období 
příští (President-Elect) . 

Se svými 46.983 rotariány je právě 
naše zóna nejsilnější zónou na celém svě
tě. V současnosti zaznamenává také nej
větší růst členské základny na rozdíl od 
oblastí, kde se hovoří o jejím poklesu. 

Do zóny 14 patří kluby: 
v Německu - d.istrikty 1800 - 1900, 1930 - 1950 se 36 378 členy, 

se 4 798 členy, 

s 1 527 členy, 
s 1 073 členy, 

v Rakousku - distrikty 1910, 1920 a částečně 1840 
v Israeli - distrikt 2490 
v České a Slovenské republice - distrikt 2240 
v Rumunsku a Moldávii - distrikt 2241 
v Maďarsku - jako součásti distriktu 191 O 

s 976 členy, 

se 798 členy, 
se 445 členy, 
se 357 členy, 

ve Slovinsku - jako součásti distriktu 191 O 
v Chorvatsku - jako součásti disrriktu 191 O 
v Bosně-Hercegovině -jako součásti distriktu 1910 se 2 kluby, 
ve FYROM (dříve Jugoslávská republika Makedonie) 

- jako součásti distriktu 2480 se 2 kluby, 
se 30 kluby, 

se 2 kluby. 
na Ukrajině 
v Bělorusku 

- jako součásti distriktu 2230 
- jako součásti distriktu 2230 

Ve většině těchto klubů se hovoří nebo se lze 
dorozumět německy. 

Prezident Rl Frank J. D evlyn ustavil celkem 20 
pracovnfch rýmů (Task Forces), aby se jeho heslo 

CRFATE AWARENESS - TAKE ACTION 
mohlo v celosvětovém měřítku proměňovat v činy. 

V naší zóně výrazně podporuje vztahy k veřejnos-
ti také PDG Rudolf Hilker, který je vydavatelem 
německého oficiálního časopisu DER RO'FARIER. 

Ve společnosti, která chce být průběžně informo
vána pomocí modernfch médií co nejlépe, je proto 
práce s veřejností mimořádně důležitá, aby se pozitiv
ní image Rotary stále upevňoval. 

CO JE ROTARY? CO DĚLÁ ROTARY? 
Na tyto dvě otázky by měli všichni rotariáni umět 

interesované veřejnosti kompetentně odpovědět. Noví 
členové jsou přijímáni do klubů pouze na základě 
přizvání aktivními rotariány. Proto nechceme k rozši
řování členské základny organizovat jakoukoliv propa
gační kampaň jako na tržní výrobek, ani šířit žádnou 
propagandu jako pro nějakou ideologii. Chceme však 
poskytovat informace o našich činnostech a o našich 
výsledcích. 

Výzva, která je obsažená ve Zkoušce 
čtyřmi otázkami - jednat v celém životě 

pravdivě a čestně, dodržovat vysoké po
žadavky na prezenci dané stanovami 
a rozvíjet vynikající aktivity v oblasti slu
žeb a pomocí - to vše nám dává široké 
pole, z něhož můžeme čerpat pozitivní 
zprávy o Rotary. 

Prezident Rl současně vyzývá všech
ny distrikty, aby si stanovily alespoň tři 
významné akce, jimiž by informovaly ve
řejnost o tom, co Rotaty je a co Rotaty 
dělá. V případě potřeby propagačních · 

materiálů různého typu je možné se 
kdykoliv obrátit jak na ústředí Rl 
v Evanstonu, tak i na oblastní centrálu Rl 
v Ziirichu, případně si prohlédnout we
bové stránky na adrese: www.rotary.org. 

Přeložil a upravil: 
Dobroslav Z eman, PDG, 

RC Plzeň 
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RC VRCHLABI DETEM UPRCHLIKU 
Děti z uprchlických táborů prožily týden v letním táboře v Krkonoších 

RC Vrchlabí společně s parmerským 
RC Overpelt-Noord-Limburg z Belgie 
poskytl občanskému sdružení Pecka 
finanční prostředky na úhradu veškerých 
nákladů, spojených s rýdenním pobytem 
dětí uprchlíků v krkonošské přírodě. 

Dvacet šest dětí ve věku 8 - 15 let 
z Čečenska, Kazachstánu, Arménie, 

Afghánistánu, Běloruska, Angoly a Konžské republiky 
mělo možnost alespoň na rýden opustit prostředí uteče
neckých táborů v naší republice a strávit tuto dobu tak, 
jak to bývá obvyklé u našich dětí - v letních táborech. 

Do programu byly zařazeny různé soutěže a táboro
vé hry, ve kterých si děti mohly vyzkoušet svoji rychlost, 
odvahu i sílu, jindy zase třeba svou paměť, um a doved
nost. Hlavním mottem tábora bylo heslo "Rozdílný 
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jazyk není překážkou" . O děti se po celou 
dobu starali dobrovolníci - za občanské 
sdružení Pecka farář Církve československé 

husitské, čtyři vysokoškolští studenti 
a jedna středoškolačka (dcera člena RC 
VrchlabO. 

]osifZelený, 
RC Vrchfabl 



75 LET ROTARY KLUBU PRAHA 

Po Vi'.niku demokratického (~csko
slovenska byly v naší zemí vyrvořeny 

příznivé podmínky pro vznik společen
ských organizací s mezinárodními kon
takty. PrezidentT. G. Masaryk tehdy dal 
podnět ke vzniku Rotary klubů, s jejichž 
činností se seznámil během svého poby
tu v USA. V roce 1924 se skupina vý
znamných pražských osobností dohodla 
na založení prvního československého 

Rotary klubu. 
Ustavující porada se konala na praž

ském Hradě za účasti amerického vyslan
ce Teeleho a Jana Masaryka. Rotary 
klub Praha byl mezinárodním ústředím 
registrován pod číslem 2143 a I. lisropadu 
1925 slavnosmě převzal zakládající 
ChartU. Jeho členy se srali V)$znamní praž
ští občané, mimo jiné na příldad archi
rekt Bohumil HUbschman, bratři Miloš 
a V;ldav Havlové, univerzitní profesor 
dr. Tille čí rovárník Jindřich \XIaldes. Jan 
Masaryk byl zvolen česmým členem. 

Prvním prezidentem klubu se stal 

diplomat dr. Antonín Sum. Jeho syn, 

~G>)tfc~~J>r
H<J:\ORL\G 75 YEARS OF 

JO 
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rll<' Ro1ary Cluh of 

Praguc. Czech Rcpublic 
:Hlmia,·d J<} Onuho· J<)lS 

který byl po roce 1945 osobním tajem
níkem Jana Masaryka, se jako česmý 
host zúčastnil oslav 70. výročí založení 
klubu v roce 1995. Založení Rotary Jdu
bu Praha dalo pak impuls k zakládání 
Rorary klub tl v dalších česk)'rch a sloven
ských městech. 

V roce 1938 existovalo v Českoslo
vensku 47 klubi't, po Velké Británii 
a Francii nejvíce v Evropě. 

Německá okupace znamenala oka
mžitý zákaz činnosti českých Rotary klu
bú. Na základě vý-Lvy policejního ředitel
ství se Rocary !dub Praha v srpnu 1939 
usnesl na svém rozpuštění s tím, l_e své 
jmění převedl ve prospěch charitativních 
organiz."lcí. V době okupace byla řada čle
nit klubu vězněna, někteří byli popraveni, 
jiní zahynuli na následky útrap. 

Po skončení druhé světové války 
v roce 1945 byla činnost pražského 
Rotary klubu obnovena, bohužel pouze 
na krátkou dobu necelých tří let. Po ko
Ínunistickém převzetí moci v roce 1948 
bylo hnutí Rotary označeno za "nástroj 
imperialistických mocností, sdružující 
kapitalisty a jejich přisluhovače" a jako 

7Jijn!lalis .me.mores ad oplima i.n/e,!lli 
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takové zakázáno. Pražský Rotary klub 
zanikl v červnu 1948 "pro nezájem člen
stva". I pozdější nevinná přátelská setká
ní bývalých rotariánů byla sledována 
státní bezpečností. 

Ihned po sametové revoluci koncem 
roku 1989 došlo k prvním kontaktům, 
vedoucím k obnově pražského Rotary 
klubu, i když vzhledem ke čtyřicetileté-

mu přerušeni činnosti to znamenalo začit budovat 
klub zcela od počátku. Za aktivni pomoci rakouských 
rotariánů se tak již počátkem roku 1990 mohla sejit 
zakládající schůze obnoveného Rotary klubu Praha, 
která zvolila svým prezidentem ing. Jiřího Vrbu. 
V květnu 1991 pak klub převzal novou Chartu Rl 
z rukou prezidenta Rotary lnternational Paulo Costy 
za rekordni účasti více než tisíce rotariánů z celého 
světa. 

Rotary klub Praha si je vědom své 
tradice nejstaršího klubu v obnoveném 
distriktu. Snaži se napli'íovat rotariánské 
myšlenky jak v každodenni práci, 
tak i pořádánim akcí, které přispivaji 

k informovanosti veřejnosti o hnutí 
Rotary a o jeho činnosti. 

Miútn Roch, 
RC Praha 

PolioPlus a Rotary 
Počet prípadov detskej obrny sa vo 

svete znížil za posledných 12 rokov z prib
ližne 350.000 v roku 1988 na približne 
7.000 v roku 1999 a iba na 1.149 doteraz 
za rok 2000. Doteraz sú to i ba bitky, kto
ré sme vyhrali, vojna s detskou obrnou sa 
ešte neskončila. Je najmenej dvadsať krajín 
v M rike a v Azii, kde stále pokračuje cir
kulácia virusu a odkial' stále hrozi zanese
nie infekcie do iných krajin. Na začiatku 

tohto roku malo ešte 30 krajin detskú 
obrnu a ku koncu roku 2000 sa predpo
kladá, že polio sa bude vyskytovať ešte 
v najmenej 20 krajinách. Ide najma o kra
jiny, kde prebieha vojna, kde sú nepokoje 
a terén je pre očkovacie akcie, pátranie po 
podozrivých prípadoch a ich potvrdzova
nie, ťažko dostupný. 

Táto epidemiologická situácia vo 
svete hola hlavným dóvodom celosveto
vého zhromaždenia, ktoré nedávno zvo
lala ,Svetová zdravotnícka organizácia 
a na ktorom sa zúčastnili verejni a sú
kromní partneri SZO z celého sveta. 
Generálny tajomník Organizácie spoje
ných národov Kofi Anan na zhromažde
ní prehlásil, že snaha dosiahnuť aj to 
posledné dieťa a chrániť ho pred detskou 
obrnou je závod s časom. Ak sa nám to 
nepodarí teraz, virus detskej obrny je 
schopný znovu sa rozširiť i do krajin, kde 
sa dávno nevyskytuje. 

Svetová zdravotnlcka organizácia vy
pracovala podrobný paťročný plán, era
dikovať chorobu do roku 2005, ciel' kto
rý si vytýčila v roku 1988. Tento plán 
hovorí o intenzifikácii immunizačných 

PolioPius 

kampaní, najma o potrebe úspechu tzv. Národných 
imunizačných dni v krajinách, kde prebieha vojenský 
konflikt. V týchto dňoch prebiehajú Národné očkova
cie kampane koordinovane v 17 krajinách západnej 
a strednej Mriky. Podobne budú koordinované očko
vacie akcie prebiehať v centrálnej Mrike. Ciel'om tých
to Národných očkovacích kampani je zaočkovať každé 
jedno zo 70 milionov deti vo veku do 5 rokov a to 
v priebehu jednoho týždňa. Plán hovorí aj o intenzifi
kovani vyhl'adávania detskú obrnu napodobujúcich 
ochoren(, pri ktorých je valy potrebné bezpečne zistiť, 
či ide alebo nie o detskú obrnu. 

Úsilie eradikovať virus, spoločne s certifikáciou to
ho, že svet je zbavený hrozby detskej obrny, je vedené 
Svetovou zdravotníckou organizáciou a zahrňuje via
ceré agencie Organizácie spojených národov, Ústredie 
pre kontrolu nemocí v USA a organizácie, . ktoré 
finančne prispievajú na kampaň ako Rotary 
lnternational a rózne bohaté finančné či obchodné 
korporácie. 

Medzi najvýznamnejšími podporovatel'mi progra
mu eradikácie detskej obrny v celom svete je Rotary 
lnternational, ktorá venovala zo svojich fondov dote-
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raz viac ako 378 milionov dolárov na 
celosvetovú kampaň. Rotary prisl'ú
bila doplniť tieto fondy do 500 milio
nov dolarov do konca roku 2005 pre 
úspech eradikácie detskej obrny. Rotary 
lnternational naviac pomáha osobnou 
účasťou jednotlivých rotariánov ako aj 
niektorých celých klubov najma v po
stihnutých krajinách. SZO a UNICEF 
majú k dispozícii zhruba jednu miliardu 
dolárov, ale potrebujú ešte dalších 450 
milionov dolárov, aby sa eradikácia 
uspešne ukončila v roku 2005. 

Pre T haddeusa Farrowa, 10 . ročného 
adoptovaného syna herečky Mia Farrow, 
ktorý ochorel na detskú obrnu v sirotin
ci, kampaň eradikácie detskej obrny pri
chádza už pozde. Obaja sa však rozhod
li zapojiť do úsilia, aby neochoreli dalšie 
deti. Na zhromaždeni Thaddeus Farrow 
spoločne s generálnym sekretárom 
ONU Kofi Ananom spustili špeciál
ne hodiny; ktoré budú odpočítavať 

čas a počet prípadov detskej obrny. 
Predpokladá sa, že v roku 2005 ukážu 
nulu. 

Pre nás rotariánov je mimoriadnou 
cťou, že sme členmi organizácie, ktorá 
sa tak významne podiela na eradikácii 
poliomyelitídy v celom svete. 

Viktor Prfkazský, 
RC Poprad 



mezinároduí spolupráce . ::.-~ · 
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SPOLUPRACUJEME S NĚMECKÝMI SOUSEDY 
V letošním roce bylo na české sekci 

d istriktového Výboru pro mezinárodní 
spolupráci dvou zemí našeho distriktu 
a Německa, aby uspořádala jeho výroční 
zasedání. Na přání účastníků se setkání 
konalo ve dnech 22. až 24. září mimo 
větší město, v méně nákladném prostře
dí: volba pořadatelů padla na penzion 
LENORA ve stejnojmenné obci na Šu
mavě, snadno přístupné i z německé 
strany. Naši hosté si pochutnali na čes
ké kuchyni jak v přilehlé restauraci 
v Lenoře, tak i ve venkovské restauraci 
v obci Dobrá. 

Na pracovní setkání bezprostředně 
navazovala prohlídka kláštera ve Vyšším 
Brodě a hradu Rožmberk. Vyvrcholením 
byla v neděli dopoledne návštěva České
ho Krumlova - města i zámku s jeho 
unikátním barokním divadlem za do
provodu členů RC Český Krumlov. 

Pracovního jednání se zúčasmilo 

celkem 21 osob převážně z Německa -
členů tohoco výboru, včetně dvou po
zvaných hostů z dlstrikttl, bezprostředně 
sousedících s Českou republikou: Uwe 

Richardsena, PDG z distr.l 840 a Dietera Engelhardta, 
PDG z distriktu 1880. Oba jsou bezprostředně zain
teresováni do úzké spolupráce našich sousedících zemí. 

Předmětem jednání byly především možnosti vzá
jemných partnerských ntaM mezi kluby zúčastně
ných zemí. Německé kluby mají o spolupráci upřímný 
zájem a bylo předloženo několik konkrétních nabídek. 
Řada českých klubů má již partnerské vztahy s kluby 
v Německu navázány, ovšem mnohé z těch, jež byly za
loženy již dříve, navázaly své partnerské vztahy s kluby 
v řadě dalších evropských i zámořských zemí. Není 
proto již reálné usilovat o navázání dalších partner
ských vztal1ů, neboť by to přesahovalo faktické mož
nosti klubů. Z diskuse vyplynulo, že je vhodnější 
vytvořit přátelský kontakt neformálním způsobem (na 
základě pozvání, u přílditosd návštěvy apod.) a teprve 
pak, po zralé úvaze, dospět k formální dohodě o spo
lupráci. 

Její dominantou by měla· být výměna, případně 
jednostranné vysílání mladých lidí k poznávacím krát
kodobým pobytům v Německu. Je ovšem možná 
i reciprocita, pokud o ni bude na obou stranách zájem. 
Za nejvhodnější dobu jsou považovány letní měsíce 
červenec a srpen. Do výměny by se měly zapojit 
i ROTARACT a lNTERA'CT kluby, což by mohlo 
sloužit jako další impuls pro jejich zakládání u nás. 

Již v příštím kalendářním roce 
2001 lze uskutečnit několik návštěv 

v Německu . Konaly by se formou 
obdobnou výměně studijních skupin 
(GSE), aniž by ovšem byly financovány 
Nadací Rotary, která stejně hradí pouze 
cestovní náklady. Název takovéco výmě
ny by byl ještě dohodnut dodatečně. 
Umožnila by se rak účast i rodinným 
příslušníkům rotariánů. Takováto výmě
na by byla finančně daleko přístupnější, 
než návštěvy zámořských distriktů, při

čemž její přínos by byl zcela obdobný 
programu GSE. 

Během tohoto pracovního setkání 
komise pro mezinárodní spolupráci 
s Německem vznikla opět velmi příznivá 
atmosféra vzájemných ntaltů, která za
ručuje efektivní jednání i bez časco složi
té rotariánské administrativy. Příští set
kání této komise se uskuteční v záři 

2001 v Německu. 

Herbert jaro!ek, 
předuda české sekce Vjboru, 

RC Plzeň 

DO NOVÉHO TISÍCILETÍ 
Rotary klub Řím se rozhodl při pří

lditosti přelomu tisícilerí, křesťanského 
jubilejního roku a na oslavu 75. výro
čí svého založení vydat knihu, která 
by formou citátů slavných osobností 
z celého svěra vytvedla nejlepší hodnoty 
všeho lidstva. V téco souvislosti vy
dali římští rotariáni manifest, v němž se 
říká: 

,.Začlnd nové stoútl, prvnl stoletl tře
tfho tislciletf křesr'anské éry. UpljnuÚJ již 
mnoho staútf a mnoho tislcileti od doby, 
kdy se ČÚJvlk projevil existenci svého živo
ta, silou svého rozumu i svým svldomlm. 
Rostl ve své vyjadřovacl schopnosti, mluvi4 
ryl do kamene, psal a zanechal mno
hd poselstvl přlštlm gmeraclm. Odevšad, 
z kolébek všech ndboženstvl, z prdzdnoty 
nenaplnlného lidského rozumu, ze všech 
ras a kultur, aú i ze zdkom~, jimiž se stdty 
snažily regulovat soužiti lid!, byla vždy sly
šet hlubokd a trvald touha človlka po 
dobru. Tesal ji do kamenných desek, ryl do 
zlatých púchů i do hllny, psal ji na perga-

mmy i do knih, tiskl ji do 1í.stav stdtt~, šeptal ji v my!len
kdch vldcr~, umllcr~, filozofii, svltcr~ i pokorných bratři. 
Slova, prondJend a psand v touze po dobru a spmvedl
nosti, jsou vlčnd. Nlkterd z nich, kterd si pamatujeme, 
kterd se ndm zdajl být nejkrdsnlj!!, kterd dokazuj!, že 
lidé si vždy pMli, snili a toužili po bmtrstvl a ldsce, chce
me shromdždit ze všech koutt~ světa a zanechat je na
Jim dltem a nezndmým ndsledovnlkr~m jako malý symbol 
dědictvl, které člověk navzdory vdlkdm a tragedilm chtěl 
zanechat jako svrij odkaz budouclm gmeraclm. " 

S dmco manifestem se Rotary klub Řím obrátil na 
Rotary kluby v hlavních městech všech světadílů 

a požádal je, aby vybraly ciráty několika významných 
osobností své země, které by naplňovaly jeho ideu. 
Rotary klub Praha vybral a poslal do Říma citáty 
J. A. Komenského, T. G. Masaryka a Václava 
Havla, které uvádíme níže a které byly vytištěny 

v knize, důscojně naplňující myšlenky, vyjádřené 

v manifestu. 

Jan Amos Komenský (K!aft umlrajlcl matky jednoty 
bratrské, vyd. 1650): 

Všechněm pak spolu jednotám křesťanským od
kazuji roztoužení se po jednomyslnosti a smíření 
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se a spojení v víře a lásce k jednotě 
ducha. 

Tomdš Garrigue Masaryk (čldnek 

v časopise Ndrodnl osvobozen!, 1932): 
Věřím a doufám, že vzdělaní náro

dové brzy pochopí, že je bláhové, žijí-li 
ve sporech, a že musí spolupracovat. 
Světová spolupráce je věc velmi draltá 
mému srdci. 

Vdclav Havel (interview s firmcouzským 
žurnalistou Antoinem Spirou, 1983): 

Kritizuji-li svou vládu, pak nikoli 
proto, že je komunistická, ale proto, že 
je špatná. Nejsem na straně žádného 
establishmentu a nejsem profesionální 
bojovník proti jinému establishmentu. 
Jsem prostě na straně pravdy proti lži, 
na straně smyslu proti nesmyslu, na 
straně spravedlnosti proti nespravedl
nosti. 

Milan Roch 
RC Praha 
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/CM ALB/S 2000 SE VYDAŘIL 
Rotary klub Vrchlabí uspořádal ve 

dnech ll. - 12. srpna 2000 první ročník 
projektu, který by se mohl stát v násle
dujících letech pravidelnou příležitostí 

pro společná setkání zástupců Rotary 
klubů, které sídlí v městech, ležících na 
jednom z evropských veletoků - na Labi. 
Právě Labe tvoří pomyslnou osu přírod
ního a kulturního dědictví celoevropské
ho významu. 

Vrchlabští rotariáni přišli tedy 
s myšlenkou uspořádat mezinárodní 
Inrer-Ciry Meeting s klasickým označe
ním ALBIS {latinsky Labe) již v před
chozím roce a letos oslovili s konkrétním 
programem 1. ročníku 5 českých a 21 
německých Rotary klubů. Místem prv
ního mezinárodního setkání polabských 
Rotary klubů - ALBIS 2000 - se stalo 
město Vrchlabí, které je symbolicky na
zýváno "Bránou do Krkonoš", tedy do 
pohoří, ve kterém bezmála ll 00 km 
dlouhý tok Labe pramení. 

Ve Vrchlabí se vedle zástupců domá
cího RC sešli zástupci z RC Jičín, RC 
Pirna, RC Dessau, RC MeiRen a part
nerského RC Overpelt-Noord Limburg 
z Belgie. Téměř tři desítky rota
riánů a členů jejich rodin strávilo 
v Krkonoších dva příjemné a programo
vě rušné dny. Vysloveně ,.labskou pro
blematikou" se zabývali během exkurze 

po území Krkonošského národního parku až k symbo
lickému prameni Labe ve výšce 1.387 m nad mořem, 
navštívili ekologické muzeum Správy Krkonošského 

Účasmfci !CM ALBIS 2000 u pramenů Labe (1387 m tun.} 
(foto :Jan Ritter, RC jičln) 

národního parku i další místní pozoru
hodnosti. Mimoto měl i všichni pří

tomní rotariáni příležitost prožít, pro
cítit a vpravdě ochutnat 3. ročník 

Krkonošských pivních slavností, plný 
tradičních kulturních i kulinárních akcí 
s koloritem tohoto horského regionu. 

Ochrannou ruku nad ALBIS 2000 
držel symbolicky i sám pán nejvyšších 
českých hor - Krakonoš, kterému rotari
áni mohli osobně na vrchlabském ná
městí při ochutnávce chmelových speci
alit poděkovat za zdařilé počasí a přátel
skou rotariánskou atmosféru, která 
celou akci provázela. 

Podle reakcí našich nových zahra
ničních rotariánských přátel lze očeká
vat, že se štafetový kolik těchto polab
ských setkání v roce 2001 objeví v ně
kterém z výše uvedených německých 

měst. 

Vrchlabský ICM ALBIS 2000 se tak 
zařadil mezi zdařilé Inrer-Ciry Meetingy, 
podporující ideje přátelství a aktiviry 
rotariánského hnutí. 

Jan Štursa, ]oseJ Zelený, 
RC Vrchútbf 

Belgium by Bike 2000 
Ve dnech 17. - 25. 8. 2000 jsem se 

zúčastnila pobytového zájezdu v Belgii 
s názvem "Belgium by Bike" společně 
s dalšími 15 studenry z deseti zemí. 
Cílem tohoto pobytu bylo především se
známit se s belgickou kulturou a život
ním srylem, poznat historii a tradice ze
mě - a to vše na kolech. 

Všechny společné cesry jsme podni
kali pouze na kolech. Ne všichni však 
byli s jízdou na kole seznámeni. Našli se 
i tací, kteří na něm seděli poprvé a stalo 
se jim to jejich největším zážitkem. 
Cesry byly úmorné a dlouhé, ale i přesto 
nebyla o zábavu nouze. Večer byl vždy 
zpříjemněn zajímavým programem. Ať 
už to bylo seznámení se s jinou zemí 
a seznámení ostatních s naší zemí a kul
turou, nebo kino, diskotéky či večery na 
pokojích, kde jsme vedli zajímavé rozho-

vory. Ani jazyk nebyl problémem. Celé ry dny jsme 
střídali jeden hotel za druhým a musím říci, že niko
mu z nás to nevadilo. Ostatní věci jsme měli každý u 
své hostitelské rodiny. Moje rodina byla opravdu skvě
lá, Belgičané jsou velmi pohostinní a milÍ. Po celou 
dobu pobytu se o mne starali jako o vlastní dceru. 

Měla jsem možnost vidět například Waterloo, což 
je místo poslední bitvy Napoleona, či Grand Place -
centrum Bruselu a místo největšího dění. Nesmím za-
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pomenout ani na světoznámého masko
ta Manneken-Pis neboli čurajícího chla

. pečka. Ochutnala jsem desítky druhů 
belgických piv, sýry i čokoládu a zúčast
nila se mítinků pořádaných rotariány. 

Na závěr bych chtěla vyjádřit díky 
nejen . organizátorCtm, ale i hostitelské 
rodině a klubům v Belgii, které o nás po 
celou tu dobu pečovaly. Musím říci, že 
kromě pár slov v různých jazycích, které 
jsme se naučili jeden od druhého, jsme 
se naučili respektovat jeden druhého 
a pomáhat si navzájem. A je jedno, jak 
daleko jsme od sebe vzdálení. A to je 
podle mého názoru v dnešní době velice 
důležité . 

Veronika Žižková 
vyslaná RC Plzeň 
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ROK, KTORY ZMENIL MOJ ZIVOT 

Poznáte ten pocit, kcď ste od malič
ka o niečom snívali a váš sen sa jednébo 
d1'1a stane skuročnosťou? Ale čo ak je to 
viac než to? Čo ak sa váš sen rozrastie do 
takej míery, že to navždy zmení váš ži
vot? M6j rok strávený v Spojených štá
toch mi dal viac než som očakávala a stal 
sa niečím, čo ma bude inšpirovať do 
konca života. 

Do malého rybárskeho mestečka 

Gold Beach na západnom pobreží štátu 
Oregon som pricestovala 18. augusra 
1999. Krásna vždy zelená oregonská 
príroda, neopísatel'ne nádherný Tichý 
oceán a úprimné t.'!smevy ramojších 
obyvatel'ov ma vítali s otvorenou náru
čou. Iba po pár diíoch sa mi úsudok 
_o vraj "vždy namyslených a ignorant
skýd1 Američanech" ihned' popravil. 
Gold Beach je skrátka jedinečné miesto 
s jedinečnými luďmi - úprimnými, vždy 
ochotnými pomOcť a rozdávajúcimi lás
ku všade, kde můžu. 

Nejde však poprieť, že prvé mesiace 
neboli l'ahké. V šestnástich rokoch byť 
na opačnom konci sveta po prvý krát 
bez rodičov by zlomilo nejedného tvrdh
sa. Neusrále som si !Jádla otázku: "Načo 
je toto všetko vlascne dobré? Veď v ang
líčtine sa můžem zdokona!iť aj v jazyko
vej škole a pritom můžem byt' s priatel'mi 
a luďmi, ktorých poznám." Ale tie prvé 
tažké mesiace ubehli ako voda a z můj ho 
výmenného roka sa pomaly stávalo viac 
než len jazykový kurz. 

V Gold Beach nebol žiadny pro
blém nájsť si priatel'ov. Častokrát sa pri 
mne niekto zastavil bez toho, aby som 
ho niekedy predtým videla a zaujimal sa, 
odkial' som a podobné vecí. Avšak naj
vačšmi som bola šokovaná, keď mi ešte 
len po prvom týždni zavolal neznámy 
chlapec. Jeho slová sa mi vynárajú z pa
mate akoby to bolo včera. "Ahoj, tu je 
Jacob. Počul som, že si tá nová výmenná 
študentka a rozmýšlal som, či by si ne
chcela fsť so mnou a s mojimi kámošmi 
na pláž. Spravíme si táborák," vyhlásil, 
ako keby sme boli srarf kamaráti. Od 
prekvapenia som bola schopná vydať zo 
seba iba stručné: "Yes, of course!". Takže 
zo strachem z niečoho nového, ale z na
dšenia, že sa konečne zoznámim s l'uďmi 
v mojom veku, som v ten večer netrpez
livo čakala, kecly ma prfdu vyzdvihnúť. 

Vyt(tžený vchodový zvonček zazvonil a mne sa roztri
asli kalená, "Čo ak im nebudem rozumieť? A čo 
ak si budtt myslieť, že som čudná?" takéto a podob
né myšlienky sa mi prehái'í.ali hlavou. Moje "pozi
tívne zmýšlanie" však prerušila hosťujúca mama 
slovami: "Chlapci sú tu!'' 

Pomaly som vstala z gauča a konečne sa teda zozná
mila s Jacobom a jeho kamarátom, ktotý ma malí 
zaviezť na pláž. Cestou tam moja nervozita posmpne 
opadla a začala som zisťovať, čo ro znamená, keď sa povie: 
Americký teeneger - šialene týchla jaula s ohlušujúcou 
hudbou, opičky a grimasy a samozrejme sloboda! Na plá
ži ma potom zoznámili ešre s dhlšími dvoma chalanmi 
a troma dievčatami. A verte čí neverte, ríto mladí l'udia, 
ktotých som stretla v tú augusrovú noc, sa stali mojimi 
vernými spoločníkmi až do kmKa můj ho pobytu. A vůbec 
nikomu nezále--L.alo na akejsi jazykovej bariére. Niekedy len 
jednoduchý úsmev hovorí za všetko. 

Odvtedy sme toho spolu prežili vel'a. Od spoloč
ných scanovačiek cez chodenie do kina až po nudných 
45 minút presedených na hodine amerických dejfn 
sme na neuveritel'ne zblížili. A ja sm,n pre nich už ne
hola iba výmennou študentkou, ale vernou kamarát
kou. Veď práve po tom každ)' jeden výmenný šrudenr 
túži. 

Avšak v Golď Beach som nenašla iba skvdých pria
rel'ov, ale aj milujúcu rodinu a vysnívaný druhý domov. 
Hoci som počas můjho pobytu prešla troma 
rodinami,druhá rodina O'Dwyerovcov si ve!'mi rýchlo 
získala moje srdce a ovplyvnila nielen můj výmenný 
rok, ale určite aj zbytok života. Okamžite ma prijali 
za vlastného člena rodiny a tol'ko lásky, chápavosti 
a trpezlivosti by som od sprvu cudzích !'udí nikdy ne
očakávala. Vždy vedeli, ako sa cítím a každý můj, 
čo i len maličký problém bol aj ich problémom. 
Pomohli mi prekonať ťažké obdobie Vianoc, kecly mi 
chýbala moja vlastná rodina, ako aj meniny, ktoré by 
bez nich pravdepodobne po prvý krát osrali bez po
všimnutia. V Amerike sviatok mena nepoznajú. A tak 
samozrejme, že som sa s týmto mojim sviatkom neza
hudla každému pochváliť. 

Dopodrobna som im vysvetlila niden to, kecly ho 
mám, ale aj ako ho zvyčajne oslavujeme, a že pre nás 
znamená- asi tolko, čo narodeniny. Ibaže prišiel deň 
"D" a ja som nedostala ani len jedínú gratuláciu. 
Samozrejme, že ma to pekne zabralo a keď ma večer 
můj hosťujúci brat Conor priviczol domov, rešila som 
sa, že tento otrasný deil je už u konca. Zarazilo ma 
však, keď mi pri dverách prikázal zarvoriť oči. "Čo do 
pekla má zas toto znamenať? Na fóry momentálne 
akosi nemám náladu," pomyslela som si. Co nor ma 
chytil za mku a odviedol do obývačky. "Neotváraj ich, 
až keď ti poviem," upozornil ma. "Dobre, 
dobre ... " nervózne som zamrmlala. "Priprav sa 
á . . . teraz!" Na jeho povel som orvorila oči a od 
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dojatia som sa takmer rozplakala. Na 
stole stála torta aJ so sviečkami 

a O'Dwyerovci mi na melódiu pesničky 
"Happy birthday" spievali "Happy 
NameDay". Toto sa odohralo ešte len 
prvý týždeil, čo som u nich bývala a už 
sa určíte nečudujete, prečo si tak rýchlo 
získali moje srdce. Stala som sa ích 
rovnocenným č!enom rodiny a často 

krát rni kládli otázku, čo je potrebné 
na to, aby som sa presťahovala do 
Spojených štátov a mohli si ma adopto
vať. (Tipujcm, že s tým by však moji 
rodičia asi vcllni nestthlasili, všakže?) 
O'Dwycrovci budú navždy mojou dl'll~ 
hou rodinou a vdaka nim mám teraz do~ 
mov aj na opačnom konci svera. 

Ale komu za toto všetko dhkovať? 
Nepochybne mojim rodičom a predo
všetkým skvelej medzinárodnej organi
zácii Rotary klubov. Títo J'udia nezmeni
li len můj život, ale každodenne menia 
životy !'udí na celej zem egu li a pomáhajl1 
tam, kde je n·eba. Vďaka nim som sa 
zoznámila s výmennými študentmi z ce
lého sveta a odteraz nezálež[ na tom, 
kam půjdem ... vždy na 1m'í.a bude niek
to čakať. Úakujem všetkým z dištriktu 
2240 (Rotary klub Nitra) a z dištriktu 
5110 (Rorary Club of Gold Bcach), 
ktori mi pomohli splnit aj můj detský 
sen. Navštívila som miesta ako LA, 
Hollywood a Beverly Hills. 

Můj výmenný rok mi dal mnoho. 
Okrem toho, že som sa musela o seba 
postarať a konečne som sa naučila prať 
a aspo!'í. niečo uvariť, odreraz sa na všet
ko pozerám z úplne inej perspekdvy. Už 
viem, kol'ko sa toho vo svete každý dei'i 
udeje, aké obrovské rozdiely st't medzi 
jednotlivými krajinami, a že vůbec nezá
leží na tom, či má niekto značkové 

tenisky alebo nic. Láska a vzájomné poro
zumenie - iba na tom naozaj záleží 
a jedine tak sa dá svet zmeniť k lepšiemu. 

Každý z nás má svoje tajné sny, túž
by a ciele, ktoré sa v živote snaží dosiah
nuť. Z Oregonu som si zo sebou pri
niesla dóležité poučenie: "Always believe 
in your dreams!" A ja za svojimi snami 
určíte půjdem a budem sa snažiť naplniť 
každučký jeden z nich. 

Katar/na Holejšovská, 
vys!.flná RC Nitm 



Ako 19ročná šwdenrka medziná
rodného obchodu v Nitre som sa už po 
tretíkrát mohla zúčastnit vd'aka miestne
mu Rotary klubu medzinárodného 
kempu v nemeckom Fallingbostdi, čo je 
malé mestečko pri Hannoveri. Vsetci 
sme bývali spolu v ubytovni v kempe 
pre deti, niečo ako obdoba našich det
ských táborov, na okraji mesta čo nám 
umožnilo sa lepšie spoznať. V izbách 

S ROTARY NA EXPO 2000 

sme b)'vali po štyroch, pričom každý pochádzal z inej 
krajiny. V ubytovni sme sa taktid. stravovali, ale na o
bed nám dávali balíčky, no niekedy sme chodili do ro
dín členov Rotary klubu Walsrode, vďaka lnorému 
sme mohli prežiť tieto dva úžasné týždne. 

Program sme mali bohatý a všetko do sekundy 
zorganizované, čo vystihuje nemeckú presnosť. Kecl' 

niekto zaspal alebo sa pozabudol v kú
pclni, zasral cel)' deú na ubytovni a tak 
sme sa naučili byť všade načas. 
Navšrívili sme mestá ako Hamburg, 
Hannover, Uineburg a \Xlolfsburg, 
kde sme navštívili automobilku 
Volkswagen. Tam nás pohostili vefkole
pým obedom, po kcorom nikto z nás 
nevládal odísť od stola. A k tomu všet
kému sme dostali na pamiarku m.odel 
aura New Beade. 

Tri dni sme ma!i možnost navšdvit 
svetovú výstavu EXPO 2000 Hannover. 
Atmosféra na Expu bo!a úžasná, máte 
možnosť precesrovať celý sver, získat 
mnohé informácie. Každ)' pavilón, 
ltpJezenru;ucJ jednu krajinu, má 
svojsklt archirektúru. Napríklad pavilón 
Japonska je posravený z papiera, 
Spojené Arabské Emiráty si so sebou 
priviezli tri lieradlá vlasmého piesku aj 
s óvami. Kaf.d)~ večer sa tam konali vel'
kolepé pány. V areáli Expa sme mali 
možnost navšríviť najvačšie prírodné ki
no na svete a mnoho iných nczvyčaj
ll)~ch vecí. Na tíeto týždne určite nikto 
z nás rak skoro nezabudne. 

Zuzo~ma Beluskd, Pic.ft'a101 
vysland RC Nitm 

Na letnom kempu v Holandsku 

V jlt!i wlno roku som sa zltčasrnil 
krátkodobého lerného Rorary kempu 
v Holandsku. Na tomto kempe bol o prí
tomn}'ch celkom dvadsať účastníkov 

z r6znych krajín svera. Tento pobyt mi 
umožnili členovia Rotary klubu vo 
Zvolenc. Účdom tohoto krátkodobého, 
rrojtýždilového pobytu bolo umožniť 

študcnrom spoznať život a kultúru 
v incj kraji ne a rozšíriť si zna!osť cudzie
ho jazyka. 

Pravdaže, nejedná sa len o poznáva
nie pamiatok, aj keď to bola jedna 

z hlavn)jch aktivít. Išlo takríež o zábavné činnosti ako 
napríklad o výlety loďou, cyldotltry, splavovaníc riek 
na kanoe, o návšrevy zábavných parkov atd'. Každý 
z týchto troch týždi'iov sme strávili v inom mesre. Prvý 
týžddi to bolo mesto s'Hertogenbosch a druhý rýldeií. 
mesro Ijselsrein, čo je vlasrne predmestie veÍkého mes
ta Utrechr. 

Trctf týldei1 bol celkovo najzaujímavejší, pretožc 
sme bolí ubytovaní na farmách v čisto t·umárskej ob
lasti zvanej Dedemsvaart. Bývalí sme po dvaja v samo
statných rodinách, ale skoro celý deií sme bolí všetci 
spolu, pretože sme malí spoločný program. Nielen, že 
sa mi roúíril obzor poznania cudzíeho sveta a vedo-
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masti cudzieho jazyka, ale našíe! som si 
aj výborných kamarátov, s ktorými si te
raz dopisujem. Bol ro skutočne zážitok 
na celý život a touto cestou vellni pelme 
d'akujem tým, ktorý mi to umožnili. 

Ondrej Maciak ml, 
vyslmoi RC Zvolen 



NEZAPOMENUTELNÉ PRÁZDNINY 
I když máme dávno za sebou prvni dny nového šlwlního roku, v myšlmkách se neustále vracfme le utčát!w prázd

nin, ledy jsme dilry lerálovéhradecl<ému Rotmy klubu měly možnost strávit jedna z nás dva týdny ve Francií 
v Savojských Alpách a dmhá tří týdny v Holandslm. 

Vzpomínky na Savojské Alpy ••• 
Čím vfc se blížil 3. červenec, den 

mého odjezdu do Francie, tím víc jsem 
propadala panice. Měla jsem obavy, že 
mé jazykové znalosti nebudou dostačují
cí, že se s nikým nespřátelím atd. Jak se 
ale zanedlouho ukázalo, múj strach byl 
zcela zbytečný. 

Sesrnáctihodinová cesta autobusem 
mi rychle uběhla. S Janou ze Slovenska, 
která mimochodem také jela na stejný po
byt jako já, jsme se setkaly již v Praze na 
nádraží, a rak jsme cestovaly společně. 

V hostitelské rodině u pana Azarella 
jsem byla ubytována společně s Laríssou, 
kamarádkou ze Švýcarska. Všichni se 

o nás skvěle starali a snažili se, abychom zde prožili co 
nejkrásnější a nejpříjemnější chvíle. 

S dalšími účastníky kempu, kteří se později srali 
mými přáteli (např. s Manuem z Belgie, Duygaou 
z Turecka, Evou z Portugalska, Julií z Německa, 
ale i s Lorenou z Mexika a Emmou a Mohamedem 
z Tunisu) jsme každý den podnikali nezapomenutelné 
výlety. Např. jsme navštívili město Alberrville, místo 
konání Olympijských her v r. 1995, ve městě Moutíers 
jsme měli možnost zhlédnout výrobu sýrů, tamější 

muzeum řemesel . 
Nezapomenutelným zážitkem se pro mě sral raf

ting, sailing a dimbing. Z těchto pro nás ne moc 
běžných sportů jsem byla velice nadšena, již z toho 
důvodu, že to bylo moje první setkání s nimi. 

Zúčastnili jsme se také slavnostního 
vyhlášení nového prezidenta Rotary klubu 
Mouriers. Zde jsem měla možnost předsta
vit Českou republiku, především Hradec 
Králové a predar brožurku o činnosti hra
deckého Roraty klubu spolu s vlaječkou. 

Čtrnáct dní uběhlo jako voda a už tu 

byl poslední večer strávený s mými nový
mi kamarády. Loučení se samozřejmě ne
obešlo bez slz. Jsem si ale jista, že se urči
tě Jeste někdy setkáme. Možná, 
že již o letošních vánočnfch prázdninách. 

Jana Dejrnková, 
t.rysland RC Hradec Králové 

Kouzelné prázdniny v Holandsku 
I mé tři týdny v Holandsku, které 

pro nás přichystaly Rotary kluby 
Rijnwoude, Zierikzee, Vlaardingen 
a Schiedam, byly pro mne nezapomenu
telné. 

Všechno to začalo 1. července, kdy 
jsem odlétala z letiště v Ruzyni. Měla jsem 
trochu strach, protože jsem letěla poptvé 
v životě a vůbec jsem nevěděla, jak to na 
ledšci vlascně chodí, ale nakonec jsem vše 
zvládla a ve tři hodiny odpoledne přistála 
na letišti v Amsterdamu. Tam už na mě 
če~al zástupce z Rotary klubu, který mě 
odvezl do městečka Rijnwoude, do rodi
ny, ve které jsem bydlela první týden spo
lečně s Raqucl, dívkou z Portugalska. 
Ještě t)i večer jsme se setkaly se všemi 
účastníky kempu z 18 7.emí Evropy. 

Hned p1vnf týden se mi zapsal na
vidy do paměd: nejen proto, 7.e druhý 
den mého pobycu jsme ujeli na kolech 40 
km, ale také z toho důvodu, 7.e jsem vidě
la krásné město A.msterdam. Od našeho 
průvodce jsme se dozvěděli spoustu zají
mavých informad, např. že název to-

horo města vznikl z názvu řeky Amstel, která tudy 
protéká. 

Poté, co jsem se jen těžko rozloučila s rodinou, ve 
které jsem bydlela první týden, jsme se přemístili do 
druhého městečka - Zierikzee. To se nacházelo na ost
rově Schouwen Duiveland, který je s pevninou spojen 
zvedacím mostem. Tech bylo ovšem v Holandsku ne
spočetně. Tento týden jsme také navštívili větrný mlýn 
a sýrovou farmu. Je zajímavé na vlastní oči vidět, jak se 
vyrábí slavný holandský sýr a smět při tom i pomoci. 
Čas strávený v tomto městečku jsme zakončili uvaře
ním svého národního jídla na večírku na rozloučenou. 

Třetí týden jsem strávila v městečku Vlaardingen. 
I tady pro nás byl připraven bohatý program, napří
klad návštěva Rotterdamu, kde jsme vyjeli na vyhlíd
kovou věž Euromast, z níž jsme měli překrásný výhled 
na celé město. Také jsme viděli největší větrný mlýn 
"Palmboom" ve Schiedamu. Jednou jsme se tu byl_i 
dokonce podívat i na květinové aukci, odkud se květi
ny vyvážejí do celého světa. 

Z Vlaardingen jsme také navštfvili město Haag, 
překrásnou pláž Scheveningen, dále rllzná muzea {na
př. rybářské). Poprvé jsem zde měla možnost vy?.kou
šet sailing a climbing, ale i střelbu z luku nebo jízdu na 
obřích koloběžkách. 

Každý týden jsme se účastnili setká
ní se členy jednotlivých Rotary klubů, 

ktsří nám vyprávěli o činnosti jejich Idu
bu a my jim naopak řekli něco o sobě 
i o zemi a městě, odkud pocházíme. 

Seznámila jsem se zde se spouswu 
mladých lidí, kteří se srali mými kama
rády. Stále s nimi udržuji kontakt (jedna 
z mých nových kamarádek mi nedávno 
volala, aby mi popřála k narozeninám). 

Myslím, že kdybych měla vyjmeno
vat všechny skvělé zážitky, zdaleka by mi 
tento papír nestačil. Škoda jen, že poča
sí nám moc nepřálo. 

Jen těžko jsme se loučili a ukápla 
i nějaká ta slzička. Vlastně jsme si neu
měli představit, že se v tomto složení 
pravděpodobně již nikdy neuvidíme. 
Myslím, že je obrovská škoda, že se ne
můžeme příští rok opěr všichni sejít 
a strávit spolu minim.álně zase tři báječ
né týdny. 

Andrea Kratochvílová, 
vyslaná RC Hmdec Králové 

Obě se jistě shodneme na tom, Že letošní prázdniny byly pro nás jedny z nejlepšicb. Cenné zkušeností, zdolwnaleni 
se v jazyce, neztlpomenutelné zážítley a húwně noví kamarddi - to vše nám hylo umožněno získat díky Rotary /duhu v 
Hradci Králové i naším hostitelským rodinám, luerým bychom chtěly touto cestou moc poděkovatc 
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ISRAEL - LAND OF BIBLE 
Pod slovom Izrael si každý predstav{ 

krajinu suchú, s m11ohými problémami, 
s malými zárukami mieru. Na druhej sta
ne vhl treba podotknúť, že to je krajina 
s velkou históriou a s ešte vačš{m duchom. 
Je pravda, že atmosféru výletu dotvára 
skupina a tá bola naozaj neopisatelhá. Šty
ridsaťjeden mladých !'udí nielen z Európy 
rvorilo našu výpravu a ak k tomu pripočí
tame dve mladé sprievodkyne, tak o zába
vu nebola núdza. 

Na našom putovaní sme navšúvili okrem iného 
Betlehem - kolísku kresťanstva, hlavné mesto Jeruzalem, 
mesto troch náboženstiev - kresťanov, židov a moslimov. 
Okúpali sme sa v Červenom mori, vznášali sme sa 
v Mftvom mori, spali sme u pravých beduínov, v oáze, 
uprostred vyprahlej púšte sme sa ovlažili ako v rozprávke 
"Tisíc a jednej noci". Ale aj kibuc, na naše pomery vel'mi 
zaujimavá komunita, stála za "hriech". Po meste Nazaret 
alebo pri Galilejskom jazere, tu všade nás sprevádzali 
naši rotariáni. Golanské výšiny, poznamenané búrlivou 
históriou, nás prijali v celej svojej kráse. 

I napriek tomu, že Stredný východ 
je v súčasnosti "nezhasínajúca sopka", 
pochopil som, prečo je jej časť Izrael už od 
pradávna nazývaná aj Zasl'úbenou zemou. 

]o:ufVojtaššdk, 
vysúmj RC Bratis/4va 

Leto v tureckej Alanyi 

Cez Ietné prázdniny som sa zúčastni
la pobytu v Turecku, v meste Alanya v ča
se od 30. 7. - 13. 8. 2000. 

Do Turecka som priletela iba ja, moj 
kufor bol nezvestný celé dva dni. 
Našťastie moja nová "turecká rodina" mi 
požičala svoje Ietné veci, lebo teploty sa 
pohybovali okolo 40• a ja som mala len 
jeansy a sveter. Rotariáni sa pričinili záro
veň aj o nájdenie mojich srratených ved. 

Vel'mi sa mi páčila atmosféra v tu
reckej rodine. Typické a to nielen v "mo
jej rodine" bolo, že i ba mladšia generácia 
hovorila po anglicky. Každé ráno niečo 
po pátej hodine som mala "budíček" 
v podobe muezínových modlidieb. 

19. 8. som s a vrátil z fantastického 
letného tábora ve Škótsku, ktorý mi bol 
umožnený vďaka banskobystrickému 
Rotary klubu. Pobyt bol rozdelený na 
tri časti. Prvé štyri dni som bol v rodine 
v menšom škótskom mestečku lrvine. 
Rodina ma brala na výlety do okoli
tých múze(, do zámku a do města 
Edinburghu. Ďal_šie tri dni som potom 
strávil v rodine v Lenzie, predmestskej 
časti Glasgowa. S touto rodinou sme 
boJi na výlete v podmorskom múzeu 
neďaleko Edinburghu a samozrejme 
v bowlingovej hale v centre Glasgowa. 

Keď som si už na rodinu a jej denný kolobeh 
zvykla, presťahovala som sa do hotela - Grand 
Kaptan*****. Dokopy nás bolo 12 mladých z roznych 
krajín. Organizovali pre nás rozne aktivity ako obhliad
ku mesta, jaskyne, rafting (voda bola neuveritel'ne stu
dená), výlet lodou (sýto modré more - našťastie bez 
žralokov). Jeden deň sme vdychovali históriu zašlých 
čias, obdivovali sme pamiatky po Rimanoch. 

Navštívili sme s tamojšfm prezidentom Rotary 
guvernéra a majora mesta. Pri tej prfležitosti sme sa 
dostali aj do miestnej televízie a novín. V novinách 
sme sa ďalší deň videli, ale v televízií nic - mali sme 
nastavený iný kanál .... 

Dnešní tureckí l'udia sú kultivovaní, mladí sú 
úctiv{ ku starším (zriedka kedy sa nájdu výnimky, že 
by fajčili alebo pili alkohol) . Aj napriek islámskemu 

" VYLETY 
POŠKÓTSKU 

Počas pobytu som v obidvoch rodinách navštívil mi
estne Rotary kluby. V rodinách som ochutnal škótsku 
tradičnú stravu, ale nebol som vel'mi nadšený. 

Na ďalší týždeň som sa presunul do Balvonie cen
tra, kde som postretával vel'a výmenných študentov 
z celej Európy približne v mojom veku. Medzi nimi 
som si našiel vela kamarátov, s ktorými si doteraz 
píšem listy a maily. Zažili sme tam kopec zábavy. 
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náboženstvu, ktoré nedáva ženám také 
práva ako napríklad u nás, sú už aj mla
dí chlapci pozorní voči ženám a dievča
tám. Aj naši muži by si z nich mohli 
zobrať príklad. 

Turecko sa snaží byť čo najbližšie 
k Európe a aj preto sú všetky sochy tu
reckého hrdinu Atattirka orientované na 
západ. 

Som vďačná rotariánom, ktorí mi 
umožnili poznať tú to orientálnu krajinu 
a aj ďalších mladých l').ldí z iných krajín. 

Elena Vojta!šdkovd, 
vys/4nd RC Bratislava 

Organizovali sa tam rozne súťaže a cho
dili sme na výlety po celom Škótsku. 
Najzaujímavejšf bol určite výlet do zá
bavného parku neďaleko G_lasgowa, kde 
sme dostali neobmedzený lístok na všet
ky atrakcie. V Balvonie centre som osla
voval aj svoje 17. narodeniny, na ktoré 
len tak l'ahko nezabudnem. Tento pobyt 
by som doprial každému, kto sa chce 
zdokonaliť v cudzom jazyku a nájsť si 
nových kamarátov z celej Európy. 

Miroslav Km~č, 
vys/4nj RC Banskd Bystrica 



Dlouhodobý projekt Rotary klubu Karlovy l'llry 
Na objektu Ústavu sociální péče 

pro mentálně postižené v Radošově 
u Karlových Varú visí u hlavního vcho
du pamětní deska s textem "Pod záštitou 
ROTARY INTERNATIONAL spon
zoruje RC Karlovy Vary, RC Haag (NL), 
RC Bad Gastein (A), RC Zeist (NL), 
První stavební a. s. Karlovy Vary, 
Komerční banka Karlovy Vary, RC 
Ferndown (GB) - Matching Gram 
č. 5843." 

Pamětní deska má zde své opodstat
nění, protože v rotariánském roce 
199411995 schválil Rotary klub Karlovy 
Vary dlouhodobý projekt patronátní po
moci shora uvedenému ústavu, který pe
čuje o 50 chovancú ve věku od 8 - 50 let. 
Od slov se záhy přešlo k činům. Za pět 
uplynulých let se podařilo Rotary klubu 
Karlovy Vary ve spolupráci se zahranič
ními Rotary kluby a dalšími uvedenými 
sponzory vybavit ústavní kuchyni kon
vektomatem, opravit střechu, vybudovat 
pomocné objekty pro hospodářské 

zvířectvo, zakoupit zemědělskou techni~ 
ku pro údržbu velké užitkové a okrasné 
zahrady určené pro pracovní relaxaci 
chovanců, doplnění rehabilitační~ 

ho oddělení ústavu dalšími přístroji. 

V uplynulém roce pak bylo za přispě
ní státní dotace vybudováno nouzové 

schodiště, výtah, upravena fasáda a přístupové cesty 
a instalovány měděné okapy. 

Dne 17. července t. r. se uskutečnil další mítink 
RC Karlovy Vary přímo v radošovském ústavu, kde za 
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přítomnosti ředitelky Marie Pařížské 

a zástupcú projekční a realizační společ
nosti s r.o. ALFA PROJEKT Otovice 
u Karlov)~Ch Vart'! Vladimíra Palivce 
a ing. Jaroslava Vodrážky byla projedná~ 
na další etapa dlouhodobého projektu 
pomoci: vybudování vlastního gravitač~ 
ního vodovodu z nedaleké vodní výšiny 
(délka cca 500 m), krel"}~ ještě letos bu
de dodávat vodu pro ústavní prádelnu, 
ústav a pro 7""wlažování zahrady s vlivem 
na rozpočtové ekonomické úspory. Další 
etapa projektu ~ vodovod - je rozdělen 
do dvou etap. V rotariánském roce 
2000/1 přívod a dodávka vody, v ro
ce 2001/2 vybudování rehabilitačního 

bazénu s recirkulaci vody z tohoto vodo
vodu pro rekreaci chovandL 

Operativní rozhodnutí přítomných 
členů RC Karlovy Vary bylo přijato ve
dením ústavu s povděkem a chovanci 
poděkovali nejen slovy, ale i hudbou: za
hráli přítomným na klávesový nástroj 
a na harmoniku a k tomu i zazpívali. 

Užitečné odpoledne bylo nefonnál
ně uzavřeno v družných rozhovorech 
večer na zahradě u ohně s trampským 
občerstvením. Škoda, že pro nepříznivé 
počasí bylo nad síly přítomných zazpívat 
si "Dobrá věc se podařila" ....... 

Na závěr nutno podotknout, že 
dlouhodobý projekt, jehož realizace je 
kdykoliv - rovněž dlouhodobě - patrna 
a přináší své ovoce, zahrnuje i léta po 
roce 2002. 

Vladislat' }dchymovský, 
RC Karlm'J' Vary 

-;--~-~;k~~~t_::~iJfJJ:_~~At&~!k~ť<1~~k4J;i?-Y?Jť,:~tJ-:-
-n_m1td_lnl p~st#e_tJI·tJ-RadoJ(Jvě u !útrlových 
Vtl ni Ztl finanční pomoci Rota1J' klu/JIÍ 

(foto: Vl jdd~ynwvsk)i) 



70 LET S ROTARY- VOLBA NEBO OSUD? 
Historická paralela rotariána Vladimíra Káše 

Dip!. fug. Vladimb· J(tJš t'll. I. 
1911), Vysoluí škola obchodnl Pmha 
se studijními poh)'ty ve Frrmái fl Anglii 
(1 928-1 934), bnnlwmlictt;/ (1 934-
1942), pn!mysl (1 942- I 955), vězml 

(1955-1960), nucmé ;micc (I 960-·1966), 
jn'ék!tulll!tdrt"IJÍ (1.966-1976). 

Novodobá srámosr hiswrick)~ch ze
mí Koruny Č:eské se po první světové 
válce realizuje v podobě Československé 
republiky a jako svC1j společenský ideál 
volí demokracii. Ta v sobě n_ese rozmani
té scruktury a praktické formy. Patří 

k nim rovněž rotariánství, ve kterém je 
dokonale vyjádřena maxima služby nad 
vlastními zájmy. 

Roku 1931 pořádá Rorary Intcr
national svou světOvou konferenci ve 
Vídni. Po ukončení se mnozí její účastní
ci rozjí7.dčjí k návštěvám míst púvodu 
sv)'ch rodičli či prarodičCL Mezi pra7~<>kými 
vysokoškoláky, kteří se stávají jejich pn'i
vodci a tlumočníky v Československu, je 
též student Vladimír Káš. 

V té době již v Praze a několika jin)'ch 
československých městech Rotary klub 
pracuje a kluby přibývají i v městech dal
ších. Když mlad)' in7...cnýr Káš zakotví 
v Ostravě, ví již o rotariánech mnoho. 
V čase, kdy má naději stát se členem, je už 
na prahu druhé světové války a Rotary 

klub Ostrava stejně jako všechny ostatní 
kluby distriktu č. ·GG v rozvráceném 

Československu jsou zakáúny. 

Za války se rotariáni ovšem dále stý
kají tajně, pracovat však nemohou. Tři 

prezidenti !dubu jsou 1~acisry uvězněni. 

Jeden nepřežije. Po válce Vladimír Káš působí v obnove
ném klubu již naplno jako řádný člen. 

Rotariánské štěstí netrvá dlouho. Již roku 1948 je 1Jo 
komunistickém puči klub znovu zaldzán a rotariáni se 

ovšem opět tajně stýkají. Pracovat nemohou, nicméně 
mohou být opět postihováni. Mezi sedmi ostravskými 
rorariány, odsoll7...cnýmí k dlouhodobému vě7..enf a ztrátě 
všeho jmění, je Vladimír Káš raké. Většině je amnestie 
odepřena a Vladimíru Kášovi Nejvyšší soud právoplat

nost rozsudku potvrzuje ještě po dvaceti letech. 
Rehabilitován je teprve po pádu komunismu v roce 

1990. Odnáší si ale zkušenost, že rorariá~ 
ni si i ve vě';;ení vedli dobře. 

S mladými, samojedin)$ ze stat}ch 

rotariánt''i, uvádí v devadesátých Jerech 
ostravsk)$ klub znovu v život. Děje se rak 
již potřerí. Roku 1992 se účastní rora
riánské konference v Britské Columbii 
v Kanadě a je poctěn předáním PAUL
HARRIS-FELLOW AWARD. 

Při sedmdesátinách ostravského klu
bu (1929-1999) se vysloví k otázce B)$t 

rotariánem dnes: ".. Ž..ídoucnosr uplat
nění rotarÚnsk)rch principl! v obchodě 
a' povolání je stejně naléhavá dnes, jako 
byla na počátku století. S dm rozdílem, 7..e 

s nevyčíslireln)'m rozmnožením potřeb 
neuspokojitelných rotariánskou svépo
mocí, musí mít velmi široký z .. 1běr. .. 
I ve světě nelítostné soutěže a špatné mo
rálky se vyplatí slušnost a spolehlivost ... 
Je vždy krásné být rotariánem i dnes." 

A dnes jako devadesátilecý doyen Idu
bu stojí bok po boku s ostatními členy, 
včemě svého syna. Je partner a arbiter 
v životě klubu. Podílí se autorsky a směro
datným pracovním vkladem na realizaci 
nejv)'"mačnějších klubových projektů a na
vazujících Matching Grantů. Je v živém 
kontaktu s celým rotariánsk)'m světem, 

jako scamrárnf člen po dobu padesáti šesti 
Jer. Srdcem sedmdesát let. Volbou? 
Osudem? - Navždy. 

Ríká se, že umění využít život dosud 

prožit)', to je jako žft dvakrát. U rotariána 
Vladimíra Káše je tento násobek vyšší. 

C!.enové RC Ostrava 

/ Rotary na internetu 
Strdnky Rotary lnternatíonal na internetu doznaly výrazné změny -jsou přehlednější a praktičtější, uži
vatelé se v nich budou sndze orientovat. Zasuifujte na webových strdnkdch a najděte je pod označením 

www.rotary.org 

19 

~Dijnilalis Inemores acf oplúna .tizlenli 



filozofické zamyšlení .,. · ·~l~~-

Ideály rotariánství a dnešní svět 
Žijeme na konci .,magického" roku 

2000, posledního ve druhém tisíciletí. 
Roku, který by měl být jakýmsi mostem do 
třetího milénia po Kristu, tis!ciletí, které by 
mělo dle očekávání lidstva naplnit jeho té
měř eschatologická očekávání jakými jsou 
crvalý mír, vymizení vážných nemod, soci
ální blahobyt pro všechny ... Námitky, že 
tato magická čísla letopočtu jsou magický
mi jen pro nás, euroatlantickou civilizaci 
a kulturu, že jsou na světě i další kalendáře 
apod., v žádném případě nesitižyjí význant 
této chvíle- jak ostatně vyplyne z dalš!lto tex
ni. Abychom dobře postihli a vystihli toto té
ma, je nutno si položit dvě základní otázky: 

1. jaký jt dnt!nl svlt, jakt jsou základy. 
na kterjch stoji? 

2. jaké jsou iddly rotaridnstvl a co 
z toho plyne pro ria/Jl IÍvahu? 

Jaký je tedy dnešní svět? Žijeme 
v době, která o sobě prohlašuje, že je a
tomovým věkem, informační společnos
tí, dobou, kdy lidsrvo opustilo sevření pla
nety Země a člověk vstoupil na Měsíc. 

Je to doba antibiotik, teorie relativity, 
genových operací. Mohli bychom takto 
pokračovat dál a dál a budeme žasnout, co 
vše a kolik toho lidsrvo v odcházejícím sro
letí dokázalo. 

Toto století bylo však také stoletím 
těd1 nejničivějších a nejglobálnějš!ch válek 
v celé historii lidstva. Je také stoletím 
Osvětimi, stoletím Bosny, stoletím gulagů 
a i takto bychom mohli pokračovat dál a 
dál. Století, které se santo pokládalo za nej
pokrokovější a nejracionálnější, bylo záro
vd1 stoletím těch nejvěrš!ch hrtiZ, vraždění 
a vpádů iracionality. Tedy stoletím extré
mti, výšek i hlubin lidské duše. 

Celým světem dnes .,vládne" euroat
lantická civilizace, civilizace, která byla po
čata antikou spolu s křesťansrvím na kelt
ských prazákladed1 Evropy. Civilizace, kte
rá se srala vzorem (otázka je, zdali bohužel 
či naštěstí) pro všechny ostatní kultury na 
Zemi. Co zejména vnesla euroatlantická ci
vilizace do těchto kultur? Nechtějme jme
novat technické vymoženosti, právo apod., 
zkusme vyhmátnout to základní pro tuto 
naši úvalm. Zřejmě to bude akcent na 
individualitu člověka. Naše civilizace jako 
jediná postavila do centra všeho člověka ja
ko jednotlivce. On to byl a je, kdo může 
přímo komunikovat se svým Bohem, on to 
je, kdo má svá nezadatelná .,lidská práva" 
(dnes, oproti předchozí historii lidstva vy
soce akcentovaná oproti právům celku), on 

to je, kdo je sám .. proti celému mrazivému Vesmíru". Toto 
místo, které dnes zaujímá každý člověk, je však místem, 
hodným pouze Boha! Přesto je nyní dostupné a přístupné 
komukoliv. Je to nesmírně náročná pozice, pozice skuteč
ného demiurga, je to pozice santoty, ale i nesmírné odpo
vědnosti. Jsme tomu ale schopni všichni či vůbec někdo 
dosrár?!? 

Když se ohlédneme a zamyslíme nad tím, co bylo vy
řčeno v úvodu, pochopíme lépe onu jánusovskou polohu 
dnešn!Jto lidstva - současně ony ~iny i propasti, za které 
vděčíme právě vysmpňované individualizaci .,západnil1o" 
člověka. A navíc - a to si uvědomme, není cesty zpět! - nelze 
se vrátit do .,be-t.Starostných" časů primitiva, žij!cího ve svýd1 
mýtech a kosmogoniích. Lze tedy konstatovat, že sice bude 
numo vydřt.Ct vzlet i tíhu oné individuality, nicméně musí
me se pokusit hledat cesty a způsoby; jak minimalizovat ona 
nebezpečí a kultivovat mro dnešní polohu lidí a lidstva. 

A tady se naše úvalta musí protnout s myšlenkami, 
maximy a d li rorariánsrvf. I ono je před dítětem euroat
lantické civilizace, i ono vychází z týchž kořenti. 

Rorariáni mají své ústřední heslo Service above seJf 
(zejména služba klubu, obci, profesi, mezinárodní služba). 
Ano, služba - avšak předně chápejme službu jako výsadu, 
výsadu těch, kteří více znají, mohou, uměj I. Výsadu slou
žit nikoliv nepodobnou étosu rytířské služby evropského 
Středověku, službu jako výsadu jakési .,aristokracie ducha 
a mravů", která má tímto i větší a vyšší závazky a povinnosti. 

Velmi zdařile si toto heslo (dle textu na pražské 
staroměstské radnici) dali čeští a slovenští rotariáni 
- Dignitatis memores ad optima intenci! Chápat povin
nost a závazek sloužit jakožto výsadu je jistě ušlechtilé, je 
však numo položit základní otázku d le- tedy sloužit ano, 
ale komu nebo čemu z hlediska etického? Tady nás může 
i ta sebeušlechtilejšl vůle sloužit v oněch čtyřech směrech 
nechat .,na holičkách", nebude-li správně eticky ukotvena. 
Ke správné mravní orientaci, dle zakladatelů rorariánské
ho společensrví, ~ají pomoci známé čtyři otázky, které 
jsou odvozeny zejména z anglosaského pojetí etiky, která je 
zaměřena na .,všedni den", praktické chován(, konkrétní 
užitek a účel, je bez .,zbytečné metafyziky", na .,kontinen
tě" vnírnána jako rzv. Lebensphilosophie. 

.,Je to .,česmé?" - zde je před námi odkaz na opravdu 
krásnou maximu anglosaské etiky; a ro na fairness, jejíž 
duch má prostupovat kterékoliv naše chování a smýšlení, 
je to hluboký smysl pro fair-play, ať je to již na hřišti, ve 
společnosti, v rodině či v podnikán{ 

Další dvě rotariánské otázky vycházejí z kontextu 
pragmatické a také pozitivisticky orientované filozofie, vel
mi inspirativně se rozvíjejíc! v době vzniku rorariánsrvi 
(C. S. Pierce, W James a další): .,Je to pravda?" - snad by 
se i chtělo tuto otázku parafrázovat .,pilátovsky" - rak, jak 
je totiž položena, představuje z hlediska ,.klasické" filozo
fie nesmírně hluboký a náročný problém, ale takto ji její 
auroři nemysleli . .,Pravdivé" je totiž dle pragmatické filo
zofie to, co vede k cOi, to, co je užitečné, co se osvědčilo. 
Pragmatismus redukuje pravdu na její praktické výsledky, 
na jejich úspěšnost, užitečnost, jde o jakési noetické zro-
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rožněni pravdy s užitečností. Důležité je to, 
co je bezprostřednl, praktické, přítomné. 

Tento aspekt pak dále ještě zesiluje 
další otázka .,Přinese to prospěch?". 
Zakladatelé rotariánsrv( měli velice na 
zřetel i , aby činnost rotariánů nesklouzla 
do klubového a salonního rozumování 
a sebestřednosti, naopak, aby filantro
pické zaměření činnosti tehdy nově vzni
kajících Rorary klubů mělo trvale na zřete
li praktické a užitečné výstupy. Pragmatická 
filozofie tak vnáší do uvažováni rotariánů 
potřebný dynamismus, pluralistické vnímá
ní reality a také tolik potřebnou nepředpoja
rosr, aniž by však měly tyto pohledy nějaké . 
ambice na širší eticko-filozofický kontext za
cOení a účelu těchto konání. 

Poslední otázka G.Podpoří to rozvoj 
a důvěru a upevní přárelsrvi?") odkazuje 
nejen k ~e citované anglosaské etice, 
ale ještě k daleko širšímu kontexm, a to 
k myšlenkám hesla, které si dala do vlnku 
Velká francouzská revoluce - hesla Volnost 
- rovnost - bratrsrvl. Toto heslo bylo vlastni 
také autorům ústavy a zakladatelům USA, 
tedy zemi, která zrodila rotariánsrvl. Proto 
bude nutno se alespoň v krátkosti k nim 
vyjádřit. 

Volnost (svoboda) je dána každému člo
věku pouze při vědomí mbu této maximy, 
tedy odpovědnosti. Jinak je svoboda jen 
anarchií či destrukcí. Pouze při vysokém vě
domí odpovědnosti má člověk ,.nárok" na 
svobodu. Ale co to je ona odpovědnost? Ta 
ukazuje k obecným lidským právům, záko
nům, tedy implicimě jako svůj základ zahr
nuje odkaz ke kontexm euroatlantické kul
mry v tom nejširším smyslu slova. Nikoliv 
tedy svoboda .,od něčeho", ale svoboda 
.,k něčemu" -k odpovědnosti a dostán.! etic
kým rozměrům naší kultury. 

Rovnost je možná právě jen z jednoho 
hlediska, a to občanského (a občansrví je 
opět .,dítě" euroatlantické kultury a civili
zace), neboť rovnost jako raková v přírodě 
neexistuje. Rovnost je rak rovností jedině ve 
svých občanských právech a povinnostech. 
Toto je však nesmírně náročné, neboť vy
váženost obol! těchto položek je nanejvýše 
nutná. Dnešní doba nás pak staví před pro
blém, jak jednat s těmi (a nenl jich málo), 
kreřl nemohou, neumějí či nechtějí dostát 
oné rovnováze práv a povinností. Příklad 
romské komunity s hypertrofií představ 
o svýd1 práved1 a nároc!ch a s cítěním mini
máhúch povinností vůči společnosti ukazuje 
názorně, že taro rovnoválta práv a povinnos-

• 
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tl musí být zachována, jinak se společnost, 
založená na zastupitelské demokracii, 
kdy hlas každého voliče má stejnou váhu 
(=občanská rovnost), ocitá ve slepé uličce. 

Bratrství - jen zdánlivě méně problé
mová kategorie, avšak dle mého je zásadní. 
Co to však znamená "bratrství"? Pro nás, 
kdo pamatujeme na "bratrskou pomoc", je 
to bohužel slovo, které pro nás nenf dnes 
a v naší republice zcela věrohodné. Dle 
mého je daleko vhodnější používat pojem 
přátelství. K pojmu přátelství se taktéž (na 
rozdíl od tolik proklamovaného bratrstvO 
neváže takový pojem, jako je "bratrovra
žedná válka" - a že jich, takovýchto válek, 
v historii lidstva nebylo zrovna málo. 

V přátelství nenf jen laskavost a ocho
ta, je zde přítomen také postoj vnitřníl10 
sblížení, souznění, sounálditosti, samo- -
svornosti, souvztažnosti, soudtění, altru
ismu, vstřícnosti, ale co hlavně - je to 
trias: dobrá vt1le, milosrdenství Ldobré 
srdce") a vzájemná tolerance a porozumě
ní. Bez dobré vůle je pojem přátelství 

prázdný, bez milosrdenství snad přátelství 

Týká se to jak velmod rotariánského 
světa, které měly štěstí, že hnutí v nich ne
bylo přerušeno, rotariáni vězněni a popra
vování. 

Tech zemí, ve kterých k takovýmto u
dálostem došlo, se to rýká daleko bezpro
středněji. 

Rotariáni jsou tajuplní. 
I ti lidé, kteří mají docela dobré pově

domí o oběhu planery Venuše, o odrtl
dách jabloní, o čínské fJozofii, nebývají 
o rotariánském hnutí informováni. .. 

Znejistí, pokud se na Rotary zavede 
řeč. Často uvažují, že něco takového sice 
je a že to je snad, dokonce užitečné ... 

Jenomže to je všechno. Kromě něče
ho neblallého a antipatie, která u neobe
známených obestírá všechny esoterické 
společnosti. 

Je zvláštní, jak málo proniklo povědo
mí o rotariánství mezi ry, kteří mají stejné 
zájmy, ideály, naděje jako rotariáni. 

Kolikrát, když někomu Rotary přiblí
žhne, zajásá a hned se zajímá, jak se do 
Rorary dá vstoupit. 

Očekává někdy dokonce tajemné 
obřady ... 

Předávání bílých rukaviček? 
Iniciační formule? 
Obřadná starobylá mystéria? 
Někdy dokonce užasne, když slyší, že 

jediný rituál pro vstup do Rotary je rak 
prosrý: vyjádření důvě1y. 

ani nemůže být. Nikoliv postoj biblického "co sám ne
chceš, nečiň jinému", tedy negativně vymezený postoj, 
ale postoj vymezený pozitivně, tedy "čiň druhým to, co 
chceš, aby druzí činili tobě". Myšlenka tolerance, prová
zená porozuměním, pak nechť vede jednotlivce jak ve 
vzájemných vztazích mezi sebou, tak i při rozhodování 
ve větších celdch. Tolerance, bude-li provázena porozu
měním, nebude nikdy povýšenecká, lhostejná a chladná. 
V dnešním multiktJturálnfm a globálním světě toto tri
as tak pokládám za conditio sine qua non, 
abychom jako lidstvo přežili vůbec dál. Víme, že globál
ní a ekologizujfd pohled na svět není člověku "biologic
ky" dán a vrozen, je proto nutno ho aktivně v něm 
pěstovat a upevňovat. Rotariánům přitom může být 
v tomto globálním odpovědném pohledu na dnešní 
svět velice nápomocna i naše "služba mezinárodní". 
"Ekologická" a hluboce humanistická hlediska pak při
náší schweirzerovská etika úcry ke všemu živému. 

Je tedy zřejmé, že tím základem, ze kterého vše 
vyvěrá i ke kterému vše odkazuje, je naše kultura a civili
zace, se svým akcentem na individualitu, která - jak bylo 
konstatováno úvodem - je matkou obrovských úspěchů, 
ale i problémů, a to již nejen euroatlantické civilizace, ale 
celého dnešníl1o světa. Je však samozřejmě otázkou, zda 
jsme schopni všichni unést tíhu tohoto závazku, 

TAJUPLNÍ 
ROTARIÁNI 

Bylo by dobré pracovat na misiích, vysílat misioná
ře, ry, kteří mají úctu svých blízkých, vysílat je do prale

. sů nevědomosti. 
Do džunglí antipatií, do pouští neinformovanosti. 
S jedním osloveným, který do hnutí vstoupí, se vy

noří kousek nové pevniny, na které může být cosi nové
ho vybudované. 

Rotariánská pevnina, pevnina důvěry se mtlže zvět
šovat rak snadno. Pokud se oslovl správné ucho ve sprá
vnou chvíli. 

Tajuplnost, která provází Rotary, je nebezpečná 
a může způsobit tolik potíží, v lidské přirozenosti je od
mítat neznámé ... 

A jak rádi lidé odn1ítají, místo aby se přesvědčili 
o tom, co vlastně odmítají. 

Propagace hnutí nemusf používat toho, co využíva
jí strany při volbách - slibů a letáktl a billboardů. 

Jde o to, aby rotarián oslovil toho, kdo je rotarián ve 
svém základě - a ještě o tom neví. 

Když se rozhlédneme po svých bližních, zjistíme, že 
je mezi nimi mnoho rotariánů, kteří o Rotary ještě ni
kdy neslyšeli. 

Samozřejmě, mnoho jich nevstoupí, ani když se o 
něm dozvl - nebudou mít čas. · 

Ale i tak se mohou zapojit, i tak se může tím, že by
li informovápi, vynořit kousek nové rotariánské pevniny, 
nové příležitosti. 
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který je takto na každého kladen. Řešení se 
nabízí nikoliv vně, ale uvnit.ř naší ktJtury, 
a to neustálým uplat.ňováním a naplňová
ním oněch maxim, které jsme výše diskuto
vali: jsou to přátelství (s tolerancí prováze
nou porozuměním, milosrdenstvím a dob
rou vůJO, odpovědnost (tj. domýšlením dů
sledků) při všem našem konání, zajištění 

občanské rovnosti při vědomí vyváženosti 
práv i povinnosti, smysl pro Fair hru vždy 
a všude, etika úcry ke všemu živému, glo
bální hledisko pohledu na svět a meziná
rodní přátelská spolupráce, praktické a uži
tečné směřování "každodenní" činnosti 

rotariánů, a to zejména orientované do "bu
doucna", tedy. směrem k mládeži. 

Jen tak a tehdy by mohl být rok 2000 
mostem k opravdu lepšímu světu. 

Rotariáni, vědomi si svých etických no
rem a závazků v tom mohou (musí?!) být 
příkladem všem. 

Jaroslav Slaný, 
RCOstmva 

(jaroslav.slany@_fospo. cz) 

A čím bude misie úspěšnější, tím je 
větší naděje, že se vynoří větší díl pevniny, 
na které se budou moci zachytit tonoud. 

Ne, to nenf lyrický obrat . . . 
Když nasloucháme vyprávění českých 

rotariánů. . . V cizích zemích se často se
známili s Rotary, když jim bylo zle. 

Rotary jim pomohlo. 
Proto do něj vstoupili, aby oplatili 

hnutí onu pomoc, kterou ono poskytlo jim. 
Pokud by každý rotarián během jedi

ného roku získal jednoho nového člena, 
hnutí by se za rok zdvojnásobilo. 

A rok je tak dlouhá doba - a těch rota
riánů, kteří o tom ještě nevědí, že svých 
založením rotariány jsou, je přece tolik. 

Čekají se všemi možnostmi, které 
v nid1 jsou, čekají na to, až budou osloveni. 

Ano, v tom je veliké tajemství úspěchu 
velkých myšlenek. 

Oslovit. 
Sejmout za tajuplných slov tajuplnost, 

ukázat jejich smysl a jejich velikost, nefrá
zovitou velikost. 

Tajuplnost je to, co je velkým nepříte
lem Rotary, stejně jako bývá velkým nepřf
telem každé myšlenky. 

Oslovit ry, kteří na oslovení čekají, to je 
nejlepší cesta k tomu, jak způsobit, aby se za 
trny vynořila nová pevnina nových možnosti. 

Martin Peti!ka, 
RC Brandýs-Boleslav 
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ROZLOUCENI SE VZACNYM CLOVEKEM 
(Smutečni projev, přednesený Dobroslavem Zemanem na pohřbu ing. Vladimira Maxy, 

čestného člena Rotary klubu Plzeň dne 6. listopadu 2000) 

Běh času si v běžném denním shonu jen 
zřídkakdy plně uvědomujeme, je však neúpro
sný: dětství a mládl uteče jako voda - na ply
nuti času si nikdo z. těch šťastných mladých 
lidi ani nevzpomene: vždyť mám celý, celičký, 
nekonečný život před sebou!, říkají si. 

Pak vstupujeme do věku dospělých, při
cházejí povinnosti, zaměstnán!, rodina, starosti 
o existenci i o zdrav( své i svých blízkých 
- a opět nám nezbývá téměř žádný čas na to, 
abychom si uvědomili, že ono plynuti vteřin, 
hodin a let je stálé, neměnné a trvalé. 

A najednou zjišťujeme, že se přiblížil věk 
důchodu, nebo že jsme jej dokonce již pře
kročili. Někomu je Osudem dopřáno prožít 
oněch let života, s nímž může sám nakládat 
podle své vlastni odpovědnosti, méně, někomu 

požehnaně: 

Jestliže jsme se dnes přišli rozloučit s naším 
blízkým, se vzácným člověkem a přítelem pa
nem ing. Vladimírem M a x o u, připomeňme 
si, že čas i jeho života byl skutečně požehnaný. 

Požehnaný, co do délky jeho trvání: jen 
málokomu je dopřáno dožít se věku 87 let. 

Požehnaný, co do jeho náplně v době jeho 
mládl, kdy se na vysoké škole připravoval na 
své budoucí povoláni a životní uplatněni. 

Život plný nadějí v době, kdy zakládal 
svou rodinu, aby se věnoval jejímu zabezpeče
nf, výchově a budoucnosti svých dvou synů. 

Bohužel ovšem i život plný útisku a utrpe
ní, jak to s sebou přinášely vnější okolnosti, 
které ovlivňovaly životy nás všech po dlouhá 
desetiletí: někoho se dotkly o něco méně, ně

koho zasáhly s plnou tvrdostí. A tak tomu 
bylo i v životě pana ing. Maxy, který poznal 
krutost a neúprosnost obou cotalitnich režimů 
- nacistického a komunistického, které ve dva
cátém století, v našem století, ve století našich 
životů, zachvátily naši zemi. 

Tyto diktatury, které pro pana ing. Maxu 
znamenaly jen útlak, poníženi ve vězeních 

a znemožněni jeho odborné existence, byly 
odděleny obdobím, plným naděje na život 
v mlru a ve svobodě. I když co tehdy - po pě
tačtyřicátém roce - bylo období jen krátké, 
přineslo mu alespoň přaežitost nejen odborné
ho uplatněni v jeho potravinářském oboru 
u nás i v zahraničí, ale i možnost uplatněni spo
lečenského: tehdy se stal členem po válce ob
nového plzeňského Rotary klubu, patřícího již 
tehdy do prestižnlho mezin:Uodnlho společen
ství osobnosti, ochotných ke službě a pomoci 
všude tam, kde jl je zapotřebí. Tedy ovšem spo
lečenscvf, které nemohlo vyhovovat bllžfdmu 
se komunistickému diktátu. Ten je také v naši 
zemi -stejně jako nacisté- znovu a téměř natr
valo zakázal a jeho členy opět persekvoval. 

Když jsme se po roce 1989 dočkali koneč
ně svobody - se všemi jejími radostmi i strast
ml - a mohli začít opět svobodně žit a rozho
dovat se sami za sebe, uvědomovala si právě 
naše generace již zmfněný neúprosný běh času: 
mnozí z nás se přibllžili k důchodovému věku 

nebo jej již dokonce překročili. Ale tťm spfš 
bylo naši snahou ještě jednou začít znovu, jak 
ve sféře materiálrú - hospodářské, cak i v oblas
ti společenské a duchovní. 

Když se nám podařilo - právě přesně před 

deseti lety - znovu obnovit aktivity Rocary 
klubu v Plzni, bylo naprosto samozřejmé, 

že jsme za sVého čestného člena jmenovali 
i plzeňského rocariána z let 1946/48- pana ing. 
Vladimíra Maxu. V té době jsem jej také jako 
zakládajťcť prezident plzeňského Rocary klubu 
osobně poznal. Každotýdenní setkávání s ním 
na pravidelných klubových meetindch bylo 
pro nás všechny vždy obohacením, protože se 
s námi dovedl rád a upřímně podělit o své dáv
né rocariánské zkušenosti, ale i o zkušenosti ce
loživotní. V'zdy jsme si proto velmi vážili jeho 
vnitřního, upřímného vztalm k rocariánským 
ideálům čestnosti a mravnosti, opravdovosti 
a ochoty pomoci svému bližnímu, které jej 
provázely celým životem. I nás všeclmy tyto 
ideály trvale spojovaly a společně jsme na nich 
stavěli svůj vztah k naší společnosti, k našemu 
domovu, k našim bližním. 

'Chtěl bych poděkovat jménem svým, na
šidl společných přátel a doufám, že i jménem 
Vás všech přítomných vzácnému a charakter
nímu člověku, ing. Maxovi, za jeho cel<r.livot
nf čestnost a opravdovost, za jeho obětavost 
a upřímnost ke všem jeho nejbližším, za vše, 
čím dokázal tak pozitivně svůj i jejich život u
činit bohatš!m, plnějším. 

Dneškem se tedy naplňuje i one.n neúpro
sný čas, v němž se jeho dlouhý, radostmi 
i mnoha bolestmi poznamenmý život uzavírá. 
Budiž však nám všem útěchou, že jej dokázal 
vždy obohacovat svou pracl, svou pravdivosti 
a svou láskou ke svým nejbližším. Tak si jej 
také provždy ve své paměti zachováme. 

Buáiž lest jeho památce I 
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1 . 100% kontrola nad Vaším služebním nebo soukromým vozidlem 24 hodin denně, kde se pohybuje, 
jakou rychlostí jezdí a kolik najelo km! 

2. Víte na sekundu přesně, kdy Vaše vozidlo začalo a ukončilo jízdu (délka pracovní doby vozidla)! 

3. Zamezí manipulacím s pohonnými hmotami ve Vašich vozidlech. 

4. Software Vám vytváří zcela automaticky dokonalou knihu jízd achválenou finančním úřadem! 

5. Za příjem satelitního signálu GPS neplatíte iádné měsíční poplatky! 

6. Zařízení nelze obelstít! 

Interní GPS přijímač v modulu el. knihy jízd určuje při zapnutém klíčku s přesností cca 5 metrů 
každou polohu vozidla v předem zvoleném časovém nebo délkovém intervalu (např. po 300 m) 
a ukládá ji do své vnitřní paměti. 

Tyto údaje jsou po vyjmutí modulu z vozidla načteny do PC a v uživatelsky přívětivém softwaru 
Kniha jízd porovnány s databází až 35 000 dopravně propojených míst ČR a SR. Každé poloze je 
přiřazen název příslušného místa. Software pak vyhotoví podrobný itinerář uskutečněných jízd 
a umožní další zpracování podle požadavků finančních úřadů nebo provozovatele vozidla. 

Další výhody systému 
• Umožňuje zobrazit na podrobné mapě ČR a SR uskutečněné jízdy vozidla 
• Vyhodnocuje spotřebu, náhrady a měsíční a roční zúčtování podle zákona o dani z příjmu 
• Zpracuje a vyhodnotí data z platebních karet na pohonné hmoty CCS 
• Oprávněný uživatel může dodatečně editovat a přizpůsobit získané záznamy 
• Software má neomezenou kapacitu evidovaných vozidel a podrobnou evidenci řidičů 
• Jedna z funkcí umožňuje definici obvyklých tras, adres stálých klientů, nevhodných dnů pro 

služební cesty (např. svátky, dovolená atd.) a následné automatické vygenerování záznamů bez 
ohledu na skutečný provoz vozidla 

• Zařízení má malé rozměry, vhodné pro všechny druhy vozidel 
• Snadná montáž- skrytá (odhalí podvody) 

- viditelná (zaměstnanci nemusí psát záznamy o provozu vozidel) 
• Vhodné pro všechny typy vozidel (osobní a nákladní vozy, autobusy aj.) 
• ceník + možnost leasingu na www.hyperllnk.cz/gps 



KDE TO Ž IJE . T AM JE MATTONI . SVÝM STYLEM. SVOU VÝJIMEČNOU CHUTI , KTERÁ 

HA Sl Ž I ZEŇ. SVÝM BOHATÝM SOUBOREM MIKRO A MAKROPRVKŮ VITACTIVE ®. 

NE ZBYT N Ý M PRO SPR ÁVNÉ FUNGOVÁNI LIDSKÉHO TĚLA . Ž( T LÉPE JE VĚCI VÝB Ě RU . 

KDO C H CE MAXIMUM . VOL( MATTONI . MATTONI- VY8R ANA ZNAČKA Č ESKÉ 

8ARMANSKÉ ASOCIACE. 0 v 
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