ROTARY DISTRIKTU C. 2240- CESKÁ
Kalifornský Anaheim se JIZ po
let stal v rotariánském světě
pojmem pro všechny guvernéry nově nastupující do svých náročných
řídících funkcí: na konec února
a počátek března tam každoročně
svolává prezident Rotary International guvernérské "Intemational
Assembly", jež je shromážděním
guvernérů všech Rotary distriktů,
pokrývajících doslova celý svět.
I v letošním roce se ve dnech
27. února až 6. března sešlo v Anaheirnu, kte1ý je součástí obrovské
městské aglomerace Los Angeles,
celkem 530 guvernérů, kteří do svých
funkcí nastoupí od I. července t. r.
Měl j sem zcela mimořádnou pří
ležitost a čest být tomuto celosvě
tovému guvernérskému shromáždění přítomen právě jako ten P.ětistý
třicátý guvernér, samostat ně zastupující Ceskou a Slovenskou
republiku jakožto vůbec první před
stavitel našeho nově zřízeného distriktu 2240, který zač n e naplno
působit od 1. červe nc e t. r. Velmi
jsem si proto vážil důvěry, která mi
byla dána všemi českými a slovenskými Rotary kluby i vedením
našeho dosavadního distriktu 1920
(Rakousko - západ), když jsem byl
jmenován do této významné, ale
o to náročn ější funkce guvernéra
pro rok 1999 I 2000.
V čem v l astn ě spočívá toto setkání, na něm ž se scházejí budoucí
funkcionáři Rotary International
doslova ze všech končin světa?
Shromážděním v Anaheimu vlastně
vrcholí jejich osobní příprava na
guvernérskou funkci, která započa
la před více než půlrokem zasláním
materiálů o všech oblastech rotariánských činností , které si měli
řadu

JAK BYLO
VANAHEIMU
Dobroslav Zeman, DGN

Prezident RI1999/2000 Carlo Ravizza a DGN
pro 1999/2000 Dobroslav Zemau při setká11í
v Anaheimu
předem prostudovat: o struktuře a organizaci
Rotary na všech organizačních stupních, počí
naje činno stmi každého jednotlivého klubu,
přes poslání a odpovědnosti distriktu až po
nejvyšší orgány rotariánského společenství,
které představuje Board of Directors sídlící
v Evanstonu; o poslání a úkolech guvernéra
j akožto poradce vůč i všem do jeho péče
svěřeným klubům a jako styčného představitele

REPUBLIKA
Rl mezi ústředím a kluby; o poslání
i o fungování rotari ánské nadace Rotary Foundation; o projektech
a programech, jejichž realizaci Nadace umožňuje, atd. atd. - o desítkách zajímavých a důležitých
témat, která vyplývají z či nností
každého jednotlivého Rotary klubu
j ako základní a také rozhodující
jednotky rotariánského společen
ství.
Vůdčí osobností tohoto celosvě
tového setkání byl Carlo Ravizza,
který převezme funkci prezidenta
Rl -po Jamesi Lacym počínaje
1. červencem . Sám se před stav il
jako "Captain of the Governors'
Crew 2000" na lodi, která nás
doveze do příštího tisíciletí. Jeho
dynamický charakter Itala se projevil při všech jeho projevech, jimiž
se - velmi úspěšně - snažil své
guvernérské crew maxim álně motivovat k plnění všech úkolů, které
před rotariánským spo lečens tvím
stojí na prahu nového tisíciletí.
Mezi nimi bude podle jeho něko 
likrát zd ín·a zňovanéh o prohlášení
na předním místě modernizace
Rotary, aby metodika jeho práce
a všech jeho činností odpovídala co ·
nejlépe naší současnosti.
Ji stě by mohlo každého zajímat,
jak takovéto veliké shro máždění
probíhá: to je především dáno velkorysými prostorovými možnostmi, které skýtá právě hotel Anaheim Hilton and Towers, v němž
byli všichni účastnici i s manželkami ubytováni. Kapacita tohoto
velkohotelu je téměř 2000 osob,
které jsou v něm nejen ubytovány
a stravovány, ale jimž je umožněno
v několika prostorných sálech,
velmi operativně přestavitelných
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jak na jídelnu, tak na společen ský,
divadelní nebo konferenční prostor,
společně jednat v plenárních zasedáních. Ta se konala každý den
ráno a někdy i odpoledne, ovšem
těžiště práce spočívalo především
v dílčích; celkem 21 skupinových
setkáních v perfektně vybavených
klubovnách hotelu.
Na plenárních zasedáních se svými velmi zajímavými a působivými
projevy, přenášenými televizí na
ohromnou obrazovku v čele sálu,
vystřída ly všechny významné osobnosti Rotary: s ou čas ný prezident Rl
James L. Lacy z USA, jeho nástupce Carlo Ravizza z Itálie, generáhú sekretář Rl Američan Aaron
Hyatt, předseda sboru zmocněnců
(Chairman of the Trustees) Rotary
Foundation Robert Barth ze Švýcarska, s tejně tak jako j eho nástupce v této funkci po 1. červenci
t. r. Bill Huntley z Anglie - oba bývali prezidenti Rl, a řada dalších
osobností.
Velmi zajímavá byla ovšem
zejména dílčí jednání v pracovních
skupinách po 25 až 30 úča stnících,
rozdělených podle jazykové kvalifikace. Připomeňme si, že oficiálními jazyky Rotary jsou angličtina,
francouzština, španělš tina, portugalština, korejština, japonština a letos prý poprvé také hindí. Složení
pracovních skupin bylo často mě
něno , takže bylo možné poznat
osobně řadu velmi zajímavých lidí
nej různějších národností i naprosto
rozdílných profesí. Vedle mne sed ěl
např. Ind, z druhé strany Švéd,
naproti u stolu budoucí guvernér na
Novém Zélandu, vedle něho zase
kolega z Indonésie a z druhé strany
z Nigérie či z jakékoliv jiné "Tramtárie". V mnoha anglofonních skupinách bylo ovšem vždy několik
Američanů: však je také největší
počet rotariánů - přes 400 000 právě ze Spojených států. Ti měli společně s představiteli anglicky
mluvících zemí, jako j e třeba
Austrálie, A nglie, Nový Zéland, ale
i Bangladéš, Jihoafrická republika,
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Filipíny apod. - velkou výhodu v tom, že mohli
mluvit svým rodným, případně úředním
jazykem. Bylo tedy velmi náro čné všechny
jejich projevy a názory·sledovat. Proto vedoucí
těchto pracovních debat (tzv. facilitators) upozorňovali vždy všechny přítomné, aby mluvili
pomalu, s tručně a zřetelně. Jenže dovedete si
jistě představit praxi, když se Američan dostal
do diskuse třeba s kolegou Australanem - pak
bylo marné všechno upozorňování.
Zajímavé bylo ovšem i j iné upozornění,
opakované každý den ráno i odpoledne: jak se
chovat v případě požáru (tedy kde jsou únikové
chodby a schodiště vedoucí mimo budovu),
a jak při zemětřesení: v tom případě bylo
doporučeno schovat se co nejrychleji pod stů l
a v žádném případě nevybíhat z budovy,
protože celá j ejí fasáda je prosklená, takže
tří ští cí se a padající sklo by bylo příčinou
vážných poranění. Tato opakovaná varování
jsou ovšem právě v oblasti Los Angt<les zcela
na nústě, neboť tato megalopolis leží ve velmi
exponovaném zem ětřesném pásmu, na styku
dvou pevninských ker, kde může dojít - a také
velmi čas to dochází - k nečekaným otřesům
půdy. Naštěstí j sme právě my žádný nezažili
a nemuseli se tedy s ostatními guvernéry
schovávat pod stoly ...
Součástí bohat~ho programu, jehož celodenní
pracovní část začínala už v 8, 15 a ko nčila třeba
až v 18,30 (s jediným volným odpolednem,
kterého j sme využili k téměř povinné návštěvě
nedaleko ležícího Disneylandu), bylo i několik
večerní ch spo l ečenských událostí: jednak
slavnostní večeře na přivítanou , pak v průběhu
týdne defilé všech skupin podle jejich národností a v j ejich národních krojích. To byla
velmi působivá podívaná: Mexičan é kráčeli
v sombrerech a s pestrými šálami přes rameno,
Japonky v krásných kimonách, Jihokorejci i jejich manželky v tradi č ních historických
kostýmech, představitelé černé Afriky zase
v domorodých krojích, Novozélanďané v krojích svých dávných předchůdců - Maoq1, Indové v bílých splývavých oblecích a s manželkami v přepychovýc h sárí - opravdu velmi pestrá
podívaná.
Vyvrcholením těc hto společen ských událostí
byla tzv. Festival Night, pro kterou si připravila
každá skupina guvernérů a jejich manželek
nějaké. zajímavé vystoupení, charakterizuj ící
jejich zemi. Některá z téměř 40 č ísel byla velmi
vtipná, některá méně, všechna pochopitelně
zcela amatérská, ale vždy bylo všude plno

smíchu a veselí - dobrá nálada
panovala opravdu všude. Největší
úspěch pak sklidili právě tři
nejvyšší představitelé Rotary - ·
prezidenti J . Lacy, C. Ravizza aR.
Barth, kteří vystoupili - s playbackem - jako "tři nejs lavnější tenoři
současnosti". Jejich "pěvecké" (ale
spíše mimické) umění ocenili
všichni přítomní nadšeným a upřím
ným potleskem.
Slavnostní byla .i večeře na
rozloučenou: u kulatých stolů pro
10 osob seděl vždy jeden "hostitel"
- představitel ústředí Rl. U našeho
stolu jím byl Ind, který od 1. čer
vence nastupuje za svou zónu č. 5
(Severní Indie, Pákistán, Nepál) do
funkce ředitele Rl. Jak j sem byl
překvapen, když mi jeho manželka,
velmi milá starší dáma, která seděla
vedle mne, pověděl a, že prý devět
let žila a chodila do výtvarné školy
v Hodoníně! I naši další společníci
byli zajímaví: jeden manželský pár
z Austrálie, jeden z francouzské
Bretaně a jeden z Nového Zélandu.
lnu, setkal se tu skutečně celý svět,
svět výborných, s lužbě a pomoci
oddaných lidí.
Když se mě nú přátelé ptají, co
bylo mým n ejvětš ím dojmem
z mého pobytu v Anaheimu: vždy
odpovídám: atmosféra vstřícnosti,
vzájemného porozumění a přátel
ství, která spojovala doslova všechny účastníky tohoto celosvětového
setkání nově -nastupujících guvernérů. Neboť každý z nich správně
vnímá, v če m spoč ívá poslání
Rotary - nejen poskystnout dle
svých možností službu a pomoc
všem, kteří ji potřebují, ale sou čas
ně příspívat svou vzájeností k atmosféře důvěry, pochopeni a míru
na ·celém světě.
V sobotu 6. března se pak všichn i
rozjížděli do svých domovů, roztroušených po všech konči nác h
naší zeměkoule. Mnozí však - a my
jsme byli mezi nimi - ještě na krátký 3 - 4denní pobyt v rámci tzv. ·
"homestay" j ako hosté v rodinách
rotariánů z jižní Kalifornie, případ-
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kde všude Rotary
ně ze sousední Nevady na základě
jejich laskavého pozvání.
Ale to už bylo mimo rámec programu guvernérského školení vAnahei mu, stejně tak jako pobyt v Kalifornii ještě před jeho zahájením.
Ten nás zavedl k našemu budoucímu velmi blízkému partnerovi Billu

Spaldingovi, který nás jako nastupující
guvernér distriktu 5160 pozval na týden k sobě
do města Walnut Creek v blízkosti San
Francisca, abychom tam spolu projednali
možnosti co nejužší spolupráce mezi našimi
dvěma distrikty- 5 160 a 2240. Avšak to je zase
trochu jiná tematika, určená pro jiný příspěvek
do našeho magazínu GOOD NEWS.

•
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zajímavosti ze
Svět Rotary sestává z více než
29 000 klubů ve 154 zemích.
Počet klubů serůzní - od více než
7 300 v USA po jediný či dva v malých ostrovních státech a nových
republikách bývalého Sovětského
svazu. Více než 500 klubů má
kromě Spojených států ještě Japonsko, Brazílie, Velká Británi,

Kde všude
Rotary?

světa

Rotary

Indie, A ustrálie, Francie, Korea,
Kanada, Argentina, Filipíny, Itálie, Mexiko a Svédsko.
· Cinnost klubů po celé zeměkouli
se liší - závisí na potřebách té části
světa, kde RC pracují a kde pomáhají řešení sociálních problémů.
Německo,

Z internetových stránek zpracovala
Andrea Vernerová

z 1nezinárodních konferencí
V

dňoch

18. - 20. marca 1999
sa uskutočnila v Drážďanoch Európska prezidentská konferencia na
tému: " 10 rokov po návrate Rotary
do Strednej I Východnej Európy."
Konferencie sa zúčas tni lo 325
rotariánov, 18 členov Rotaract klubov a 103 hostí. Spolu .446 účast
níkov z 32 kraj ín sveta. Okrem zástupcov z Európskych krajín boJi
medzi účastníkmi aj rotariáni
a hostia z USA (9), Ghany (6), Nepalu (3), Mexika (1), Nigérie (1).
V najvačšom počte boJi zastúpení
domácí rotariáni zo SRN. (173),
ďalejSvajčiarsko (17), Holandsko
(13), Rakúsko (12 ). Z bývalých
"východoeurópskych" krajín malo
naj vačšie zastúpenie Rumunsko
(54), Litva (3 0), Ukrajina (23),
Poťsko (17), Maďarsko (8). '? krajín
nášho budúceho distriktu 2240 bola
účasť síce slabšia, ale o to aktívnej šia.

Európska prezidentská
konferencia
Rotary lnternational Drážd'any 1999
"10 rokov po návrate Rotary
do Strednej I Východnej
Európy."

Z Ceskej republiky bolí prítomní dvaja rotariáni. DGN D. Zeman (RC Plzeň), ktorý sa
zúčastnil na panelovej diskusii pri štvrtom plenárnom zasadaní na tému "Rotary a jeho úloha
v Strednej/Východnej . Európe." Vo svojom
príspevku zhrnul ~tív nu a inšpirujúcu pomoc
rakúskych priatefov z di strik tu 1920, 1Oročný
vývoj a dosiahnuté úspechy Rotary v českej
republike a Slovenskej republike. Vyzdvihol
vyvrcholenie tohto vývoj a vznikom med zinárodného distriktu 2240 dňom 1. júla 1999

z Rotary klubov českej a Slovenskej republiky. Druhým účast
níkom z Ceskej republiky bola
Monika Burian (RC Praha City),
ktorá bola zapojená v organi začnej
a informačnej službe konferencie.
Účastníci zo Slovenskej republiky
obaja z RC Banská
Bystrica., ADG I. Belan a Shawn
Landres boJi zaradenf do programu
ako spolumoderátori diskusnej skupiny na tému: "Stipendiá a GSE",
a spolupracovali na formtllovaní
záverečn ých téz vyplývaj úcich
z diskusie k uvedenej problematike.
Účasť všetkých 4 zástupcov
nášho budúceho spoloč ného distriktu bola nielen vefmi n áročná, ale
aj vysoko efektívna, lebo okrem
oficiálnych vystúpení sa im podarilo získať mnohé ďalšie kontakty,
námety na spoluprácu a ďalš iu čin
nosť. Program konferencie, kto,rá sa
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z mezinárodních konferencí
konala v hoteli Hilton, bol vel'rni
bohatý, o čom svedči a aj "obedové" prednášky, teda prednášky
počas konzumácie obeda. Na večer
nom gala-bankete pozdravil účas t
níkov konferencie primátor mesta
Drážďany Dr. Herbert Wagner.
Je viac ako zrejmé, že kvůli
nahustenému prog ramu konferencie bota prehliadka mesta a jeho
historických pamiatok pre aktívnych úča stníkov nemožná. Len
z okien hotela, ktorý sa nachádza
v centre starého mesta, mohli
pozorovať vel'ký stavebný ruch,
ktorý vládne na obnove všetkých
historických budov zničených v ll.
svetovej vojne. Tie malí původne
ostať ako pamiatka na katastrofu
a útrapy, ktoré mesto Drážďany
a jeho obyvatelia v tejto vojne
prežili.
Tou najznámejšou, aj pre pamať
našinca, ktorý do Drá žďan už neraz
zavítal ako turista, bota úplne
zničen á ruina kostola "Frauenkirche". Dnes ju však zakrýva opať
lešenie, aby po obnove a rekonštrukcii opať mohla návštevníkov
vítať nie ako memetno svojej smut. nej doby, ale ako svedok starostlivosti dnešných generácií
o dedičstvo svojich otcov a starých
otcov.
Rekonštrukcia, inak jedinečná
v histórii nemeckej obnovy pamiatok, sa u skutočňuj e na základe
počítačom spracovaných zachovaných dokumentov, dobových
fotografií a malieb. Už dnes je
krypta kostola hotová a je veJ'mi .
vhodná pre organizovanie hudobných koncertov vďaka výbornej
akustike. Pod staveniskom kostola
sa preto konajú často významné
hudobné vystúpenia svetoznámych
sólistov a súborov. Pre účastníkov
konferencie sa v spomínaných
priestoroch uskutočni l koncert
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DGN 2240 D. Zeman p1~i svojom vysttípení na plenámom zasadnutí Európskej prezidentskej
konferencie "JO rokov po návrate Rotory do Strednej/Výclrodnej Európy", ktorá sa konala
·
v marci 1999 v Dráždánoch, SRN.

Nemeckého rotariánskeho symfonického
orchestra. Tento orchester bol založený v roku
1996, má okolo 60 členov. Všetci hudobnici sú
rotariáni, alebo ich rodinní príslušníci, ktorí sa
dvakrát ročne stretnú na krátke spoločné sústredenie, výsledkom ktorých je potom niekofko

vystúpení pre projekty
Rotary klubu. Medzi
dobrovoťných pris pievateťov na
benefičnom koncerte tohto orchestra sa zaradil aj svetový prezident
Rl James L. Lacy sumou 1,000.USD.
Prezidentská konferencia veťmi
výrazne zhodnotila a zverejnila
úspechy krátkej desaťročnej realizácie reinštalácie myšlienky a klubov
Rotary v StrednejNýchodnej Európe. Pripomenula vefa pozitívnych
výs ledkov, úspešných projektov
a ich prínosov pre lokality působe
nia Rotary klubov a zá roveň n ačrt
la nové možnosti rozvoja a rozširovania vplyvu Rotary v tejto
geografickej oblasti sveta, kde boj
o nastolenie demokracie a jej zachovanie ešte stále nie je definitívne
dobojovaný. Ďalší rozvoj úrovne
a kval ity Rotary je totiž jedným
z j eho ve ťrni důležitých spůsobov
pokračovania a garantuje stabilitu
dosiahnutých zmien spoločenského
života.

Svetový prezident Rl James L. Lacy (RC
Cookewil/, Tennessee, USA) otvára Európsku prezidentsktí konferenciu v Dráždánoch.

ADG Ivan Belan, PHF
RC Banskcí Bystrica

benefičných

hostiteťského

do Rotary roku 1999/200

VÝMĚNA

Bylo · skutečně potěšitelné, že .
prakticky všechny české a slovenské Rotary Cluby (jen s výj imkou
RC Piešťany) vyslaly na pátek a sobotu 26. a 27. března 1999 do
Třebíče své budoucí představitele
zej ména prezidenty a sekretáře'
kteří se svých funkcí ujmou od
července. Z mnoha klubů přijeli
1 další fu nkcionáři , jako např. pokladníci, vedoucí s lužeb mládeži, pracovníci odpovědní za Nadaci Rotary apod. V Třebíči se tak sešlo 107
rotariánů ze všech koutů české
i Slovenské republiky - od Chebu až
Dobroslav Zeman, DGN
po Spišskou Novou Ves. Všichni
velmi srdečn ě přivítali také dosavadního guvernéra našeho distriktu
1920 Thomase Watzenbock~ a j eho
kou oficiální návštěv u . V sobotu ·dopoledne
předchůdce v této funkci v roce
proběhne na pražském Žofíně za řízení
1994/95 Petera Krona, velmi zkušedosavadního guvernéra Thomase Watzenbocka
ného a plně respektovaného člen a
z Rakouska distriktová konference našeho
RC Salzburg ve všech otázkách
dosavadnih~ distriktu 1920, na níž se naposledy
rotariánských služeb.
spol~čně S~Jdem_e s představiteli všech Rotary
Účelem tohoto pracovního setká~ubu ze ~a~adru poloviny Rakouska. V polední bylo - jako ostatně každým romch hodmach se prezident Rl, který' do své
kem, jak to předepi suj e celosvětově
velmi významné funkce s celosvětovou působ 
platná Ústava Rotary Internatioností. nastoupí j en o pět dní později , setká
nal - seznámit nově nastupující
na tiskové konferenci s předs taviteli médií.
funkcionáře s povinnostmi, které
A Carlo Ravizza bude také hlavním řečníkem
na ně čekají po dobu dalšího rotapři vlastní inauguraci, která bude ve velkém
dánského roku. Na toto "školení",
sále Žofína zahájena o 5. hodině odpolední.
nebo spíše řečeno vý měnu zkuSe svými projevy vystoupí také Pavel Tigrid za
šeností, jež je známa pod anglicČeskou republiku, Magda Vášáryová za
kým. termínem PETS - .t edy
Slovensko a Erhard Busek ia Rakousko.
President E lect Training Seminar,
Ale vraťme se ještě k Třebíči : druhá část
bezprostředně navazovalo v sobotu
sobotního shromáždéní byla věno vána disdistriktové shromáždění (District
kusím ve skupinách podle funkční příslušnosti :
Assembly), během něhož se všichni
prezidenti a sekretáři klubů diskutovali o způ
přítomní seznámili s organizační
sobu řízení klubu i o svých odpovědnostech
a personální strukturou našeho nopokladníci zase o hospodaření v klubech a o způ~
vého distriktu 2240 a s veškerými
sobu ~ajiš ťování účelových dotací (Matching
organizačními přípravami , jež souGrantu) od Nadace Rotary pro humani tární či
visej í s chystanou slavnostní inauv:.děláv~?í ~rojekty, které jedn; tlivé kluby
gurací našeho distriktu. Ta se uskupnpraVUJL T1 pracovníci, kteří budou odpovídat
teční -jak už bylo několikrát oznaz~ služby mládeži, si vyjasnili své odpovědno
mováno - v sobotu dne 26. června.
Sti .a sprá~né mechanismy nabídek a přihlášek
Připomeňme si jen, že tato sobona Jednotlivé akce ve prospěch mladých - ať jde
ta bude den velmi bohatý na rotao prázdninové, krátkodobé či dlouhodobé
d ánské události: v. její předvečer
p~byty v z~hraničí, o ,stipendia, výměnu mlapři le tí do Prahy Carlo Ravizza
dych v rodmách apod. O těchto možnostech
Itálie, prezident Rl pro rok 1999
~sou všechny české i slovenské kluby průběžně
2000, s manželkou Rossanou, a to
mformovány distriktovou službou mládeži
z Bratislavy, kde vykoná také krátvedenou Liborem Kičmerť?m z RC české
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Budějovice,

která má jasn ě vymezeny své tématické i teritoriální
odpovědnosti.

Na

závěr

tohoto rotariánského
se všichni účastníci
shodli hlasováním vedle několika
operativních záležitostí na třech
důležitých zásadách:
l. Prostředk~ Nadace Rotary
z tzv. SHARE-fonds, jež budou
našemu distriktu 2240 k dispozici
v roce 2000 I Ol, bude dle rozhodnutí pléna využito k dodatečné, tedy druhé výměně OSE-týmů v tomto roce, a to ve spolupráci s ně
kterým relativně blízkým distriktem
v Evropě (např. v Anglii nebo Švéd- ·
sku, které nám svůj záj em o OSE už
dříve oznámily). K tomu poznamenejme, že pravidelná každoroční vý měna OSE-týmů, financovaná Nadací Rotary v celém roz, sahu a směřující většinou do zámoří, by se měla uskutečnit na j aře
2001 s distriktem 5280 (oblast Los
Angeles). Na jaře roku 2001 bude
tedy um ožn ěno celkem osmi mladým lidem (ve věku cca 25 _ 40 let)
a dvěma vedoucím týmů strávit pět
mimořádně zajímavých tý.dnů v zahraničí v p éči tamních Rotary distriktů a jejich klubů.
shromá ždění

Jistěže bude každého zajímat, že
první GSE-tým našeho distriktu
bude vyslán do světa již na jaře
roku 2000: výměna se uskuteční
s naším partnerským kalifornským
distriktem 5160, takže se již dnes
mohou těšit čtyři mladí lidé, kteří
úspěšně projdou výběrovým říze
ním, že budou moci navštívit Kalifornii od San Franciska vnitrozemím na sever až k hranicím
Kalifornie s Oregonem a zúčastnit
se tamní distriktové konference
přímo na palubě mateřské letadlové
lodi USS HORNET.
2. Částek, které by se byly mohly
případně vyplatit ze správního
fondu distriktu vzdálenějším klubům za projeté kilometry cestou do
Třebíče, bude účelněj i využito k jinému o becněji platnému účelu v zájmu celého distriktu, např. k finan-
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do rotary roku 1999/2000
cování jeho prezentace na Internetu, apod.
3. Dosavadní pří spěvky na jednotlivá konta distriktu ( správa distriktu, projekty distriktu, fond
mládeže) budou zachovány ve stejné výši jako v tomto rotariánském
roce.
4. Dobrovolné pří spěv ky pro
Nadaci Rotary, placené dosud ročně
ve výši 2 800,- Kč (Sk) za každý
náš klub, budou povýšeny na roční
částku 10,- US$ za každého člena.
K tomuto nezbytnému zvýšení vede
hned něko lik důvodů: z cel osvě
tového přehledu, který je k dispozici, přispívaly české a slovenské
kluby do rotariánské nadace jednou
z vůbec nejnižších čás tek, zatímco
j sme jejích výhod maximálně vy.užívali: při dotacích na projekty
MG, na Children' s Opportunities

zahraniční

ROTARY 2000:
ACT WITH CONSISTENCY,
CREDIBILITY, CONTINUITY

jehož význam je vyložen a jiném
tohoto čísla GOOD NEWS,
ale i trvalé heslo distriktu 2240 DIGNITATIS MEMORES
AD OPTIMA INTENTI,
které zdobí nejen fasádu jednoho

místě

z radn ičních domů Staroměstské
radnice v Praze, ale jež bude svým
hlubokým významem před zname
návat i všechny tiskoviny a jiné materiály distriktu 2240,
a také heslo, jež jsem si vzal za
své pro své jednoroč ní funkční
období guvernéra a jež zní:
ROZUMEM A SRDCEM.

Jsem přesvědčen, že jeho smysl
i význam, racionální i emocionální,
každý snadno a správně pochopí.

vzpomínání

V jiném článku tohoto č ísla našeho
distriktového magazínu GOOD NEWS
jsem se snažil přiblížit všem našim
čte nářům
atmosféru osmidenního
lnternational Assembly, které se
uskutečnilo na počátku března t. r.
v Anaheimu, tedy v městs ké aglomeraci Los Angeles, jehož jsem měl
příležitost se zúčastnit jako první
guvernér distriktu 2240. Náš pobyt
v Kalifornii však byl o něco delší, a to
jak před zahájením guvernérského
s hromá žd ě ní , tak i po něm .
Na půdě Kalifornie jsme přistáli na
mezinárodním letišti v San Francisku,
kde nás o čekáva li nám již dobře známí
kalifornští přátelé: manželé Pat a Bill
Spaldingovi, kteří v naší zemi i na
Slovensku pobyli více než týden na
počátku září minulého roku, aby se
seznámili podrobněji s našimi projekty
na Matching, resp. Children' s
Opportunities Granty, a Werner a Lea
Schwartzovi, kteří Pl zeň také
navštívili, avšak jen krátce v červenci
m. r.
Společn ě s nimi jsme měli příležitost
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Granty, na stipendia, na GSE apod. Jen pro
porovnání: každý z našich rakouských přátel
dosud při spíval na tuto Nadaci částkou 300,- šilinků, což bylo více než 7,5 násobek toho, čím
jsme přispívali my. A i tato částka je opět nesrovnatelná s mnoha jinými distrikty, zejména
v Japonsku, Jižní Koreji a v USA, v nichž
dosahuje průměrný příspěvek na každého člena
až 200 dolarů! Nadace Rotary je přitom v celosvětovém měřítku nej větší soukromou nadací,
která umožňuj e nejen např. udělování až 9 000
studijních stipendií ročně, ale i financování programu PolioPlus, do něh ož bylo vloženo již
téměř 400 milionů dolarů. Je to však investice
skutečně s kvě lá: jsou nej lepší předpoklady k tomu, aby do roku 2005, který bude stým výro čím existence Rotary, byla na celém svě tě
zcela vymýcena jedna z nejhro zn ěj ších nemocí,
zasahujících bohužel ty nejmenší a zcela
bezbranné - dětská obrna.
Na závěr shromáždění si všichni přítomní
znovu připomněli nejen heslo budoucího prezi·
denta Carla Ravizzy:

O Kalifornii

trochu jinak
Dobroslav Zeman, DGN pro 1999 I 2000

s patřit poprvé slavný Golden Gate Bridge.
Z jeho vozovky, dobrých 70 m nad hladinou průlivu
z Pacifiku do San Francisco Bay, jsme viděli ve
slun eční zá ři plout nejen velké námořní lodě, ale
spatřili jsme i slavný ostrov s pevnos tí-vězením
Alcatraz. Den nato však bohužel propršel, přestože
jsme měl i právě naplánovanou prohlídku San
Franciska. Ovšem i v dešti je to město velmi zajímavé, a to především svou polohou. Se svým
nejbližším okolím je spojeno třemi velmi dlouhými
mosty - vedle slavného mostu přes Golden Gate je to
tzv. Bay Bridge, spojující S. F. s Oaklandem
a vedle toho ještě most spojující San Rafael s Richmondem. Den nato jsme navštívili ještě Napa Valley,
které se proslavilo svými vinicemi. Výborně se tu na

tisících hektarů daří všem odrůdám
francouzských vinných rév. Kalifornii
tedy proslavily vynikajícím kalifornským vínem nám známých značek jako
Pinot Noir, Cabernet, Chardonnay
apod.
V následujících dnech jsme se již
věnovali rotariánským povinnostem:
Bi ll Spalding, guvernér distriktu 5160
pro rok 1999 /2000, který žije v městě
s poetickým názvem Walnut Creek
(Ořechový potok), naplánoval složitou
cestu na sever od San Franciska. Ve
čtyřech Rotary klubech jeho distri ktu
jsem měl pro celkem 16 Rotary klubů,
jejichž členové se k těmto setkáním
sešli, přednášku dopln ě nou barevnými
diapozitivy o rotariánském dění u nás a všude měla velmi příznivý ohlas
s řadou doplňujících dotazů. Absolvoval jsem také několik samostatných
jednání o naší budoucí spolupráci
s tímto kalifornským distrik.tem, který
se rozhodl za měřit svou celoroč ní aktivitu právě na spolupráci s kluby v našem novém distrik.tu 2240, aby jim všePokračován( na
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KALIFORNII

Pokud neprší, je panoráma ("skyline") San Franciska (1) nad stejnojmenným zálivem úchvatné .
Napa Valley cha rakterizuje nejen
p ůvabn á kraj ina, a le i desetitisíce
hektarů vinné révy, prod ukuj ící
vynikající kalifornské víno (3).

Úžin u Zlatá brána přetíná ve výši 70 m nad
hladi nou slavný Golden Gate Bridge (2 ).
Při poloostrovu Alameda
v San Francisco Bay kotví
slavná mateřská letadlová
loď USS Hornet , která
dnes při p om íná jako techni cké muze um slavné kap ito ly n ám ořn ích d ěji n USA

(4, S, 6).

Cel osvětové shromážděn í
guvernérů

všech 530
Rotary distriktů probíhalo
po 8 dnů v obrovském hotelu
Hilton Anaheim & Towers (8) .
Vlastním guvernérem byly letos
po prvé zastoupeny i Česká
a Slovenská republika (9, 10).

R o;:r ~:l F~! a_T~/
~:;TEf~~g1·r~~J~~~:lt

Po d louhých pracovních poradách
bylo osvěžením spol ečenské
setkání guvernérů
a jejich manželek. Mnozí
z nich se pochlubili tradičními
kostýmy svých zemí.

V království Mickey Mouse

Slavný, kýčovi tý a přesto
atra ktivní Disneyla nd leží
v bezp rostředn í bl ízkosti
hotelu Hilton.
Jeho návštěva stojí za to.

Až n euvěřitel ný kult myšáka
Mickeyho, kače ra Donalda
či psa Pluta je hlavním
magnetem pro statisíce.

Proslavilo se svou zoologickou za hrado u ( 27)
i s ubt rop ickou fl ó rou (28,
29, 30), mezi kterou patří
i rozsáhlé citrusové
háje (31 ).

zahraniční vzpomínání
Dokončen(

ze sn:B

a proslavila se nejen ve lL světové válce v bojích
proti Japoncům , ale i ve válce v Koreji, ve Vietstranně pomohl při realizaci jejich
namu, byla na řadě misí v Pacifiku i v Indickém
humanitárních a výchovných projek tů ,
oceánu. Ovšem její nejslavnější a vlastně závěreč
podpořit je finančně a tyto možnosti
nou etapu tvořilo - za pomoci helikoptéry - nalodění
ještě
znásobit účelovou dotací
pouzdra Apollo s americkými astronauty, kteří se
(Matching Grantem) od Nadace
právě vrátili z první mise na Měsíc: na palubě
Rotary. Vedle toho byla dohodnuta
Hornetu (v překladu to znamená sršeň) jsou
výměna asi šesti mladých ve věku 15 namalovány bílou barvou stopy, kudy kráčel
18 let, která se uskuteční již o letošních
Armstrong a jeho tým po návratu z Měsíce a kde je
prázdninách a případně i v příštích
také přivítal tehdejší prezident USA Richard Nixon.
letech, vyslání jednoho stipendisty Měli jsme příležitost prohlédnout si loď celou- od
pedagoga-anglisty - na tři měsíce do,
kapitánského můstku a navigačních rnistností, pře~
Kaliforn ie na zdokonalení znalostí
startovací a přistávací dráhy_ a všechny její prostory,
ang ličtiny, uskuteč n ě ní vý měny mezi
kde byla skladována letadla (až 100 jich mohla nút
oběma distrikty týmů OSE (Group
na palu bě!), zbrojířské a řemeslnické dílny, až po
Study Exchange) složených ze čtyř
kuchy ně, pekárnu a kajuty pro posádku, která čítala
členů s jedním vedoucím - bude to tedy
3 500 osob. Zážitek to byl opravdu mimořádný.
spolupráce skutečně všestranná. Však _
Opusťme však nyni oblast San Franciska a podívetaké z tohoto distriktu přiletí početná
jme se na závěr ješ tě na jih od Los Angeles, do
delegace na naši inauguraci v Praze!
oblasti miliónovépo San Diega. V jeho blízkosti
Do kulturní části našeho programu
jsme byli hosty dalších rotariánských přátel.
patřila i návštěva krásného koncertu
Distrikty Jižní Kalifornie a Nevady totiž každoroč ně
Filharmonie San Francisco, který se
organizují pro účastní ky International Assembly
uskutečn il v reprezentativní koncertní
v Anaheimu tzv. "homestay". B ěh em tohoto pobytu
síni Davies' Hall. Na progra)nu byl
jsou hostiteli těch, kteří se ještě chtějí trochu zotavit
Humperdink, Honegger a Richard
po nároč n ém maratónu intenzivního guvernérského
Strauss se svou slavnou a mimořádně
školení.
efektní Alpskou symfonií. Při této
Našimi hostiteli v městě Vista byli manželé
příležitosti jsme si ověři li, že veškerý
Werner a Barbara von Gundell, oba německého
kulturní život v Kalifornii (a zřejmě
původu, žijící však v Kalifornii již 45 let. Protože
i v celých Spojených státech) by byl
žijí v rodinném domě vlastně upros třed přírody, měli
nemyslitelný bez velkorysých sponjsme příležitost dozvědět se, že v jejich bezprostřed
zorů: ze sponzorských darů nejenže
ní blízkostí žijí skunkové, chřestýši a mývalové
byla vybudována tato skvostná kon(nikoho z nich jsme ovšem nev iděli), ale taky kojoti
certní síň , ale sponzory - vždy něký m
Uejich skupinový koncert - vytí jsme tam al espoň
jiným - byl financován jak námi
slyšeli každý večer) a dokonce i miniaturní kolibří
navštívený koncert, tak i jeho další dvě
ci, kteří se tam na terasu plnou květů slétali každé
reprízy.
ráiro společně s ostatními různ obarevnými ptáčky.
Nej větším zážitkem - zejména pro nás
Moc jsem litoval, že se nevyznám v ornitologii....
suchozemce - byla ovšem n ávštěva
Naši milí hostitelé byli lidé velice příjemní a všemateřské letadlové lodi USS HORstrann ě kulturně založení, takže byla skutečn ě radost
NET, která je nyní natrvalo zakotvena
si s nimi povídat po dobu čtyř dnů, které nám ještě
v San Francisco Bay u poloostrova
před návratem domů zbývaly. A tak jsme s nimi
Alameda a jež slouží jako námořní
navštívili nejen San Diego a jeho slavnou zoolomuzeum. Před sešrotováním, když
gickou zahradu, ale také Muzeum moderního uměni
dosloužila svou slavnou námořní kav předměstí San Diega La Jolla, i velmi moderní
riéru, ji zachránili její bývalí námořní
mormonskou katedrálu, tvarem svých dvou sn ě
ci, kteří ji nejen uvedli do dokonalého
hobílých věží trochu připomínající evropskou
technického stavu, ale kteří jsou i prů
gotiku.
vodci na její palubě o délce tří fotNejvětším zážitkem však byl poslední den našeho
balových hřišť. Postavily ji ženy v roce
kalifornského pobytu, kdy nás náš hostitel Werner
1943, když američtí muži byli
odvezl autem do asi 2 1/2 hodiny vzdálené pou ště povoláváni do vojenské vá lečné služby
Anza B01·ego Desert. Ta je také se svými cca 2 400

největším národním parkem státu
Kalifornie. Její plocha je obklopena
řetěze m kamenitých hor. Její povrch je
tedy dosti členitý a porostlý množstvím
různýc h druhů s u k u lentů , které se
spokojí s velmi nízkým pří s u nem vody
- prší tu skutečně jen málokdy. Jestliže
však skutečně zaprší, pak tyto sukulenty během 3 - 4 dnů rozkvetou do
pestrých barev, které jsme měli
příležitost spatřit - bohužel - jen na
fotografiích. Ale i tak byl dojem
z pouště - první pouště, kterou jsem
kdy v životě navštívil - velmi působivý.
Tím spíše, že jsme si mohli koupit
v jedné oáze s citrusovými háji plný
pytel právě dozrálých grapefruitů za
pouhých dva a pů l dolaru. To je i na
americké poměry velmi málo - vždyť
minimální hodinová mzda za nejméně
náročnou práci je šest dolarů.
A pak už nám zbývala "jen" před
louhá cesta domů, do naší staré, milé
Evropy, a to z Los Angeles rovnou do
německého Frankfurtu (asi 10 a půl
hodiny). Nejhorší bylo téměř šestihodinové čekání ve Frankfurtu na další spoj
do Prahy - o to nepříjemnější, že jsem
si - ostatně jako téměř všichni účas tní
ci Anaheimu - přivezl domů nepříjem
nou chřipkovou infekci, o jejíž všestranné rozšíření se dokonale postarala
hotelová centrální klimatizace. Ale
chřipka už také odezněla a na Kalifornii nám zbývají jen velmi bohaté
a trvalé vzpomínky.
A abych našim čtenářům pl:iblížil
alespoň trochu podobu a atmosféru jednotlivých míst, která jsme navštívili,
zařadili jsme do tohoto čís la GOOD
NEWS barevnou přílohu s fotografiemi - snad v nich najdete něco zajímavého.
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mladí nzezi nánzi
Rotaract klub Banská Bystrica j e
druhým Rotaract klubom na Slovensku. Vo svojich radoch spája
mladých !'udí a študentov banskobystrických vysokých škol. Po
dvoch rokoch posobenia sme sa
rozhodli pozvať svojich priatefov
a priaznivcov na Chartrovú slávnosť
- podujatie, ktoré sa v živote klubu
opakuje len jediný raz. Na trojdňové oslavy sa v dňoch 19. až 2 1.
marca 1999 zišlo v srdci Slovenska
devaťdes iat vzácnych hostí, členov
a priatefov Rotaract klubov z celej
strednej Európy.
Dostojným rámcom pre ·našu
sl áv nosť sa stali reprezentač ně
priestory horského hotela Junior
v Krpáčove pri Banskej Bystrici,
ktoré už v piatkový večer spolu
s folklórnou skupinou privítali hostí
na trad ič nej slovenskej večeri. Na
druhý deň vystavilo na obdiv svoju
výnimoč nú
architektúru mesto
Banská Bystrica, ktorej starobylé
čaro umocňovalo usmiate sobotňaj
šie slnko. Zoznamovanie s perlou
stredného Slovenska pokračova lo
srdečným prijatím u jej primátora,
Ing. Jána Králika a prernietnutím
obrazového dokumentu o histórii
a súča snos ti mesta. Popoludní vystriedali umenie fudských rúk
skvosty prírody. Starobylé vozne

informace

Moderátori diskusnej skupiny "Stipendiá a GSE" sprava: PDG Hugo Kelle1; District 2410 (Svédsko),
A DG Ivan Belan a Shawn Landres (obaja RC
Banská Bystrica)
Čiernohronskej železnice hrkotali malebným
prostredím zelených lesov a vysokých skál
stredného Slovenska. Na konci cesty prekvapených výletníkov ča kal divoký náj azd
slovenský9h zbojníkov. Spod vefkých klobúkov
a dyrniacich pištolí sa napokon vykfuli ostrí
chlapci z domáceho Rotaractu.

Kontaktná adresa:

'

Rotaract klub Banská Bystrica
Hotel Arcade
Námestie SNP 5
974 Ol Banská Bystrica

z klub li

Rotary klub Praha uspořádal dne
13. března 1999 mezinárodní konferenci o právních a ekonomických
otázkách spojených se vstupem ČR
do Evropské unie. Na konferenci
promluvila řada významných řeč. níků , kteří přednesli mnoho pod nět
ných myšlenek k tématu konference. Před nesené referáty snad
nejlépe vystihl člán ek, který vyšel
v Hospodářskýc h novinách dne
15. bře zna.
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CHARTER
V SRDCI
SLOVENSKA

V scenári osláv si našla svoje
miesto aj prezidentská konferencia,
ktorá účastníkom poskytla priestor
na výmenu skúseností a stala sa
fórom, kde mladí zástupcovia
Rotaract klubov diskutovali o podobe nového česko-slovenského distriktu 2240.
Banskobystrické oslavy vyvrcholili nádherným plesom spojeným so
slávnostným odovzdávaním Charty
ako symbolu vstupu nášho klubu do
celosvetovej rodiny Rotary International. O atmosféru večera sa postarala j edinečná swingová kapela
BB Band, a tak niet divu, že sa vo
víre tanca onedlho ocitlo aj mnoho
členov nášho patronátneho Rotary
Clubu Banská Bystrica.
Každé slovo a úsmev našich hostí
nás presviedčali o tom, že v srdci
Slovenska' prežívajú nezabudnutefné chvíle. Náš Rotaract klub
vyjadruje hrdosť a vďačn osť svojim
partnerom za toto významné podujatie. Naďal ej pokračujeme v klubových aktivitách a s odvahou
hfadíme do budúcnosti.

Významná
rotariánská
konference

Tentýž den večer u spořáda l Rotary klub Praha v hotelu Ambassador

první pražský rotariánský ples, jehož se společ ně s rotariány zúčast
nili také sponzoři a účastníci konference.
Guvernér Distriktu 1920 Thomas
Watzenbock, který na konferenci
hovořil o zkušenostech Rakouska
se vstupem do Evropské unie, vysoce ocenil úroveň konference i plesu a vyjádřil přesvědčení, že tato

mladí mezi námi
akce bude nút své pokračová ní
v příš tíc h letech.
Konference i ples, jejichž pří
pravě věnova li čl en ové klubu
velkou péči a mnoho energie, významnou mě rou při sp ěla k rozšíření vědomosti o Rotary i k propagaci rotariánských myšlenek
v odborné veřejnosti . Akce při
nesla také zajímavý finanční efekt,
který bude použit k podpoře
sociálních projektů.

Z dopisu
DG Thomase WatzenbOcka
presidentovi RC Praha
MUDr. Stanislavu Kusému:
Po návratu z Prahy bych chtěl především srdečně
Vám jako presidentovi RC Praha, ale také
všem těm, kteří zodpovídali za organizaci mezinárodní konference dne 13.3. a prvního rotariánského plesu v pražském hotelu Ambassad01:
Ozdobou dopolední konference byla účast vysoce
postavených přednášejících i osobností vetejného
života ČR.

poděkovat

Domnívám se rovněž, že účastníci
zde získali nové podněty, zejména pokud jde o předpoklady, které jsou nutné
pro přístup k EU. Pro Vaši zemi bude
nutné, aby byly vytvořeny potřebné
· právní předpoklady, a to nejen z hlediska přizpůsobení českého práva
· právu EU, ale i z hlediska právní praxe
(na pNklad pokud jde o vymahatelnost
právních rozhodnutí atd.).
První rotariánský ples v Praze byl
jak velmi reprezentativní, tak i velmi ,
zábavný. Moje manželka i já jsme byli
na ptese velmi spokojeni.

informace z
Češi, Němci a

Rakušané i mezinárodní centrála Rl spojili svéflnance ve prospěch pomoci zdravotně
postiženým občanům Českokrumlovska.

Nové centrum pro testování
a
a

klubů

půjčování rehabilitačních
kompenzačních

pomůcek

funguje od 5. března 1999
na rehabilitačním oddělení
v okresní nemocnici v českém
Krumlově.

Do života tak byl uveden
dlouhodobý sociální projekt
Rotary Clubu Český Krumlov
v hodnotě více jak 500.000,Kč, kterého se zúčastnili i rotadáni ze zahraničí. Díky podpoře
Rotary Clu bů Altotting
:Burghausen,
Freyung
Grafenau , Bad Salzungen,
Rohrbach a Gmunden a díky
grantu z amerického ú středí
Rotary International si mohou
nyní pacienti českokrumlovské
· nemocnice vyzkoušet a zapůj čit
různé pomůcky, které mají
ulehčit jejich zdravotní postižení
a napomoci jim k návratu do
běžného života.
Slavnostního otevření se
kromě zástupců všech participujících Rotary Clubů z Rakouska
a Německa a spolupracujících

Nové
rehabilitační

centrum

organizací Nemocnice a Okresní
pobočky VZP zúčastnil i guvernér distriktu 1920 Thomas
Watzenbock , pastguvernér a zakladatel RC Český. Krumlov
Rudolf Buchmeiser, přednosta
Okresního úřadu František Mikeš, starosta města Český
' Krumlov Antonín Princ, zástupce Svazu tělesně postižených a další .

Na fotografii j e zleva: past prezident RC Český Krumlov - ing. Otakar Veselý, Mag. Jana
Cipínová, prezident RC český Krumlov - Jan Vaněček, guvemér distriktu - Thomas
Watzenbďck a další účastníci tohoto setkání

1
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Po úvodním vystoupení presidenta RC Český Krumlov Jana
Vaněčka; zpracovatele projektu
Otakara Veselého a zástupců
jednotlivých Rotary clubů
guvernér distriktu 1920 Thomas
Watzenbock spolu se starostou
Antonínem Princem přestřihli
symbolickou pásku a předali
centrum do užívání Nemocnici.
Primář rehabilitačního oddě

lení Emanuel Dvořák poté seznámil přítomné s praktickým
provozem centra a fungováním
jednotlivých zařízení a pomů
cek. Vybavení půjčovny pomůcek pro zdravotně postižené
je podle Emanuela Dvořáka
rozděleno do různých skupin:
nechybí stroje, které umožňují
základní rehabilitaci, posilování,
zlepšování kondice - když ale
~andicap zůstane, jsou k dispozici i pomůcky J.Imožňující
postiženým vykonávat hygienu
a být alespoň v základních
věcech soběstační. Obojí je pro
člověka

nesmírně

důležité

a je velikou výhodou, že si může
jednotlivé pomů.cky nejprve

Nafotografii první zleva MUDr. Emanuel Dvořák- primář rehabilitačm1zo oddělení, první
zprava: Thomas Watzenbďck - v guvernérském saku se znakem guveméra, na zvedacím
zařízen{- pacient
·

vyzkoušet, než se rozhodne, zda mu právě
tento typ bude vyhovovat.
Kulturní tečkou celého slavnostního aktu
bylo vystoupení mladého kvarteta umělců z
Rostocku pod záštitou Základní umělecké
školy v Českém Krumlově, které zahrálo
některé slavné skladby známých světových
skladatelů.

Rotary Club Český Krumlov je velice
aktiyním mladým klubem. Prvních výsled-

ků

dosáhl díky MG při realizaci
pod vedením Otakara
Veselého a Daniely Vondrové,
jejíž entusiasmus podpořil
společné úsilí. Klub má rozpracován další sociální projekty též
formou MG, kterými chce dále
pomáhat zdravotně postiženým
projektů

občanům.

Rudolf Soukal

omluva
ALMANACH · 99 nového Rotary distriktu 2240, který převzaly všechny naše Rotary kluby u příležitosti distriktového shromáždění
v Třebíči, soustředil mnoho zajímavých informaéí o historii a současnosti rotariánského hnutí v našich zemích. Na jeho autorskou přípravu
ovšem byla mimořádně krátká doba, tím spíše, že podklady od některých klubů stále chyběly, bylo nutné zajišťovat překlady, jejich revize atd ..
Veškeré redakční práce tak probíhaly v časovém -tlaku, který obvykle takovéto edični aktivity provází. Z toho pak mohou vzniknout i některá
n edopatření - a jedno z nich se bohužel nevyhnulo ani nám.
Moc se proto v této souvislosti omlouváme našemu příteli Richardu Bartákovi, prezidentovi Rótary Clubu Praha City, že se v oddílu věno
vaném tomuto klubu neobjevilo jeho jméno: v úvodním textu bylo omylem uvedeno, že Chartu Rl převzal dne 17: října 1998 prof. MUDr.
Vladimír Serý, zatímco ve skutečnosti to byl právě Richard Barták ve funkci současného prezidenta klubu. Právě on byl hlavním iniciátorem
jeho založení a motorem všech jeho činností od samotného počátku až do současnosti. Všichni, kdo s tímto klubem již přišli do kontaktu,
dobře vědí, že jen málokdo je ochoten věnovat šíření a upevňováni myšlenky Rotary tolik pozornosti a úsilí. Proto Tě, milý Richarde, ještě
jednou prosíme o omluvu této chyby, která nás opravdu moc mrzí.
Za
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informace z klubů
První část této výměnné náv štěvy
mezi Rotary Cluby Prague lnternational a lnnerleithen, Walkerburn
Traquair proběhla začátkem dubna,
kdy skotský klub zavítal do Prahy.
Zástupci skotského klubu přijeli
ze tří malých vesnic, které se
nacházejí 35 mil již n ě od
Edinburgu, v oblasti známé svýfl\
textilním průmys lem zpracovávajícím kašmír a vlnu, chovem ovcí
a lovem lososů .
Klub byl zaregistrován v roce
1985 a v současné době má 20
aktivních členů, z nichž 13 se účast
nilo výletu do Prahy. Tyto členy
doprovázely manželky některých
z nich, takže celkový počet účast
níků byl23.
Zájezd byl zorganizován oběma
prezidenty - Irenou Brichta a Denisem Robsonem, kteří se znají
z doby své pracovní spolupráce
a kteří doufali, že tato náv štěva
pomů že navázat bližší vztahy a při 
nese cenné zkušenosti hostícímu
klubu v roce jeho registrace.
Organizace výletu zabrala několik
měsíců, během nichž byl sestaven
jeho program tak, aby zaujal rů zné
skupiny n ávštěvníků.
Prezident Denis ze skotského
klubu nyní shrnuje své zážitky
z rotariánského víkendu.
Do Prahy jsme dorazili ve čtvrtek
8. dubna - většina linkami Ceských
aerolinií, ale někteří přijeli po
pevnině. Už na Letišti se nám dostaLo vřelého uvítání od našich rotariánských hostite lů, spolu s několi
ka poznámkami k našemu pobytu ve
městě.

>

Hotel Savoy na Poh oře/ci se stal
místem setkání i základnou, odkud jsme vyrazili na obhlídku Prahy. Během naší prohlídky
Hradčan se nám dostalo cti
navštívit paní Geraldine Mucha,
která bydlí ve velmi krásném domě,
skvělým

Rotary Club Ceský K.tumlov obdržel
v minulýcl) dnech rozhodnutí ústředí
Rotary Foundátion ve věci svého projektu v rámci programu Children' s
Opportunities Grant.
Tento projekt řeší ·nákup vozidla
- mikrobusu pro přepravu postižených
dětí z oblasti Ceského Krumlova do
Ceských B udějovic do speciálního'

·'

Přátelská výměnná
návštěva

Rotary Clubu
v

němž

má velmi cennou sbírku historických
předmětů včetně originálních
maleb. Tato návštěva byla jedinečnou
příležitostí dozvědět se něco více o minulosti.
Dalšími velkými zážitky z úvodu naší cesty po
P1aze byla prohlídka nádherného Hradu
a skvostný výhled na město. Všichni jsme potom
přivítali odpočinek u sklenice piva a talíře
uměleckých

knedlíků!

Večer jsme se shromáždili u příležitosti
prvního rotariánského setkání, které hostil
Rotary Club Praha City ve svých krásných
podzemních prastorách. Prezident Richard
Barták nám barvitě vylíčil popravu 27 českých
pánů na Staroměstském náměstí v roce 1621,
která je tak podobná našim vlastním dějinám
zobrazeným ve filmu "Statečné srdce". Přípitek
skleničkou whisky dokonale navnadil naše
chuťové buňky na výbornou večeři, po níž jsme.
mezi sebou živě diskutovali, přesně v duchu
rotariánských tradic.
Další den jsme · se po velmi zajímavé
projížďce po městě v doprovodu úžasné průvod
kyně, paní Ordnungové, zúčastnili pravidelného
pátečního oběda spojeného se schůzí Rotary
Clubu.Prague 1nternational v Hotelu Savoy.
?rezidentka Irena, která páteční schůzi
předsedala, se s námi podělila o vzpomínkj na
svoje , Skotsko'. Jako symbolické gesto našim
hostitelům jsme se nabídli, že připravíme
přehlídku "skotských chutí" a po rozhovoru se
šéfkuchařem hotelu nám byl servírován uzený
Losos, haggis (droby· v žaludku), tuřín
a št'ouchané brambory, čedar s žitnými koláčky
a koblihami. Poté přišla opět na řadu whisky,
která ještě podpořila chuť našeho národního
jídla - haggis.

Auto pro
postižené děti

V průběhu oběda popisoval
Rotarián Colin Grahame krajinu v
naší části Skotska a pouštěl na
videu zábě1y ze skotského pohraničí
- záměrem jeho přednášky bylo navnadit co nejvíce rotariánů
k návštěvě Innerleithenu, Walkerburnu a Traquairu příští rok.
Věřím, že si všichni, včetně našich
pražských hostitelů, budeme ještě
dlouho pamatovat toto rotariánské
setkání, které bylo zakončeno
prezentací "symbolického poháru",
z něhož byl proveden poslední
přípitek na Rotary International
a na začátek nové tradice Rotary
CZubu Prague International.
V pátek jsme ještě stihli navštívit
klub britského velvyslanectví a
účastnit se večeře U Glaubiců, kde
bylo podáváno pečené sele.
V této restauraci jsme se seznámili
se skupinou rotariánů z německého
Chemnitzu, kteří si spolu s námi
zazpívali skotské písně a zatančili.
V sobotu někteří z nás zašli do
Francouzského institutu, kde v televizi sledovali napínavý zápas mezi
ragby týmy Skotska a Francie
z Paříže, v němž Skotové zvítězili.
V rámci večeře jsme U Zlaté f:y1y
ochutnali české speciality.
Během nedělního oběda v Praze
byl servírován výborný pstruh
a knedlíky a my jsme se alespoň
mohli scHovat před deštěm, kte1ý se
na město snesl vůbec poprvé za
dobu našeho pobytu.
· Posledním bodem výtečného programu byl výlet lo.d í po Vltavě,
díky kterému jsme Prahu poznali
z dalšího úhlu.
Nikdo z nás urtitě nezapomene
na naši návštěvu Prahy a na
pohostinnost, se kterou jsme se tu
setkali. Už · dnes se těšíme na
setkání s našimi novými přáteli
příští rok na skotském pomezí.
RC Prague International

zařízení

pro postižené děti Arpida. Auto
bude provozovat Řád maltézských
rytířll na své náklady a spolu s Rotary
International bude tento projekt zabezpečovat . Získali jsme obnos 20.000
US$, za které bude pořízeno velice
slušné vozidlo.
Jak jsme byli infOimováni dopisem
z ústředí Rotary Foundation - odezva
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na výzvu "Pomoci dětem v nouzi"
byla vskutku dojemná. Protože odezva
byla tak rozsáhlá po celém světě ,
musela se správní rada rozhodnout pro
uděleni příspěvku pouze takovým projektům,
které neJVIce ztělesň ují
myšlenku humanitární pomoci, se kterou ·byly příspěvky d ě tské pomoci

Město Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav ve spolupráci s RC Brandýs Boleslav připrav uje letos již VII. Mezinárodní festival dětských pěveckých
sborů. Koncerty se budou konat v pátek
ll. června ve Staré Boleslavi v barokním chrámu Nanebevzetí Panny
Marie a v sobotu 12. června na nádvoří
Brandýského zámku.
Ze zahraničí letos přivítáme díky
spolupráci s RC Maribor dětský pě
vecký sbor Prežihov Voranc ze slovinského Mariboru. Z českých sborů
k nám zavítá Ji skřička z Uhříněvsi a
Mládežnický sbor Pražského hlaholu.
Vedle hos tů vystoupí i tři domácí sbory
v čele s dětským sborem Kantiléna.
čestného předsednictví celého festivalu
se, díky účasti slovinského sboru, ujal

těšbne

vytvořeny.

Aby podporu mohlo získat co nejvíce prosprávní rada se rozhodla udělit i částečné
příspěvky dalším projektům. Naše žádost o 25.000
US$ nebyla pokryta v celé výši, ale částkou 20.000
US$. Správní rada tak uznává význačnou zásluhu
našeho projektu, a proto se rozhodla ji podpořit.
Očekáváme, že bychom příspěvek obdrželi v prů
běh u několika měsíců. Při uvádění tohoto projektu

do života se rádi s naším distriktovým
o tyto příjemné
chvilky, které vlévají do žil každého
rotariána uspokojení nad dobře vykonanou prací.

VII. Mezinárodní festival

vyvolávací cena 13.430,- Kč se vyšplhala až na 40.770,- Kč. Největšími při
spěvateli do aukce byli dle cen pří
klepu: Znovín Znojmo a. s. se sídlem
v Satově (8.000,- Kč), RC Bielefeld,
Německo (7.920,- Kč) a RC Nova
Gorica, Slovinsko (6.050,- Kč). Náš RC
Brandýs - Boleslav pak celou částku
určenou
na
podporu festivalu
zaokrouhlil na celkových 45.000,- Kč.
Všem přispěvatelům, ale i vydraž itelům patří náš velký dík. Věříme, že
se letošní ročliík Mezinárodního festivalu dětských pěvec kých sború v Brandýse-Boleslavi, na nějž Vás srd ečně
zveme, vydaří !

j ektů,

dětských pěveckých

sborů
velvyslanec Slovinské republiky v ČR pan
Dr.Damjan Prelovšek.
RC Brandýs - Boleslav připravil na sobotní podvečer 10. dubna aukci vín, jejíž výtěžek bude použit
právě na úhradu náklad ů spojených s pořádáním festivalu. V této pro naše město neobvyklé aukci se na
zákl adě darů s přáte lených zah'raničních Rotary
klubů, tuzemských v in ařů, ale i dalších firem sešla
velmi pestrá sbírka celkem 76 lahví vín. Celková

ča sopi sem podě líme

Ing. Otakar Veselý
Past prezident

Hynek Homolka
(sekretdř RC Brandýs-Boleslav)

se na inauguraci

Board of Directores Rotary International přijala rozhodnutí založit od 1. července 1999 nový District 2240,
zahrnující všechny Rotary Cluby v České a Slovenské republice.
Distrikt 2240 Rotary International
bude slavnostně inaugurován v soboru 26. června 1999 v 17,00 hodin v Praze na Žofině. Stane se tak při konferenci
Rotary distriktu 1920, která se koná na Žofíně tentýž den
od 9,30 hodin.
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Dobroslav Zeman (předseda), Ivan Belan, Martin Petiška, Peter Zemaník.
Martin Pelíška (vedoucí redaktor), Luděk Bareš, Jan Hladký, Jan Chejn, Jiří Nussberger, Miloš Pulkrábek, Andrea
Vernerová - ve spolupráci se všemi RC a RTC, které poskytly své podklady.
Rotary Club Brandýs - Boleslav.
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Rotary distrikt 2240 v dubnu 1999 ve spolupráci s Vydavatelstvím Dům Praha
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