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Vážení čtenáři, 
milí přátelé, 

často jsem si říkal, že se vlastně spo· 
lupodílíme na dějinách své země: vždyt 
kolik společenských systémů jsme už 
zažili - zejména my starší, narození ještě 
v první polovici 20. století: nejdříve krátké 
období fungující demokracie, po něm zni· 
čující ll. světovou válku, krátká přechodo
vá období před i po ní, potom více než čty· 
řicetiletou komunistickou diktaturu, pře· 
rušenou kratičkým obdobím naděje 

v osmašedesátém ... 
V 90. letech jsme se naštěstí dočkali 

demokracie s jejími radostmi i obtížemi -
a počínaje 1. květnem konečně patříme 
do naší vytoužené Evropy, přesněji řeče· 
no do Evropské unie. V ní se opět schází· 
me s našimi blízkými bratry Slováky, stej· 
ně jako jsme se s nimi sešli i ve světě 
Rotary: nejdříve pod záštitou našich 
rakouských přátel z distriktu 1920, od 
roku 1999 pak v našem společném 
česko-slovenském distriktu 2240. 

Jsou to všechno události vpravdě his
torické, které nemohou zůstat nepovšim· 
nuty ani v našem časopisu. Proto jsme 
do tohoto čísla - aniž bychom opomíjeli 
řadu aktualit a zajímavostí ze světa rota· 
riánského společenství - zařadili několik 

hodnotných příspěvků z pera význam
ných osobností obou našich republik. Při· 
pomínají v nich a současně i hodnotí his
torický význam začlenění obou našich 
zemí do Evropské unie. 

My, češti i slovenští rotariáni, jsme do 
obdobného vyššího svazku - nejen evrop· 
ského, ale dokonce i celosvětového -
vstoupili ovšem už před 14 roky, když 
jsme začali s obnovováním existence 
bývalých a zakládáním nových Rotary 
klubů u nás. Mezitím jsme se naučili vážit 
si všeho, co včlenění do společenství 
Rotary lnternational pro nás znamená. 
A to nejen pro nás rotariány, ale naším 
prostřednictvím i pro celou naši společ
nost, které můžeme účinně sloužit a po
máhat v oblasti humanitární, sociální 
i vzdělávací díky účinné mezinárodní spo· 
lupráci. Vážíme si jí a dle našich možnos· 
tí chceme k ní sami ochotně a trvale při· 

spívat. 

Dobroslav Zeman, 
šéfredaktor RGN 
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Sjednocená, ale současně i mnohotvará Evropa - ideál, 
který v dějinách kontinentu vystupoval do popředí už několi· 
krát, se začíná naplňovat stále intenzivněji. Rozšíření Evrop· 
ské unie v letošním roce i příprava dalších kandidátských 
zemí jsou toho jasným důkazem. V tomto procesu, jehož 
jsme se stali přímými a aktivními účastníky, bychom měli 
dbát i odkazu prvního československého prezidenta, Tomáše 
Garique Masaryka, čestného guvernéra bývalého Rotary 
distriktu SS, jako zakladatele moderního evropského státu. 

Dignitatis memor es ad optima intenti ~ 
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Milí rolaricínští pltítelé, 

blížíme se ku konci ro tariánského 
roku - a já se už těším, že se s mno h)"
mi z vás setkám na věto,·ém kongresu 
Ro tary l nrernational ve cinech 23.-26. 
května v japo nské Osace. Vše tomu 
nasvědčuje, že bychom měli mít opět 

téměř reko rdní účast na kongresu, 
který hostí již potřetí Japonsko 
(v Tokiu se konal v roce 1961 a 1978). 
Všechny p i·ípravné a o rgani zační 
komise \')'konaly množství práce, aby 
i toto letošní setkání proběh lo s co nej
větším úspěchem. 

V tomto roce je tomu už deset let, co 
se konal Světov)r ko ngres Rotary v j iné 

asijské zemi - v Taipei na Tai,vanu. 
ení proto náhodou, že jsem si pro 

tem o mčs íc oblékl jejich tradiční 

oblečen í - a současně gratuluj i taj
n msk)rm rowrián(un k tomuto \ý ro
čí. 

Vždy, když se Světový kongres Rl 
koná v této části s,·čta, tčšíme se že 
se ho zúčastní mnoho členů z rot~u· i 
ánsk)rch zemí Asie. A ,. nedaleké 
budoucnosti se jejich počet j eště 
zvýší d íky pečlivé příprm·ě Komitétu 
Rl pro rozšíření myšlenek Rorary clo 
nerorariánsk)·ch zemí a jeho poclv)'
boru pro Čínu a pro jižní a jihov)'
chocln í Asii. Jen si přeclsravre, jak 
bude moci vzrt'1sr humanitární 
po moc rotarián(J, kterou budou 
moci poskytnout porřebn)rm rodi
nám v réro oblasti poté, až budou 
místní kluby p t'1sobit svobodně a 
otevřeně, což je základním požadav

kem pro rozš íření Rotary. 
Uváděn í časem prověřených princi

pl l Rotary do těch to nových zemí je 
vzrušující a clt'dežitou součástí našeho 
poslání - činit S\"ět lepším pro ,-šedl
no liclsrvo. Zejména pak je uspoko jují
cí sledovat rorariány z těchto nových 
ro tariánsk)·ch zemí, kteří se poprvé 
zúčastní Světového kongresu a těš í se 
z armosféry a poslání našeho spo le
čenství. Tam se také nejlépe projevuje 
rotariánské pi·á telství. Národní hranice 
a kul turní ba riéry mizí ve vhodně 

pojmenovaném Domě pi·átelství, 
v němž se rotariáni, jež spojuje společ

né motto SERVICE ABOVE SELF, podí
lejí o své úspěchy a sny a utužující přá-

Pohled do historie 
alespoň dvěrna starýrni fotografierni si prtpo
rneňrne zakladatele hnutí, jehož rnyšlenky, ideály 
a cíle našly běhern jednoho století uplatnění 
v celérn světě: základy položil tornuto celosvěto
vérnu společenství - Rotary lnternational -
právník Paul P . Harris. 

Paul P. Harris ve svém domově v Comely Bank při rozhovoru s jedním námořní

kem ( prosinec L942) 
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relství, která pak budou trvat po jej ich 
celý život. 

Tam se také cíl Hotary - dosáhnout 
míru a vzájemného porozumění na 
celém světě - prolíná s jeho posláním 
po máhat rodinám, které to tolik potře
bují, ať žijí kdekoliv. Zlepšujeme-li život 
lidí v obcích, kde sami žijeme či kde
koliv jinde na S\"ětě prostřednictvím 

poskytování dobrovolné služby, pomá
háme snižovat u trpení, tlaky a bezna
děj , které pak přert'1stají ve zlost a 
zlobu, vedoucí jen k násil í. 

Blížíme.-li se už k poslednímu měsí

ci tohoto rotariánského roku, využijme 
pozitivní energie vyvolané Světovým 

kongresem k tomu, abycho m jí posíli li 
sami sebe a vstoupili clo roku, ,. němž 

Hotary oslaví své sté výročí se stále sil
nějším rozhodnutím PODÁVAT SVOU 
POMOCNOU RUKU všem potřebn)rm. 

13ýval)' německ)r ka ncléř Konracl 
Aclenauer kdysi poznamenal: "My 
všichni žijeme pod stejnou oblohou, 
ale nemáme stejné ho rizonty." Zúčast

níte-li se tedy kongresu, snažte se nasát 
jeho energii a přineste ji zpět do S\ých 
klub(J. Učiníte-li rak, rozjasníte a rozší
ří te komukoliv jinému jeho ho rizont a 
sami se potěš íte pozitivním ,')-slecl
kem. 

d-r~-~'-
} OIIC/Ihan B. Majiyagbe 

prez ideu/ RoiCIIY fnlernalional 



Milí rotariá nští p h ítelé, 

v posledním měsíci s,·ého funkčního 
období bych vám chtěl všem poděkovat 
za vaši pomoc a podporu, kterou jste 
mi po celý rok 2003/ 04 poskytovali. 

jako v)'raz úcty k městu , v němž se 
společenství Rotary zrodilo, jsem si 
vzal na hlavu baseballovou čepičku 

Chicaga. 
Jedním z mých hlavních cílú pro 

tento rok byla ., rotariánská rodina'". 
Sá m jsem však nemohl tušit, jaký 
význam bude mít toto téma právě pro 
mne těsně před m}'m nástupem clo 
funkce prezidenta. Když má drahá 
žena Acle před rokem zemr·ela, širok)· 

___________________ _,/ slovo prezidenta Rl 

proud lásky a kondolencí ocl rotariá
n(t z celého světa bezpochyby proká
zal, že Rotary je sku tečně jednou 
oh romnou rodinou. Jménem celé 
své rodiny bych také chtěl poděkovat 

všem, kteří přispěli clo .,Aclina fondu 
naděje". zřízeného , . rámci Naclace 
Rotary ke ,·zclělá\'ání žen a dětí. 

Památka mé ženy Acle bude stále oží
vat, bude-li se vzděl ání dostávat stále 
většímu počtu žen a dětí. Potřebují 

je, aby z nich mohl i být platní a nezá
d slí občané tohoto S\·čra. 

S povclěkem jsem také sledoval, jak 
hlubok}' ohlas našlo lerošní heslo 
Rorary LEND A IIAND - PODEJ 
POJ\IOCNOU RUKU u tol ika rotariá
nú. Je ,r)·razem prostého gesta ocho
ty, přesahuj ícího hranice stá tLt i spo
lečensko-kulturn ích zábran, a vyjad
řuje samu podstatu Rotaty Jaclčaso
vá povaha této , -}'Z\ ')' zp(tsobila, že se 

už po generace stále objevuje tam, kde 
se hm·of'í o humanitární pomoci a služ
bě druhému. j eden rotarián mě napří
klad nedávno informm ·al, že Eclward 
Evererr Hale, znám}' americk}r auto r a 
duchovní, který p(tsobil v Senátu jako 
kaplan na počátku 20. století, jednou 
napsal: .. Dívej se vzh(tru a nikol i dolú, 
dÍ\·ej se vpřed a niko liv zpět, pohled 
ven a nikoliv dovnitř - poskytni S\ 'OU 

pomocnou ruku:' Stejně tak i sám Paul 
P. llarris napsal v září 1912: ,Je třeba si 
uvědomit, že naším úkolem bude vždy 
pomáhat prosperi tě obce, v níž žijeme 
a že nabídneme svou pomocnou ruku 
všude tam, kde toho je v zájmu veřej

nosti zapotřeb í. '· Neclivme se proto, že 

dnešní rotariáni se chopil i této myšlen
ky s takovou si lou a nadšením! 
Oprávněně je rento poslední měsíc 

rotariánského roku věnován meziná
rodním zájmov)·m sdružením rotariá
nl! (Rorary FeiiO\Yships). Poskytují jim 
příležitost ,·ěnovar se společné zábavě, 
záj mttm a zájmovým profesím, aby rak 
uplati'lovali první zásadu rorarián
ských cíl(t: vzájemné poznání jako pří
ležitost ke službě a pomoci. Vyz}rvám 
proto všechny distrikty a kluby, aby 
své členy podporovaly k účasti na akti
vitách těchto zájmových sd ružen í, 
která pozvedají na vyšší úrovet1 rorari
ánské poznání a jsou současně účin
n)•m nástrojem k udržování a rozšiřo
vání naší členské základny. 

tadešcl tedy čas, milí rotariánští přá
telé, abych na těchto stránkách svá kaž
cloměsíční poselství uzavr·el. Bylo pro 
mne ctí sloužit ,·ám po cel)• tento rok, 
a provžcly budu tuto poctu vnímat 
s pokorou a ,·děčností. Další Světm)· 

kongres Rl je již za námi - a blížíme-li 
se roku histor ického stého výročí, 

nezaváhejme nikdy poskytnout svou 
pomocnou ruku těm, ktel'í ji opravdu 
potřebují. Za to vám upl'ímně děkuj i. 

Jonathan B. Mc(jiyagbe, 
prez ident Rl 

v prosinci 1942 se Paul P. 
Harris setkal ve svém bytě 
(všimněte si ubrusu na 
stole se znakem Rotary) 
se členy vúbec prvního 
Rotary klubu, založeného 
v Chicagu 1905 (Hufus 
Chapin, Silvesrer Schiele 
a Barney Amtzcn). 



schopnost vést 

~, __________________________ ... 

Lvýchova ke schopnosti vést 
Hlavní síla Rotary spočívá v kontinuitě jeho řídící
ho aparátu. Jeho každoroční obrněna na všech 
úrovních proto vyvolává stálou potřebu vysoce 
kvalifikovaných dobrovolných řídících pracovníků. 

Jejich zajištění je úkolern Kornitétu R l pro rozvoj 
členské základny a její přípravu. 

Jeho pledsedou je Ron Burton, 
h)Ívai)Í l'editel Rl, člen RC Norman 
v Oklahomě, kte1} zastával1'adu dal
ších funkcí v úst ledních orgánech Rl, 
naposledy funkci moderátora 11a 
Mez inárodnírn shromáždění v Ana
heimu v roce 2003. Redakce časopi
su THE ROTARIAN mu položila něko

lik zásadních otázek. 

Proč je pro vedoucí osobnosti v Rotary 
tak důležitá jejich příprava? 

Jedním z nejzaj ímavějších, 

jedinečných r ysť'l Horar y 
je, že se většina jeho ř íd í

cích osobností každo
ročně na všech funkč
ních úrovních obmě
i'luje. rr·esto toto 
společenství své 
poslání i své úkoly 
úspěšně plní a ro 
s novými fuinkcio
náři , s jejich nad
šením a s možno
st í uplatn it jej ich 
nové nápady. Proč 
tomu tak je? I nu, 
jsou na tO připraveni. 

V pod n ikatelském 
světě i ,. dobro,·olných 
organizacích vyžaduje 
každá činnost určité před-

poklady, aby mohla být práce 
vykonávána řád ně, aby organiza-
ce prosperovala. Rorary zajišťuje pří
pravu sv)•ch kádrť'l na všech úrov
ních, takže ti, k teří pak jsou zvoleni 
k v)rkonu urč i tých funkcí, mohou 
principy řízení vh odně up latn it. 

Tejde ovšem o jej ich přísné dodržo
vání, jde spíše o vhodný nadhled, 
názor, o jakousi "s i l n i ční m apu'·. 

Žádní dva jed inci nejsou stejní, ne
jsou stejné ani dva kluby, ani příleži

tosti, které mají. Zá leží proto na kaž
dém jedinci, abr získal zkušenost 
potřebnou k aplikaci pravidel a prin
cip(! v dané situaci. 

Všich ni víme, že změna je nezbyt
ná . .Je výzvou a přílež i tos tí k dalšímu 
rtiStu, ke zlepšení, k získání nov)rch 

členú, pl'i
nášejících nové nápady. Avšak každé 
změn a musí být vyvážena urč i tou 

soustavností. Za t ímco rúzní l id é 
mohou dané př í l ež i tosti využít rúz
ným zpúsobem, potřebujeme založit 

Dignitatis memores ad optima intenti 

jej ich rozhodování na pevn)rch hod
notách, z nichž naše aktivi ty vycháze
jí. Příprava a vzdě lávání tedy tuto 
základnu, ryto hodnoty zaj išťuje a učí 
nás, jak jich využít, aby náš konečn)r 

produk t od povídal rorariánskému 
poslání. 

Jak ovlivnil výkon funkce moderátora na 
Mezinárodním shromáždění v Anaheimu 
v roce 2003 Váš názor na výchovu a 
vzdělávání? 

Posíli lo rojen mou dúvěru ,. potře
bu vzdělává ní i ve skvělý vlh· prá,·ě 

tohoto pros třed í na v)rchovu rorariá
n t"I. Nikdy jsem se nezúčastnil škole
ní, které by bylo insp i rati vnějš í , 

ná ročnější, ale sou časně i přinášej ící 

větší prospěch . Je ro dáno jeho výj i-
mečnos tí. Pokud se kd okol iv 

tohoto shromáždění jako na
stávající guvernér disrr iktu 

dosud nezúčastnil , je jen 
těžké vysvětl it mu nad

šenou a elektri zující 
atmosféru a kouzlo 
tohoto setkání těch, 

které spojuje spo
leč n ý ideál, jeden 
cíl. Tvoří jednu vel
kou rod i nu. P ři 

žádné jiné rorarián
ské akci se neproje
ví m eziná rod nost 
tohoto spo lečenstv í 

lépe. 

Jaké jsou základní prvky 
úspěšného Rotary klubu. 

a proč jsou důležité? 

Ideál rorariánské služby a 
pomoci je založen na čty řech 

oblastech aktivit: na sl užbě klubu, na 
profesní s lužbě, na službě obci a na 
mezinárodní sl u žbě - ty společně 

představují fil ozofický úh elný 
kámen RT. Rotary k luby vynakládají 
úsi lí ve ,·šech těchto oblastech, aby 
soustavně napll"wvaly cí le Ro tar y. 
Úspěšný Rotary klub je tedy založen 



............................ ..r" schopnost vést 

K plánu vedení vašeho Rotary klubu: 
Zvážili jste již, 

> jak se vyrovnat s principy úspěšného řízení aktivit 
klubu (členská základna, projekty, Nadace Rotary, 
řízení klubu)? 

> jak zajistit spolehlivou komunikaci členů klubu s jeho 
prezidentem, jeho výborem či s předsedy komisí, ale 
i s guvernérem, jeho asistenty a s komisemi distriktu? 

> jak zajistit kontinuitu v řízení klubu a v koncipování 
projektů? 

> jak upravit jednací řád klubu, aby obrážel aktuální rea· 
litu života klubu? 

> jak využít přátelských vztahů jako motivačního faktoru? 

> jak zajistit výchovu a vzdělávání pro všechny členy 
klubu? 

na praktickém uvádění klubov)"ch 
akti\·it ,. ži\·ot- to je operační úhelný 
kámen !U. 

Prvním principem úspěšného 

klubu je jeho schopnost udržovat a 
současně i rozšiřovat č lenskou 

základnu. Podle mého názoru je nej
ho rší, nenabídneme-li novému členu 

klubu, aby se do jeho či nností akti\·
ně zapojil. V tom případě jeho zájem 
ochabuje a m úžeme jej i ztratit. Hned 
ocl p rvního dne musí proto začít 

jeho v)·chova a vzdělá,·ání i jeho za
pojení. Všichni bychom se měli cítit 
zoclpověcl n )·mi za přípravu a posky
tování raci n ov)'m čl ent"'m, aby se 
mohli s mysluplně uplatnit. 

Jedním ze zptlsobtl , jak členy 

v klubu udržet, je koncipování úspěš
ných projekttl služby a pomoci. To 
představuje druh)· princ ip úspěšnos

ti klubu. Aby si udržel a rozší!·il svou 
čl enskou zákl adnu, musí mít klub 
také dt1vod své vlastní existence. Po
sláním klubu je realizovat servisní 
projekty na místní, distriktní i mezi
národ ní úrovni. Chce-li být úspěšný, 

musí mít dobf·e vydžen)· program. 

clo něhož se ml'1že zapojit kažcl)• čle n. 

Ten pak přiláká nové členy, kteří se 
budou chtít podílet na pozitivních, 
vid itelných aktivi tách ve prospěch 
obce. 

J\lnohé členy Rora ry přitahuje také 
SYOu možností mezinárodních kon
taktL!. V)•bornou příležitostí a součas

ně naplněním t ř·erího principu 
úspěšného klubu je jeho spolupráce 
s Naclací Hota ry. Ta mt"'že spočíva t j ak 
ve finančním př'íspěvku , tak i,. osob
ní účasti na některém z projektú 
(hancls-on projecrs). N ic nesblíží lidi 
víc, než ,·yhrnou-li si spo lečně ruká
vy a pracují-li bok po boku na reali
zaci nějakého humanitárn ího p rojek
tu, zaměf·eného na zlepšení ži\·ota 
b ližních. 
Konečn ě čtvrt)• m principem úspěš

ného klubu je př'ípra,·a ,·edoucích 
osobností, schopných sloužit ideá
lt"'m Rotary i nad rám ec samotného 
klubu. Protože se vedení Horary kaž
doročně obměiíuje, máme trvalou 
potřebu no,·ého rýmu těch , kteří se 
ujmou cílt l Rotary a budou v nich 
pokračovat. Poznal jsem, že jsou-l i 

jed inci dobře připraveni a dozvídají
li se o Rotary stále něco no,·ého, 
chtějí pak b)•t také stá le více zapojeni 
clo jeho aktivit. To je prospěšné 

nejen samotnému klubu, ale hlavně a 
především celému našemu společen
std. je proto rozhodující, abychom 
soustavně vychovávali vedoucí osob
nosti p ro všechny ú rovně Rotary. 
Úspěšnost každého klubu tedy začí
ná a také končí odpovědným ,·zdělá

váním. 

V čem spočívá hlavní úkol vzdělavatele 

distriktu? 

]e spojovacím prvkem mezi guver
nérem a případně jeho nástupcem a 
mezi řadov)rmi rota ri ány a současně 
rozhodující osobou pro výchon1 
řídících osobností, a to i nad rámec 
klubu. Je odpovědn)r za to, že posel
srd Rora ry je představová no a dále 
předáváno soustavně a přehledným 
zpl'1sobem. Vzdělavatel musí vědět 
o Rotary co nejvíce, musí b)rt inspiru
jící, přesvědčivý- a musí mít i dosta
tek smyslu pro humor. 

Jakých informačních zdrojů mohou 

budoucí funkcionáři využívat? 

Je j ich velké množství - příručky, 

brožury či power-poin tO\·é prezenta
ce, k teré si mohou stáhnou t z in ter
netu. O své zkušenosti se s každ)•m 
rádi podělí i b)rvalí gu vernéři či čle
nové komitétll Rl, stejně rak jako p ra
covníci ústředí Rl v Evansronu, kteří 
bezpochyby rád i podají svou pomoc
nou ruku. 

Pl'eložil a redakčně upravil (dz) 

~-i:lj;l•iil1;Jf·1~diii , p*.J•I•t1M 
BUILDING AN ORGANIZATION OF 
LEADEAS - Ran Burton. Chairman of the 
Al's Leadership Development and Train
ing Committee for 2004/ 05, talks 
about the importance of emphasizing 
quality leadership training at every level 
of Aotary. 

Dignitat is memores ad optima intenti 0 



komerčníprezentace ~~ ........................................ . 

IOberbank Leasing -v Cesku 

Oberbank AG provozuje 100 filiálek, 
z toho 95 v Rakousku a 5 v Bavorsku. 
Zaměsrná, ·á 1 650 zaměstnancll a ob
hospodařuje bilanční sumu přesahují

cí 10 miliard EUR. 
V ČR byla až dosud zastoupena pro

střednictvím své dceřiné spo lečnosti 

Obk finance s. r.o., která kromě pora
densk)•ch a servisních služeb plnila 
úlohu bankovní reprezentace. V roce 
2004 banka zásadním zpt1sobem rozši· 
řuje S\'é akti\'ity na českém trhu. Pn·
ním konkrétním krokem bylo založení 
leasingové společnosti Oberbank 
Leasing spol. s r.o. v Praze. 

O bl ižší informace k záměrllm Ober
bank AG jsme požádali ředitele její 
reprezentace v české republice 
Ing. Ivana Věžníka. 

S jakými cny jste vstoupili na český leasin
gový trh? 

Oberbank Leasing spol. s r.o. zahájila 
obchodní aktivity počátkem roku 
2004 jako univerzální leasingová spo
l ečn ost se zaměřením na firemní 
zákazníky. j ed iným spo lečníkem 

a zakladatelem firmy je rakouská 
Oberbank Leasing GmbH e sídlem v 
Linci. Silné zázemí rakouské bankovní 
skupiny Oberbank AG ve spojení se 
zkušeným t)•mem čcsk)rch spolupra
covníkú umoži'luje ve velm i krátkém 
čase posoudit a reali zovat potřeby 

financm·ání formou finančního leasin
gu prakticky všech kategori í movit)'ch 
předměttJ leasingu. 
Společnost Oberbank Leasing spol. s r.o. 

je řádným členem Asociace leasingo-

V sousednírn Rakousku je předevšírn všern podnikatelům 
velrni dobře znárná Oberbank AG. Byla založena v roce 
1 BBB v Linci a sta/a se tak nejstarší akciovou bankou 
v Rakousku. V průběhu uplynulých desetiletí se rozvinula 
v úspěšnou univerzální banku se zvláštnírn zarněřenírn na 
segrnent; rnalých a středních firern a na širokou privátní kli
entelu. Velrni silné postavení si vybudovala speciálně 
v oblasti financování obchodních aktivit; svých klientů. Svůj 
úspěch založila na velrni t;ěsnérn vztahu k zákazníkům, kt;e
rýrn poskytuje kvalitní služby vycházející předevšírn z doko
nalé znalosti jejich potřeb. 

vých společností České republiky. 

Konkurence na českém leasingovém trhu 
je značná. V čem v1díte vaše přednosti? 

Leasingová spo lečnost Oberbank 
Leasing spol. s r.o . má maximální 
zájem na vytvoření stabilních, dlouho
clob)rch a vzájemně výhodných 
obchodních vztaht'1. Naše propojení 
s Oberbank AG nám umožií uje, ,. pří· 

padě potřeby, reali zovat leasingové 
obchody ,. ko mbinaci s bankovním 
úvěrem. 

Disponujeme dostatcčn)·mi finanč

ními prostředky i potřebn)•mi zkuše
nostmi, abychom svým klientúm 
pomohli uskutečnit prakticky jakýko
liv rozumný projekt. Vážíme si každé
ho dobrého klienta a jsme připraveni 
uděla t vše. abychom ho o tom pře
svědčili. 

Na jaké produkty si u vás muže klient vzít 
leasing? 

Provádíme individuálním zpúsobem 
a za skutečně ' ')'hodných cenov)•ch 
podmínek fin a nčn í leasing jednotli
v)·ch strojtl a zařízen í, technologick)·ch 
celkll, LJčelm")·ch ·trojních sestm· a ,')·· 
robních linek, manipulační techniky, 
zdravotnick)rch přístroj(! a zal'ízení, 
nákladních vozidel a užitkových ,·ozll 
i osobních automobil(!. S tím se samo
zřejmě pojí dopli'l kové služby, jako 
pojištění předmětt'J leasingu za ,·)·hod
n)·ch podmínek a sazeb u renomova
n)rch pojišťovacích ústavt'1, či bezplatné 
po radenstd před uzavřením leasingo· 
vé smlou'T r)•kající se vhodnosti toho-

LO druhu financování pro clan)r pf·ípad, 
včetně posouzení ' ')'hodnosti úYěru 
a leasingm·ého financování apod. 

A vaše obchodní podmínky? 
finanční podmínky leasingových 

obchocl(J se pohybují na spodní hrani
ci nabídky v českém leasingovém pro
středí a jsou ,·íce než konkurence
schopné. Zkušenosti, tradice, dobrá 
pověst a interní kontrolní mechanis
my finanční skupiny Oberbank jsou 
zárukou naprosto korektního, takrní
ho, \ 'Střícného a inclivicluálního přístu· 
pu k obchodním parrnert'lm, kter)' se 
vyznačuje především snahou porozu
mět obchodním potl'cbám a udělat 
pro jejich naplnění vše. co je možné. 

Leasingové obchody nejsou praktic
ky nijak omezeny \ 'Slupní cenou před
mětú leasingu a administratinlí nároč
nost jejich realizace je na minimální 
nutné hranici. Financování je běžné 
jak na bázi CZK, tak EUR, při použití 
pevné či pohyblivé úrokové sazby. 

Co dále plánuje Cberbank AG v české republice? 
\'roce 2004 dojde k zásadnímu roz

šíření aktidt na českém trhu. Kromě 
leasingov)•ch obchoclt'1 zahájí ještě 
v pr(Jběhu roku operativní bankovní 
aktivitu i banka sama. Pf·ijará strategie 
pak pf·eclpokláclá postupn)r rozvoj 
pobočkové sítě ve ,·šecll v)•znamných 
regionech české republiky. Stejně jako 
v Rakousku se bude Oberbank i na 
českém trhu koncetrovat na segmenty 
mal)·ch a středních firem a širokou pri
vátní klientel u. 

Oberbank Leasing spol. s r.o. • Vodičkova 40 • 110 00 Praha 1 
Telefon: +420 296 303 280, +420 296 303 290 • Fax: +420 296 325 996 
e-mail: office@oberbankleasing.cz • www.oberbankleasing.cz 

Obe rbank 
Leasing spol. s r.o. 
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____________________ _,/ zkušenosti z Anaheimu 

Do nového století Rotary 

Na Mezinárodním shromáždění v Anahei· 
mu ve dnech 15.-22. února t.r. spolu stále 
žertovali dva noví guvernéři · Desmond 
Lawson and Cathy Roth . oba s charakte· 
ristickým australským přízvukem a s typic· 
kými symboly původních obyvatel tohoto 
kontinentu na svých vestách. Přes odlišná 
jména si byli tolik podobní: však to také sku
tečně byl bratr a sestra. kteří se jako vůbec 
první sourozenci stávají současně guverné
ry dvou různých Rotary distriktů. 

V Anaheimu se připoj i l i k dalším 
525 budoucím guvernértun ze 72 ze
mí celého světa, aby se při plenárních 
zasedáních, skupinmých diskusích, 
při in formačních setkáních nebo na 
společensk)rch akcích přip ravova li na 
své historické poslání - stát se vedou
cími osobnostmi Rotary p f·i vstu pu clo 
druhého století jeho existence. 

Cachy Roth bude říd i t clistri kt 9780. 
Byla vúbec první prezidentkou Rotary 
k lubu v celé Austráli i. "Byla jakýmsi 
pok usným mo rčetem ", žertuje její 
bratr Desmo ncl, který se stal v clistrik
tu 9630 "Ro tariánem roku"' a který byl 
také vedoucím GSE týmu, vyslaného 
clo Anglie. 

I když Cathy říká, že vždy měla 

., téměř telep atické spojení se svým 
bratrem ", byli oba z nich překvapeni , 

když zj istili, že v roce 1990 byli součas
ně zvoleni clo funkce prezidenta 
svého k lubu. "Byla to jen shoda okol
ností, nic takového jsme neplánoval i". 
Stejně tak tomu bylo i při jejich zvole
ní guvernérem. ,.Byli jsme naclšeni, 
když jsme to zjistili. j e pro nás oprav
du ctí moci sloužit ve funkci guverné
ra v roce 100. výročí Ro tary." 

Prezident G . Estess vyhlásil pro své 
fu nkčn í obdo b í tř i cíle: nejvyšší p riori
tou Hotary je snaha o vymýcení dětské 

; . ; 

s novyrn• guvernery 
obrny; cl ruh)•m cílem je ro7.šíř i t člen

skou zák ladnu na 1,5 mil. čl en (L A ko· 
ncčně třetím cílem bude, aby každý 
z nich přspěl clo Nadace Rotary část

kou alespo i'l 100 dolarů . Současně 

vyzval všechny budoucí guvernéry, 
aby svou pozornost zaměřili na celo
světově aktuální otázky: péči o zdraví 
lid í, zaj iš ťován í pitné vody a oclstral1o
vání negramotnosti. Podtrhl také cl(Jle
žitost rotariánské rodiny a potřebu 

včlenit rodinné příslušn íky nejen clo 
společenských akcí, ale i clo real izace 
klubových projek tl'l . 

Letošní prezident Rl ]. ~lajiyagbe 
vyzval nově nastupující guvernéry, 
aby si sestavili vlastní program k osla
vě 100. v)rročí. "Při vstupu do druhého 
století si při pome!''lm e slova Paula H ar
rise: Budoucnost Rotary je zahalena 
clo tajemství, plného očekáván í. Je na 
vás, mí noví rotariánští přátelé, abyste 
pomáhali k odhalování tohoto dalšího 
osudu Rotary." 
Nově nastupující fu nkcionáři jsou si 

velmi dobře vědomi svého výj i mečné

ho postavení v dějinách našeho spole
čenství. "Sté výročí nám dává příleži
tost k p ropagaci Rotary i k tomu, aby· 
chom dokázali n ěco nového", řekl 

Peter Charles Durbin, budoucí guver
nér anglického clistriktu 1290. Do el is
kuse př ispěli i další bývalí prezidenti 
RI, např. James Lacy, nynější předseda 
Sboru pověřencú adace Rotary, 
Carlo Ravizza i 13hichai Rattakul. 
Během shromáždění v Anaheimu se 

také dostalo k l-ru publikaci "A Cen tury 
o f Service: The Sto ry of Rotary Inter
national". j ejí auto r rotarián David C. 
Forward popsal tříletou odyseu, kte· 
rou prošel př i psaní této knihy v roz
sahu 354 stran. Více než 200 guverné
rú stálo pak ve frontě, aby clo publika
ce získali podpis nynějšího preziclenra 
Rl, jeho nástupce i jeho jedenácti 
přeclchúdc(t. 

Po plenárních zasedáních spěchal i 
guvernéři k zasedání v d isk usních 
skupinách, na nichž se zabývali vším 
možným - ocl p lánování oslav 100 let 
až po finanční podporu adaci Rota
ry. "Při těchto setkáních jsem cestoval 
cel)•m světem. Pouze v Rota ry máte 
možnost setkat se s lidmi z nejrůzněj-

šího kulturního prostředí, s takov)rm 
rozhledem a s tolika schopnostmi," 
l"ckl Dcsmocl Lawson, a jeho sestra k 
tomu dodala: ,Je tak zajímavé sezná
mi t se se zkušenostmi guvernér(t z 
jiných zemí. Přes veškeré rozd íly však 
všichni řešíme společné problémy. 
Mohli jsme si své názory vyměn it a 
poučit se jeden ocl druhého." 

Zatímco Desmoncl a Kathy spěchali 
z jednoho zasedání do druhého, byli 
i jejich partneři plně zaměstnáni. 
Účastnili se na souběžném programu, 
na motivačních pohovorech, na dis
kusních setkáních i na společenských 

aktivitách. j ohn Roth, manžel Kathy, je 
l ékař. Byl zakládajícím členem RC 
Geelong. "Tato setkání partnerů byla 
nejen informativní, ale i velmi pod nět
ná", r·ekl. Velmi dobře se také vyrovnal 
s tím, že mezi ostatními manželkami 
guvernér (t byl jako muž v menšině. 

"Bylo nás samozřejmě poměrně málo, 
ale zapojili jsme se velmi dobře. Tento 
poměr se ovšem bude měnit, jak se 
budou v ř ídících funkcích Rotary obje· 
vovat stále více i ženy". 

Rhonda, manželka Desmonda Law
sona, je prezidentkou jejich společné

ho Rotary klubu. ,Jsem skutečně hrdá 
na jeho říd ící schopnosti. Krásně si 
rozumíme a sdíl íme společný zájem 
o rotariánské ideály. Ty nás jen sbližují." 

Když nastupující prezident Rl Glenn 
Estess uváděl své motto, prohlási l: 
"Obzvláště mě těší, že se tu celá rodi· 
na Rotary schází na jed nom místě. 
Stejně jako když se setká doma celá 
rodina, i naše shromážděn í je pro nás 
potěšením, p rotože nás všechny spo
jují naše společné ideály." 

Caty Silue1; U)Íkonná redaktorka 
časopisu The Rota ria 11; 

pleklad a redakční úprava (dz) 

Celebrate Rotary . The 2004-05 class of 
district governors prepare for Rotary's his
t orie centennial - by Cary Silver 
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vstúpili sme do Európy \, _________________ _ 

Príhovor ministra zahraničných 
vecí Slovenskej republiky 

... _ 

Eduarda Kukana o vstupe SR do EO pre časopis Rotary Good News 

Vážení členovia a priatelia Rotary 
klubov, 

s pmešením využívam možnosť pri
hovoriť sa vám prostredníctvom časo
pisu elitného d ištriktu 2240 Rorary 
International pri príležitosti vstupu 
Slovenskej republiky do Európskej 
únie. 

Dei'! vstupu Slovenska do Európskej 
únie- 1. máj 2004 neznamená len napl
nenie viac ako desaťročného snaženia 
vládnych a mimovládnych inštitúcií, 
ale je predovšetkým v)rsledkom snaže
nia a trpezlivosti celej slovenskej spo
ločnosti. Členstvo každej krajiny v Eu
rópskej únii je súčasne výsadou i zá
vazkom, z čoho vyplýva najma hlbšia 
angažovanost a vačšia zodpovednosť 
pri zálcžitostiach celoeurópskeho 
a globálneho významu. 

Medzi členstvom Slovenska v Európ
skej únii a členstvom v Rotary možno 
nájsť množsrvo spoločných paralel. 
Euró pska únia predstavuje spoločen-

stvo krajín vyznávajúcich rovnaké 
demokratické hodnoty založené na 
princípoch rešpektovania základných 
l'udsk ých práv a slobócl , trhových 
mechanizmov a rovnej hospodárskej 
súťaže. Podobne i členstvo každého 
jednotlivca v Rotary k lube znamená 
sebaiclentif ikáciu so spoločne uznáva
nými p rincípmi rovnosti, humánnosti 
a spravocllivosti a projekciu túžby člo

veka po zdokonalovaní sa. Historický 
májový dátum znamená pre Slovensko 
návrat do spoločenstva demokratic
kých a hospodársky silných krajín, 
kam sa po rokoch nezmyselného ideo
logického členen ia právom vracia. 
Podobne sa po páde Berlínskeho 
múru Rotary kluby navrátili do krajín 
strednej a východnej Európy, aby ďalej 

šírili odkaz Paula P. Harrisa, zakladate
l'a tohto dnes celosvetového hnutia. 
Každodenná charitatívna činnosť klu
bov v duchu hesla Rotary Jor doing 
good in the world" - SERVICE ABOVE 
SELF- je nasledovaniahodným a obdi-

vuhodným príkladom. Svet, ktorého 
sme súčasťou, opať raz prcchádza zlo
žitým obdobím vývoja. Humanitárne 
príspevky, vzclelávacie p rogramy a 
zdravotné projekty sú len zlomkom 
mnohých aktivít, prosrrednícrvom kto
rých Rotary v)'razne prispieva k pre
hl'bovaniu úcty a porozumenia meclzi 
rozman itými kultúrami a národmi na 
našej planéte. 

Už buclúci rok si spoločenstvo Rota
ry Internatio nal pripomenie symbolic
ké storočné jubileum oclo dňa založe
nia. Chce! by som využiť aj túto mož
nosť, aby som členskej základni orga
nizácie Rotary Internario nal adresoval 
úprimné slová uznania a vďaky a zaže
lal vel'a úspechov nielen v pro fesionál
nom, ale i osobnom živote. 

Eduard Kukan, 
minister zcthrcmičných vecí 

Slovenskej republiky 

Eduard Kukan. Slovak Fore1gn Mlnister, welcomes the acceSSIOn of the Slovak Republic to 
the European Union. 

Minister EKukan s PDG lvanom Belanom počas ll. konferencie di~triktu 2240 Rl v Banskej 
Bystrici, na ktorej pán minister vystúpil s hlavným prejavom 
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J 



__________________ .",/ vstoupili jsme do Evropy 

-Vstup Ceské republiky 

~o Evropské uniel 
U příležitosti vstupu Ceské republiky 

do Evropské unie požádala redakčn í 

rada o příspěvek do našeho časopisu 

také Pavla Teličku, který ve funkci hlav
ního vyjednavače absolvoval celý dlou
ho letý proces přístu pových jednání. 
Bohužel naše žádost přišla Pavlu Telič

kovi právě v době, kdy se ujímal 
významné funkce evropského komisa
ře, takže naší žádosti nemohl z dllvodu 
časového zaneprázdnění vyhovět. 

Připomínáme však, že Pavel Telička 

byl hlavním řečníkem na čtyřech mezi
národních ekonomických konferen
cích, které pořádal Rotary klub Praha 
každoročně od roku 1999 k problema
tice přístupu Ceské republiky k Evrop-

ské unii. Ta těchro konferencích, 
zaměřených vždy k aktuální proble
matice přístupových jednání, Pavel 
Telička vždy velmi zasvěceně infor
moval účastníky o prllbčhu těchto jed
nání a o požadavcích, které se při nich 
p ro Ceskou republiku snažil prosadit. 

Jsme přesvědčeni, že volba Pavla 
Teličky za evropského kom isaře jen 
potvrdila jeho schopnosti a kvality a 
ke zvolení do této funkce mu blaho
přejeme. 

Redakč11 í rada RGN 

Pavel Telička byl pravidelným účastníkem mezi· 
národnfch konferencí, pořádaných Rotary klu· 
bem Praha v uplynulých letech. 

!Příležitost i zodpovědnost 
Senátorka Zuzana Roithová je jednou z kandidátek na křeslo poslance 
v Evropském parlamentu. Požádali jsme ji, a by nás informovala o poslání 
Evropského parlamentu a prioritách, k teré z astává. 

Volbami do Evropského parlamentu 
se pro nás o tevírá příležitost nejen se 
spo lupodílet na vývoji sjednocené 
demokratické Evropy, budeme za její 
vývoj i spoluo clpovídat. Evropská unie 
ncní pouhým technokraticky vytvoře

ným trhem za účelem produkce, je pře

devším společens tvím hodnot, na 
jejichž základě se Evropa po staletí 
utvá řela. To, jakým zptlsobem se bude 
dále vyvíjet a jaké možnosti pro nás 
z rozšíření vyplynou, bude záviset 
zejména na n ás a na pol itickém rozlo
žení sil po volbách clo Evropského par
lamentu. 

Prostřednictvím Evropského parla
mentu mají občané možnost ovlivňo
vat směřování Evropské unie, jejích 
jednotlivých politik, tvorbu nových 
směrnic a nařízení, která mají bezpro
střední dopad na náš život. Parlament, 
kter)' je jako jediný z unijních o rgánll 

Opportunity and responsibility 

volený přímo občany, rozhoduje též 
o rozpočtu Evropské unie. 

Ceskou repub liku bude v Evrop
ském parlamentu zastupovat 24 
poslancll z celkového počtu 734 
poslanctJ. V parlamemu se nehlasuje 
podle národnostní příslušnosti , ale 
podle příslušnosti k politickým frak
cím. Váha a velikost těchto frakcí 
nepřímo rozhodují o tom, zda je 
poslanec úspěšný či neúspěšný v pro
sazování zájmll svého stáru. A je to 
právě KDU-CSL, k terá má jako jediná 
z českých politick)rch stran jisté člen
ství v n ejvětším a nejcl tlicžitějším 
poslaneckém klubu Evropského parla
mentu, v klubu Evropské lidové stra
ny-Evropských demokrarll, a tudíž 
i největší potenciál najít si v EP silné 
spojence. 

Zuzctna Roithová, 
se11d torka 

Ms. Zuzana Roithová. senator. is one of the cand1dates for a seat 1n the European Parliament. ln this interview she told us about the role 
and tasks of the European Parliament. 

Oignitatis memores ad optima intenti .r.; 



seminář RYLA ~~ ................................ ... 

Budujme svou budoucnost 
Térna tohoto článku bylo současně térnatern velkého RYLA
semináře něrneckého distriktu 1 950, který v letošnírn roce 
uspořádal pro neobvykle velký počet 4 7 rnladých účastníků 
Rotary klub Karlstadt-Arnstein. 

O prvním dubnovém víkendu se 
všichni sešli v botelu Eisenacher Haus, 
který stojí na vrcholu bory Lokte 
(Eilenbogen) ve výši 800 m n.m. v pů
vabném pohoří Rhon. I místo konání 
semináře v západním cípu Duryi'tska 
(uprostřed trojúhelníku mezi městy 
Fulda - Bacl Kissngen - Meiningen) 
bylo symbolické: za komunismu ležel 
hotel těsně při tehdejší západní hranici 
1 DR a slou žil jako rekreačn í středisko 

pro vojáky východoněmecké Volksar
mee. D o tohoto 50 km širokého pří
hraničního pásma nesmělo civilní oby
vatelstvo NDR vúbec vstoupit, protože 
tu tehdy byla umístěna složitá odpo
slouchávací zařízení namířená na 
Západ. Dnes po nich samozřejmě není 
ani památky a hotel v dokonalé sou
kromé péči slouží jako místo setkávání 
přá tel z rúzných koutú Evropy. 

Mladí účastníci třídenního semináře 

v něm s velkou pozorností vyslechli 
celkem 10 velmi hoclnotn)rch předná

šek , jej ichž nebývale vysoký počet 
všechny překvapil. Dr. Manfrecl 
Schweclhelm z pořádajícího klubu totiž 
oslovil celkem 10 p otenciálních před

nášejících, převážnou většinou univer
zi tních profesorú či významných osob
ností z oboru historie, ekonomiky či 

politiky, s vědomím, že se jich jen asi 
polovina bude moci na semináři podí
let - avšak svou účast potvrdili překva
pivě všichni oslovení - téměř všichni 
také ro tariáni. 

Ta Univerzitě ve Wi.irzburgu púsobí 

~ .. ~ .. 

Úspěšným koordinátorem semináře byl 
Willi Niklaus, sekretář RC Karlstadt-Arnstein. 
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jako soukromý docent Dr. Matthias 
Stick ler, kter)r se zabýval ve své zahajo
vací přednášce tématem "Vysíd lení 
obyvatel v Evropě ve 20. století - hypo
téka úzké spolupráce státú v EU?" Byl 
jsem rád, že jsem mohl na jeho velmi 
zajímavé a obsáhlé údaje o rozsahu a 
clúsleclcích odsunu reagovat a doplnit 
je hned druhý clen ve své přednášce 
na téma " ěmecko z pohledu Středo
evropana". Byl jsem o ni pořadateli 
požádán hned počátkem roku a s po
těšením jsem toto vzácné pozvání při

jal. Měl jsem tedy příleži tost povědět 

mladým posluchačúm také o závaž
ných clúvoclech a př íčinách tohoto 
vysídlení zejména v našich zemích, 
o násilném zásahu evropských velmo
cí clo soužití obyvatel německé a české 
národnosti v poh raničních oblastech, 
o chování nacistických okupačních 
vojsk na našem území, o ponižování 
českých obyvatel - a Slovantl vúbec -
po celou dobu okupace, o statisících 
českých vězňú v koncentračních tábo
rech i o tisících bezdúvoclně umuče

n),ch a popraven)rch, o Lidicích ... To 
všechno jsem mohl povědět mlacl)rm i 
starším přítomným jako pl'ím)r pamět

ník, z vlastní životní zkušenosti naší 
rod iny, mnoho násobně postižené 

-
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seminář RYLA 

Evropa zítřka 
občma totalitn ími systémy, nacistic
kým i komuJ1istickým. 

To vše bylo a zibtává neoclcl iskutm·a
telnou minulost í a součás tí našich 
clčj in. To ovšem vl'1bec neznamená, že 
by tyto naštěstí j iž dávné události brá
ni ly další míťové a přátelské spolupráci 
zemí, které se nyní setká,·ají pocl spo
lečnou srřec hou Evropské unie. Právě 
naopak: otevírá se pl-cd námi ,·šesrran
ná spolupráce, opírající se o vzájem
nou dl'1věnL a n aclčj né v)d1lecly nás 
všech clo budoucnosti v oblasti ekono
miky, společensk)rch vzrahli i kultury. 

Co ml'1že tomuto pozi tivnímu v)rvoji 
prospět lépe než spolupráce nás -
rorariánl'1? Podílejí se na něm i aktiYi ty 

1\ lezidistrikrního v)•boru pro mezina
rodní spolupráci s Německem . .Jako 
přeclsecla jeho české sekce nej lépe 
vím, s jakou vstřícností a porozumě

ním se naši němečtí přátelé podílejí na 
naší úspěšné spolupráci ,. oblasti soci
ální, vzdělávací i kulturní. Ostatně nej
lépe prokázal pozitivní di\' rorariánl'1 
i rento RYLA sem i nář, uspořáclan)· p ro 
právě nastu pující generaci ,·edoucích 
osobností ve všech oblastech života. 
Přál bych proto i všem našim mladým 
lidem, aby všechny tyto přednášky 
mohli také ,·yslechnout - jistě by jim 
byly velkým poučením a obohacením. 

A jestl iže se letošního RYLA-seminá
ře clistriktu 1950 zúčastnili jako poslu-

"LET'S BUILD DUR FUTURE - TOMORROW'S EUROPE" 

chači vedle německ)rch účastník(! i cl\·a 
Poláci, jed na Češka - .Jana .Ja\'oříková 
z Poděbrad - a také tf· i Ukrajinci (ti jeli 
z Kyjeva dva a pl'ilclne autobusem přes 
llannover až do Fulcly, aby po 40 hodi
nách pobytu na sem i náři nastoupi li 
zase stejně únavnou cestu zpět), je to 
jen znakem toho, že míro,·é spoluprá
ce je zapotřebí nám všem, kteří bude
me napříště žít společně v jednotné, 
mírumi lovné Evropě. 

Dobroslav ZeiiiCII1, PDG, 
RC Plzei1 

A three-day RYLA Seminar run by the German District 1950 for 47 young participants from 4 countries was organised by the RC of Karl
stadt-Arnstein . The young participants listened to ten lectures with great interest; the speakers were university professors and personali
ties from the fields of history, economics and politics. Dne lecture was given by a Czech lecturer. 

Z dojmů účastníků: 
Všechny před n ášky byly velice zajímavé. Přednášející, 

\'ětšinou profesoři vy ok)•ch škol, se snažil i vtáhnout nás 
clo daného tématu. Dař i lo se jim to a kdybychom nebyli 
omezeni časem, rozhod ně by nebyla nouze o spoustu 
názori'1 a příspěvk li .. !\ l ě zaujala před evším přcdmgka 
Dr. Fanka Al be na téma Kooperace evropsk)rch podn ika
tel(! s přistupujícími zeměmi , zaměřen á pf·eclevším na 
turismus. Protože studuji obor cestovní ruch, je m i tato 
problematika vel ice bl ízká. 

ja11a JavoNková, 
vyslaná RC Poděbrady 

Dozvěděli jsme se mnoho nového. Tejd ú lež i tějš í však 
bylo, že se nám objasnily mnohé okolnosti , týkající se 
nové, budoucí Evropy. Velká nevědomost se u nás týká 
především rozšíf·ení Evropské unie na východ. Tento 
semin ář však významně pl· i spěl k získání nových info rma
cí, k teré podpoří vzájemné pochopení a otevřenost vúč i 

nov)•m zemím. Nejv)•znamnějším přínosem byla propaga
ce enopského pocitu sounáležitosti , případně evropské
ho zp(tsobu myšlení. 

Cliristoph Stangel, Alkersleben, SRN 
IÍČCTS!ník RYLA se111i11á1'e D. 1950 

Oignitatis memores ad optima intenti ,/':;'; 
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Ustava pro Evropu 

O tento příspěvek jsme požádali Or. Rolfa Justiho, odborníka na evropské právo na Minis
terstvu spravedlnosti spolkové země Ouryňsko. V tomto zkráceném znění vychází z před
nášky, kterou uvedl dne 4. dubna 2004 na RYLA-semináři s mezinárodní účastí, uspořá
daném pro R o t ary distrikt 1 950 Rotary klubem K arlstadt-Arnstein. 

Rada Evropyn se po svém rozs11·ení 
na nynějších 25 členských států sejde 
poprvé ve dnech 17./ 18. června 2004. 
Snad se hlavám státt~J a předsedům vlád 
podaří slavnostně podepsat Smlouvu 
o evropské ústavě, což se jí bohužel 
nezdařilo ve dnech 12./13. prosince 
2003. 
Přestože tato ústava nenabude práv

ní úči nnosti okamžitě, protože musí 
být ještě ratifikována podle právního 
řádu platného v příslušných člensk}·ch 

zemích, stane se d (tležitým krokem 
k prohloubení Evropské unie. K rati fi
kaci bude zapotřebí ještě asi dvou let. 
I když pak tato smlouva nabude p rávní 
účinnosti, budou až clo listopadu 2009 
platit některá "stará" ustanovení ve 
znění smlouvy z izzy, týkající se 
zejména složení orgánů a hlasování 
v Radě min istrů. 

Touto ústavní smlouvou bude tedy 
právo dosavadního Evropského spole
čenství a Evropské unie postaveno na 
nový společn }' právní záklacl 1) Její 
návrh je členěn do čtyr· odd ílů , j imž je 
předřazena preambule. Jde tu o urči

tou kuriozitu: S\"Oll preambuli má celý 
návrh smlouvy stejně tak jako její 
druhá část - Charta základních práv, 
u níž byla dosud platná preambule 
ponechána. 

Podstatné změny jsou obsaženy 
v části I. -organizační ustanovení Ústa
vy, zatímco clo části II. byla zařazena 
Charta základních práv31. V části III. je 
mod ifikována Smlouva Enopského 
společensrd stejnč tak jako Smlouva 
Evropské unie z Maastrichtu. Byla clo 
ní začleněna také nová ustanm·ení, 

jimiž jsou zobecněny zásady společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky a 
spolupráce týkající se policie a justice 
,. trestních záležitostech. Do části IV. 
pak byla zařazena nejen závěrečná 

ustano'"'~ní, ale také ustanovení, týkají
cí se symbolú EU. 

Na úvod části I. jsou definovány cíle, 
o něž se Unie opírá. Vedle svobody, 
demokracie, dodržování lidských práv 
a státního práva je to také pluralismus, 
tolerance, solidarita a zřeknutí se d is
kriminace. ZdtHazněny jsou čtyři 

základní svobody Unie11• Přes zásadní 
respektování suverenity členských 

státtJ a subsidiarity, jež nachází svůj 
výraz v právu žaloby členských stán\ 
se stále zdúrazňuje přednost ústavního 
práva a právních ustanovení samotné 
Unie" . Poprvé se také Unii přiznává její 
právní subjektivita a tím také schop
nost vystupovat jako subjekt meziná
rodního práva1•1. 

Dosavadní o rgány EU z(Jstaly zacho
vány. Přesto se však v konečné podobě 
i v komentá řích objevují některé 

novinky: Pro Evropskou radu se nově 
zř izuje funkce prezidenta (článek J.-
21). Nov}• prezident Hady EU bude 
volen na 2 1/2 roku a opakovaně múže 
b}•t zvolen ještě jednou. Jinak zústává 
Hada v dosavad ní podobě, nově je 
však zřízena funkce ministra zah raničí 

věcí Unie (ovšem pouze s hlasem 
poradním). 

Pokud jde o radu ministr(J, odpadne 
po l. listopadu 2009 dosud aplikovaná 
váha hlastY'. Podle návrhu ústavy se 
prosté halifikované většiny dosáhne, 
pokud je pro většina člensk}rch státú a 

1] Evropskou radu tvol'f hlavy států a vlád všech členských států a prezident komise {čl. IV. - 2) 
2] Viz článek IV.· 3 
3] Dosud nepředstavovala žádné závazné právo, pouze programové prohlášení 
4) Volný pohyb osob, volný pohyb zboží, svoboda v poskytováni služeb a volný pohyb kapitálu 
5] Clánek I. - 10 
6) EU Je také signatářem Evropské konvence o lidských právech Rady Evropy; to také výslovně uvádf jako 

svůj cf/ článek 1.-7 
7) Dosud pJati ustanoven{ smlouvy z Nizzy. týkajíc{ se váhy hlasů 
8) To byl také rozhodujfcf důvod pro dosavadnf odmítavé stanovisko Španělska a Pokska. Protože majf 

podle Smlouvy z Nizzy v Radě ministrů 27 hlasů ["velké" státy jich mají jen 29), byl by jejich početní 
vliv při sčítání hlasů podle nového sčítání výrazně snfžen. Podle autora tohoto článku však bude snad 
nalezen - ještě před podepsáním smlouvy - kompromis, že většinu musí vždy tvořit 55 %. 
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pokud tato vetsma představuje 3/ 5 
všeho obyvatelstva člensk)·ch státl1"'. 
Počínaje listopadem 2009 bude 

počet člen(J komise rad ikálně snížen. 
Včetně prezidenta a ,·ice-prezidenta 
( - ministra zahraničí) je stanoven na 15 
osob. Vedle toho však mají být jmeno
váni také kom isaři bez h lasovacího 
práva, kteří pocházejí ze zbývajících 15 
členských zemí. Evropsk}r parlament 
bude mít nejv)·še - 38 člentl. Tento 
počet by se však neměni l , i kdyby k EU 
přistoupi ly další státy. 

Podle článku I. - 50 bude napříště 
možné, aby některý členský stát z EU 
dobrovolně vystoupil. )e však velmi 
nepravděpodobné, že by toho některá 
země využila. 

Ze smlouvy z 1 izzy (článek I.-43) 
bylo převzato ustanovení .. zesílené 
spolupráce" (článek III. 322-329). 
Pokud by v některých státech jejich 
angažo,·ání se pro Evropu upadalo, 
mohly by se angažované státy v urči

t}rch oblastech dohodnout na vlastn í, 
rychlejší cestě k prohloubení evropské 
jednoty. 

Chceme-li tedy uč i n i t závěr, uveďme, 

že návrh ústavy přináš í zřetelné 

změny, které daleko lépe odpoddají 
požadavkúm ')'razně se rozvinuvšího 
společenství, než stará "ústava", konci
povaná púvodně pro maximálně 12 
státú. Lépe se vyrovnává s politickým i 
vl ivy, k teré se v Evropě projevily 
v posledních desetiletích a současně 
posil uje Evropský parlamen t. Na 
tomto základě také stojí celý Evropský 
d (Jm daleko jistěj i a múže se dále roz
víjet. 

Doufejme jen, že nás Rada Evropy ve 
cinech 17./18. června opět nezklame a 
že konečně dojde k podpisu Smlouvy 
o Evropské ústavě. 

Ro!ffusli, čle11 RC Erfurl, SR/\~ 
(pl'eložil dz) 

The European Constitution - Part of a 
presentat1on by Dr. Rolf Just1. an expert on 
European law at the M1n1stry of Just1ce of 
Thur1ng1a. wh1ch he gave on April 4, 2004. 
at the RYLA sem1nar organ1zed by O 1950. 



Co víme o Rotary? 
praktický kviz nejen p ro 
členy Rotary klubů 

l. j aké j e h lavní t éma Rotary Imernational p ro rok 
2004/ 05? 

2. Kdo byl zvolen prezidentem Rl pro rok 2004/ 05? 

3. V kterém. roce založil Paul P. 1-Iarris první Rotary klub? 

4. jaká byla jména jeho tří přátel- spoluzakladatclú klubu? 

5. Jaký je přibližný počet všech čl ent'1 Rotary na celém 
světě? 

a) 600.000 
b) 900.000 
c) 1,200. 000 
cl) 1,500.000 

6. Jaký je 1>ři b l i žný počet všech Rotary klubt'1 na celém 
světě? 

a) 14.000 
b) 26.000 
c) 31.000 
cl) 45.000 

7. Které jsou čtyři hlavní oblasti služeb a pomocí Rotary? 

8. Co je program PolioPius a kdy byl vyhlášen? 

9. V kolika zemích celého světa se rozvíjí rotariánské hnutí? 

10. Jak se dá z ískat čestné ocenění Paul Harris Fellow? 

l l. j ah.i ' je ná:zev oficiálního časopisu Rotary International? 

12.jak často se koná zasedání Legislativní rady Rl (Rl Coun-
cil on LegjsJatio n)? 

13. Do kterébo města je svolán Světový kongres Rl v roce 
2005? 

14. Co je to INTERACf ? 

15. Co je to RúTARACl? 

16. Co se rozLJmí Výměnou mládeže? 

17. Kde má své sídlo ústředí Rotary International? 

18. Kdo je pr<> rok 2003/ 04 předsedou Sboru zmocněncú 
aclace Rotary? 

19. Jaké je hes !o a současně i cíl kampaně, vyhlášené pro rok 
2005 Fondem celoročních programt'J? 

20. Vyjmenujte osm univerzi t, na nichž studují stipendisté 
celkem sec:lmi Center Rotary pro mezinárodní mírová 
studia a pro řešení konfliku"J? 

Dignitatis memores ad optima intenti fu 



ze semináře PETS \~--------------------

INaše úkoly pre budúci rok l 
Vo dňoch 1 8. a ž 21. rnarca sa v Žiline uskutočnilo pravidelné 
st;retnutie budúcich funkcionárov všetkých Rotary klubov 
nášho dištrikt;u na prípravnorn serninári, znárnorn pod názvorn 
PETS. Z hlavného prejavu dištriktného guvernéra Viktora 

a seminár PETS prichádzate zo 
všetkých kútov nášho dištriktu, od 
Chebu až po Košice či Vranov. Muse
li ste venovať svoj osobný vol'ný čas, 

,.o ktorom nebudete odpočíva ť, ale 
pracovať. Prišl i ste sa sem učiť a 
vymieňať si skúsenosti. Viem, že ste 
za roky svojho členstva v Rotary už 
vel'a obetovali a vysoko oceňujem 
vašu ochotu obetovať v zastávaných 
funkciách cl'al'šie hod iny a fin an čné 
prost riedky. 

Rotary sa stalo časťou vášho ži\·ota, 
s každotýžclenným st retávaním sa 
s priatel'mi, akt ívnou č innosťou 

v k lube. Rotary sa ,·šak stalo aj časťou 

vášho rod inného života. Svecl či a 

o tom poclujatia klubov, na kror}'ch 
sa zúčasu1uje celá rodina . 

• • • • • • • 
a tomto seminár i vám chceme 

všetci oclovzcla ť čo najviac poclnet
ných myšlienok a inšpirovať vás pre 
váš rok vo veclúcej funkcii. Sem inár 
je spojen)' s vý menou myšlienok, 
náv rhov, múclrych p rojektov, spóso
bov, ako urobiť z vášho k lubu miesto, 
kde sa l'uclia tešia pr ís ť. 

Kecl' ste prijal i clob rovol'ne závazok 

ROT ARY 
CLUB 

Príkazského na tornto serni
nári srne vybrali aspoň niekol'
ko hlavných térn. 

ŽILINA 

sl úži ť tejto organizácii, doYol'te mi 
pripomenú ť slová past-prezidenta Rl 
Baba Bartha zo š, ·ajčia rska: 

••••••• 
"Rota ry odznak, ktorý nosím, ho,·orí, 
• že je na 1111'1a spol'ahnutie, 

• že som clóveryhocln)•, 
• že cl;h·am viac než prijímam , 
• že som k dispozícii." 

Rotariáni ,.o vašom klube vás 
potrebujú , musia vcclieť, že je na vás 
spol'ahnutie, že ste clóveryhocln)', že 
ste k dispozíci i. Odmenou pre ,·ás 
bude veclom ie, že ste urobi li vo 
vašom roku všetko, čo ste si preclsa
vzali u robiť , kecl' ste s,·oju funkciu 
prijímali. 

Vo vašom roku sa budeme obzerať 
dozadu na našu sro ročnú históriu 
preto, aby nás inšpirovala pre budúc
nosť , . druhom sroroč í Rotary, v tre
ťom tisíc ročí moclerných dejín l'ucl
st,·a. Existuje len málo celosveto,·)•ch 
organizáci í, ktoré existujú aj po sto 
rokoch. To , že Rotary móže slávi ť sto
ročn icu , je oclóvodnené tým. že je tu 
stále pOLreba služieb Ro tary. 

••••••• 

Oignitatis memores ad optima intenti 



j e porrebné sp rávne rozumieť 

heslu HI pre ro k 2004-05 
"CELEl3HATE HOTARY ", v p rek lacle 
"OSLÁVJ\!E ROTARY''. Nemá by ť po d
netom k u celoročn)·m oslavám. Snaží 
sa vyjad ri ť p ohnútky, kto ré v ied li 
p rv)·ch ro tarhínov ku vzn iku organi
zácie, kto rá má za sebou vel'ké. až 
neuveritel'ne vel'ké množstvo práce. 
Toro he Jo sa snaží vyjadri i clnešné 
naše úsilie os lávi ť činnosťou . Dosiah
nuté nás nem á mo tivovat ku oslavo
vaniu . ale má by ť inšpiráciou, moti
vontním buclúccj činnosti , kto rá má 
rieto c iele: Starostl ivost o ro tar iánsku 
rod inu; starostl ivost o zd ravie; sta
rostlivos t' o vzclelanie a tiež starostl i
vost o , ·oclné zd roje, o pitnú vod u. 

Okrem toho máme mnoho ďalš ích 

Dur tasks for the comin ear 
On 19-21 March a meeting of incoming 
Club officers took place at the PETS in Žili
na, Slovakia. DG Viktor Príkazký informed 
them about the tasks that await Rotarians 
in the coming year. 

___________________ Jl ze semináře PETS 

úko lov: je trcba prispie,·ai ku vzcle
lávaniu naseJ mládeže. i\'ajm ii 
, . ro ku storočnicc sa musíme sta rať 

o rozširO\·anic našej č l cnskej zá
klacl ne. Nao zaj významná je úloha 
prezidenta , k to r )· j e mo to rem 
k lubu. On po máha roztáča i kolesá 
činnos ti komisií, o n prichácl za 
s n;í pacl mi, on pocl po r í nápady d ru
h)·ch, o n sleduje plnenie úlo h 
a nezabudne dať návrhy na pochva
lu , č i iné ohoclno tenie svoj ich spo
lu pracovn íkov z o strany cl išrri k tu. 

• • • • • • • 
\' neposledno m racl e je treba 

pri sp ievať cl o Naclácie Rota ry. 
Uvecl'me dóvocl y, prečo Ro ta ry svoju 
Nacláciu taťko po trebuje: 
• V sú časnos ti musia 4 mili ardy l'uclí 
,.o svete vyž i ť z menej ako cJ ,·a cloláre 
na dei'l. 
• V létkejto ex trém nej chudobe sa 
odhaduje, že oko lo 600 miliónov až 
jedna mili arda !'udí trpí na podv~·živu 

a že denne zomiera okolo 20.000 
rudí, na pr íč i ny spo jené s h ladom. 
• j ednej mi l iarclc !'udí nie je dostup
ná bezpečná pitná vo da. polo\'ica 
l'uclí ,. roz,·ojo,·)•ch krajin ách trp í cho
roba mi spojen)·mi s ko ntam inova
nou vodou. 

j edna šestina svetovej po pulácie 
- pribl ižne mili arda l'ucl í žije v sta
moch. 

• Vo sYete žije 42 milió
nov J'uclí s Hl\' alebo AID , 
zat ial' čo mil ió ny in )·ch 
trpia tuberku lózou, malári 
ou a in )!Jl1i i nfckčn)'m i cho
robami. 
• \ ' súčasnos ti p rcb ieh a 
,.o svete v iac než 20 
v)rznamných o zb ro jen)'ch 
ko nfliktov, pri čom o ko lo 
300.000 cl etí-vojakov je 

nú ten)'Ch zúčasti'lova t sa v bojoch. 
• Ako násleclok t)•chro konflikro,· je 
sk u točnost, že okolo r miliónO\' 
!'udí by sa muselo prem iestni i alebo 
,. rámci s,·ojej v lasti, alebo ako u te
čenc i clo in)·ch krajín. 

Toto sú bežné. alebo buclúce reali
t y, s k ror ý mi sa b udeme mus i eť 

vyrovnat. Ako ro rarián i a obyvareli a 
tej ro planéty nemóžeme sa k r)·mro 
problémem ob raca t chrbtom. J\lóže
me byi naopak hrd í, že v mnoh)'ch 
t)rchto p roblémech si už naša 'aclá
cia našla svoje m i es to . 

Prero je rak ak tu álna v)•zva .,Kažcl)• 
rotarián kažcl )· ro k". Je t rvalého cha
rakteru a t)•ka sa získa\'an ia pro
str ieclkov na 1 acláciu Rora ry. Každ)• 
z nášho d ištr ik tu ,. súčasnosri p rispi
eva, pocl l'a uznesenia cl ištr ik tnej kon
ferencie, či astkou 12 dolárov ročne. 

V USA a v iných bohatých štátoch 
sveta sa heslo .. K aždý ro tari án každ)• 
rok" však clopÍi'la rextom .,prispie,·a 
na Nacláciu JOO l JS do lárov". Prero 
b udem na cl i štr iklnej kon ferenci i 
navrhonti, aby sme si dal i za cie l' zv)•
š i ť p ríspevok na minimálne 15 clo lá
ro\· ročne na člena . Aj vyššie p ríspev
ky každ é jedno tli vca na Nacláciu 
buclú vžd y drané. 

••••••• 
Ako vidíte, je p red nami množstvo 

práce. Ak si k ladicre, p riatel ia budúci 
prezidenti , otázk u: "Kecly za ča ť?", 
moja odpovecl' je ,.H ned' dnes ... Do 
1. jú la ste Prezident El ect, ale čoskoro 

budete preziden te m vášho k lubu. 
Robte prcto ,·šetko p re to, aby váš 
klub bol úspešn)• po cel )· buci(Tc i rok. 

Viktor Príkazsk)Í, 
guuem ér dištriktu2240. 

RC Poprad. 
redakčné 1Íprauy (dz) 
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z distriktu 2240 ~, .......................... . 

DG návštěvou u doyena dištriktu 

Pri príležitosti guvernérskej návštevy 
v RC Ostrava som navštívil spolu s 'i''
konnou sekretárkou dištri ktu Magdou 
aj najstaršieho člena nášho dištriktu 
pána Ing.VIadimíra Káša, ktor)' sa teraz 
zotavuje v domácom prostredí po 
nemocničnom pobyte. Som ,·el'mi pov
ďačn)• jeho deťom- Ing. Janovi Kášo,·i, 
členovi RC Ostrava a pani Hane Kášo
,·ej, členke RC Frýdek-Místek, že nám 
túto návštevu umožnili. 

Pripomei'lme, že se pán Ing. Vlacli
mír Káš narodil v roku 1911, členom 

RC Ostrava bol už v rokoch 1946-1948. 
Za s,·oje členstvo v Rotary bol za rota
litného režimu prenasledovaný a v~iz
nený. Porozprával nám o svojej činnos
ti v Rotary, zaspomínal si na dávne 
roky Rotary v Československu. Spomí-

na si na detaily, jeho pamať je obdinl
hoclná. 

Našu návštevu považo, ·al za niečo 

mimoriadné, pre ncho vel'mi význam
né a potešujúce. Odovzdali sme mu 
hety a odznak nášho dištriktu, k tor)· 
doposial' ešte nevlastnil, a preto sa mu 
vel'mi porešil. 

Vypili sme spolu pohárik dobrého 
čen·eného vína, vzájom ne sme si 
popriali ,·el'a zdravia a ponáhl'ali sme 
sa na návštevu klubu vo Prýdku-Míst
ku. 

Návšteva nášho doyena v nás zane
chala hl'boké dojmy. 

Viktor Príkazski 
guvernér dištriktu 2240 

Takové poděkování potěší 
V 1 .čísle S . ročníku našeho 
časopisu jste se seznámili 
s Barborou Šámalovou, zná
mou redaktorkou a moderá
torkou české televize, kte
rou náš distrikt nominoval na 
dvouleté magisterské míro
vé studium, financované Na
dací Rotary. V květnovém 
čísle časopisu THE ROTA
RIAN byla uvedena jména 
všech nově přijatých míro
vých stipendistů pro studijní 
období 2004-200S. Je jich 
celkem S 1, z toho je jen 1 2 
z evropských zemí - Albánie 
(2), Moldava, Finsko (2), Ang
lie, Island, Švédsko, Irsko, Ně
mecko, Bělorusko - a také 
Česka: Barbara Šárnalavá. 

Potěšilo nás její poděkování: 

Vcížeuí phítelé, 
mám velkou radost, že vám mohu 

oznámit skvělou zprávu: poté, co mi 
~tel ace Rotary udělil a tzv. mírové sti

pendium na jedné ze sedmi světových 

univerzit, potvrdila oficiálně mé přijetí 
ke studiu politologie v rámci Rotary 

\Xforld Peace Schola rship pro rok 
2004/ 2006 také Kalifo rnská univerzita 
v Berkeley (UCB). 

Vzhledem k tomu, že se s Yámi všemi 
nemohu setkat osobně, chtěla bych 
alespot''l touto cestou moc poděkovat 
za veškerou podporu a pomoc, k terou 
j te mi tak ochotně poskytli. jmenovi tě 
děkuji panu guvernérovi Viktoru Prí
kazskému a všem jeho spo lupracovní
k(lm, kteří se ,. přijímacím procesu 
osobně angažovali. Zvláštní poděková
ní patří l\Iarii Němcové, která mi proje
vila dllvěru jako první, když mě oslo,·i
la s návrhem na stipendium. a mému 
,.mateřskému" Rotary klubu Praha City, 
kter)· mě na toto stipendium oficiál ně 
nominoval. 

Velice si vážím cl úvěry, kterou jste mi 
projevili, a slibuji, že udělám maxi
mum pro to, abych vás nezklamala 
a celý Rotary distrikt 2240 clústojně 
reprezentovala. 

Barbora Šcímaloucí, 
Rotcny \ť/or/d Peace Scholar 

2004/ 06 
redakčnf úprava (dz) 
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___________________ _,/ partneři v zahran ičí 

Holandsko-česko-slovenská 

spolupráca 
Na pozvanie Holandsko-česko-slovenskej spoločnosti pre vzá
jornnú spoluprácu srne sa dňa 27.3.2004 zúčastnili v Nijker
ku v Holandsku na stretnutí členov tejto spoločnosti, rotariá
nov a ďalších priatel'ov oboch našich národov, včítane staros
tu rnesta Nijkerk. Stretnutie inicioval náš dlhoročný priatel' 
Gerhard Poperna, člen Rotary klubu Hoogeveen, ktorý bol 
nedávno vyrnenovaný za honorárneho konzula Slovenskej 
republiky v Holandsku. 

1 a stretnu t í sa zúčastnili a vystl! pili 
s prejavm i aj čes k)· vel'vyslanec v Ho
landsku I ng. Peter Kubern át a sloven
ský \·el'vyslanec v Ilo lancl sku Ján 
Kuderjavý. 

V mo jom prejave som info rmoval 
všctkých p rí tomn)rch o našom clišt
ri k te a jeho aktiv itách, najma po l<ial' 
icle o spoluprácu našich klubov s ho
landskými Rotary klubmi (8 klubov 
z ČR a l k l ub zo SR) . Existuje \·f·
znamná spo lupráca meclzi mestami 
\' H o landsku a mestami v oboch 
našich republikách. Preto majú naše 
i Ro tary k luby široké po le působnos

ti k naclviazan iu ďa lšej spolupráce. 
Obojstranne sa preto pok úsime vyvi
núi \' to mto smere inicia t ivu. Do 

komisie cl ištr ik tu p re spo luprácu 
s H olandskem hl'adám d'alších členov 

z Č iech i zo Slovenska. 
Hola ndsko-česko-slovenská spo

l oč n osť existu je v H olandsk u už 
20 ro kov, jej p redsedom je Guus 
Mo len aa r (e- ma il: guus@uu ts.nl). 
S po l očnosť vydáva časopis pocl 
menom "AH OJ!". Ved úcich funkcio
nárov rej to společnosti sme pozvali 
na našu d ištrik tovú ko nferenciu , 
kto rá sa bude kon ať v júni t.r. v Kar
lových Va roch. 

Bo la pre nás ve l'm i po tešu júca 
info rmácia, kecl' sme sa na stretnutí 
dozvccleli o spolupráci RC Prague 
Internatio nal s RC Woucl richen. Tiero 
kluby spolupracujú na usporiad aní 

\')·stavy umeleckých skláro\· z Č iech a 
z Ho landska \' mesre Woudrichen. na 
rieke t-. lerwecle, ktorá bude v t-. l esr
skej ga lérii v čase ocl 27. m ája clo 
20. júna 2004. 

Vel'mi mi lé bo lo strernu rie s dl'ho
ročným pr iarel'om D ušanom Rybom 
a jeho manželkou. Obaja sa hned' po 
srrernu rí vyberali spolu s cl'alšími 
rotar iánmi clo Prahy na návštevu HC 

Praha. Pr i prek ladan í z holandštiny 
clo slovenči ny nám \·eJ'mi pomohla 
pani Ing. Viera D ingová. Druhá kra
janka, žijúca v H o landsku, paní Liba 
van Dijk pomáhala nielen pri prekla
de z ho landšt iny do češtiny. ale ako 
rotariánka prevzala na seba sta rosť 

o prczentáciu niekto rých našich pro
jek tov v holandských kluboch. Ná
clejnc vyze rá spo lupráca pri rcal izá
ci i v~ičš ieh o pro jek tu určeného pre 
zd ravotnú starostlivost o p rosti tú tky 
na českom pohra nič í a real izácia pro
jektu pre Dom SČK v Popracl e - Spiš
skej Sobote. 

Som presvcclčen)', že naša návšteva 
\' Ho landsku p rispela k tomu, že sa 
spo lupráca meclzi ho lanclsk)·mi klub
mi a k lubmi \' našom clištrik te bude 
naďalcj úspešne rozdjať a upe\·ňo

\·ai . 

\lik tor Príkazsk.Jí. 
gu uem ér c/ištriktu 2240, 

spoločue s Magd ou Prikazsky-Ku/a 

Dignitatis memores ad optima intenti ~ 



Něco pro vás a váš dům 
Pohoda při pobytu v obytné místnosti, stejně jal<o 
zdravé prostředí, ve kterém se obyvatel nalézá jsou 
základní předpoklady hodnotného života, zdravého 
obytného prostoru a nezbytnou podmínkou obnovy 
duševních i fyzických sil. 

Nejlepší p rostředí p ro lidi i bytové zařízení je pf·i 45- 60% 
relativní vlhkosti. Optimální vnitřní tepelná pohoda je sice 
individuální, ale pf·ehřátí organismu pllsobí vážné zd ravotní 
komplikace a teplota blížící se 40 oc má negativní dopady na 
kažcl)' organizmus. Cesta ke zdravému byd lení tedy vede 
jednoznačně přes instalaci oclvlhčovačll a klimatizaci. 

Optimální vlhkost- záruka zdraví 
Oclvlhčovače Zib ro Clima, které dodává na náš trh liberec

ká společnost Procalor, v sobě spojují vysokou kvalitu s pf·i
jatelnou cenou. Odvlhčovače Zibro Clima udržují prostf·eclí 
v rozmezí 45- 60% relativní vlhkosti bucl' automaticky nebo 
je lze nastavit na maximální výkon. Odvlhčovače likvidují 
obtíže s plísněmi i pocením oken, pracují jako čističky vzdu
chu a odstral''tují zdravotní potíže z vlhka. Navíc, produkce 
suchého vzduchu výrazně sn ižuje náklady na topení. Spo
třeba elektrické energie ve výši 0,26 k\Xfh pf·i kapacitě odvlh
čení až 24 litrll za clen dokládá vysokou hospodárnost jejich 
provozu ... 

Zibro Clima D 800 -
výkon odvlhčení 8 - 161itrů/den 

Zibro Clima D 1001 -
výkon odvhčení 12-24 litrů/den 

Procalo r, s. r. o., 

Klimatizace - kvalita bydlení 
Fi rma Procalor, s. r. o., se ve svém programu věnuje i ldi

matizaci. Řada mobilních klimatizačních jednotek Z ibro 
Clima no\·é generace je vrcholem v tomto oboru. Jednotky 
o výkonu 2 700 \XI, 2 900 \XI, 3 300 \XI a 4 100 \XI chladicího 
výkonu mají dálkové ovládání a jsou vybaveny zařízen ím, 
které zabrai'luje hromadění kondenzátu v přístroji, což má -
kromě zv),šení uživatelského komfortu - vl iv i na Z\'ÝŠení 
účinnosti, a tím i lepší ekonomiky provozu. Poměr pf'íkonu a 
chlad icího výkonu těchto jednotek se pohybuje kolem 25 %. 
Praktické u těchto jednotek je, že kromě vlastní výroby chla
zeného vzduchu mohou pracovat i jako odvlhčovač nebo 
zajišťovat cirkulaci čistého vzduchu. 

• 
® 

,, .. · -

• 
Zibro Clima PX150 
chladicí výkon 4 100 W. 
příkon 1 1 00 W 

(dz) 
Foto: Procalor 

... 

" 
Zibro Clima P90 
chladicí výkon 2 900 W. 
příkon 830 W 

Veškeré infor mace o uvedených výrobcích jsou připraveni 

kdykol i poskytnout pracovníci f irmy a výrobky lze vidět v 
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program PolioPius \,._ ___________________ _ 

Starostlivost rotariánov o zdravie 
[Z prejavu guvernéra dištriktu 2240 Viktora Príkazského na seminári PETS v Žiline} 

PolioPius 

Rotary lnternational 

olio stále aktuálne 
Pre inšpiráciu clo buclúcnosti sa však 

budeme stále vracať k nášmu najvač
šiemu a najvýznamnejšiemu projektu 
v histórii Rotary. Icle o projekt Polio
Pius, na ktor)· je ROTARY oprávnene 
hrdé. Ako vážne to s projektem mys
líme, dokázali sme na minuloročnej 
kampani. Stanovili sme si ciel' zozbie
rať v jednom roku 80 miliónov clolá
rov ako cloclatok ku preclcháclzajú
cim stamiliónom, ale poclarilo sa 
nám closiahnuť vyše 118 milió nov 
clolárov! Rotary je tecla najvýznam
nejší súkromný prispievatel' ku tejto 
kampani, veclenej Svetovou zclravot
níckou organizáciou, za spolupráce 
s CDC, U ' ICEf, a vládami mnohých 
štátov sveta . V roku sto ročnice je 
PolioPlus najvýznamnejším ciel'om, 
ktorý musíme mať neustále na zreteli. 

ýsledky snáh rotariánov 
Rotary zahájilo svoj program Polio

Plus v roku 1985, kecly každý cleií. 
v roku ochorelo na s\·ere okolo 1000 
cletí na clerskú obrnu - polio. Ocl roku 
1985 bolo na svete očkovaných -
najm~i vďaka Ro tary - viac než 
2 miliardy cletí. V súčasnosti zostáva iba 
6 krajín, kde sa polio closial' vyskytuje, 
oproti 128 kraj inám v roku 1985. l~ota
ry prispelo clo roku 2002 na PolioPlus 
kampaií. sumou 500 miliónov clolárov, 
do ko nca eraclikácie v roku 2008 clo
siahne príspevok Rotary okolo 600 
miliónov clolárov. Výskyt cletskej obrny 
za obdobie kampane sa znížil clo roku 
2002 o 99 % - z 350.000 na menej než 
2.000 prípaclov. Zabránilo sa rak ocho
reniu o kolo 5 miliónov clerí. 

Starostlivosti o zdravie móže mať ve/'a podob. Pre súčasné 
Rot;ary hnut;ie je vykynoženie detskej obrny prioritně. A le 
neznamená to, že nemáme myslieť na iné aspekty zdravia 
spoločnost;i. Realizujme ďalej projekty pomoci handicapova
ným, starým /'uďom, pokračujme v tradícii benefičných kon
cert;ov nazvaných Tmavomodré večery. Náš celodišt;rikt;ný 
projekt týkajúci sa prevencie drogovej závislosti by nemal 
zapadnúť prachom. Cestou ROTARACT mažeme pomócť a j 
pri prevencii AiDS. 

Rotary prispelo k eraclikácii nielen 
finančne, ale na kampani sa zúčastni lo 
n iekol'ko stotisíc rotariánov a ich 
roclinn)rch príslušníkov. V mnohých 
štátoch sa kampane ešte stále zúčast
l'í.ujú. 

tri roky bez jediného prípaclu ochore
nia spósobeného clivok}rm vírusom. 
Situáciu skomplikovala skutočnosť, že 
očkovania v niektor ých oblastiach 
Nigérie, najma v štáte Kano, ktoré je 
obýva né mosl imskou populáciou, boJi 

------------------~ oclmietané. V tomto štátc sa šírila 

~~ešt~e~k~o~n~ie~c~---------
Poveclzme však našim členom prav

du. Preclstavy organizátorov kampane 
eraclikácie poliomyelitícly boJi trochu 
iné, než je clnešná realita. Vízia Hotary 
v roku 1985 a ešte aj na prelome risíc
ročia bola, že v roku 100. výročia Rora
ry International budeme oslm·ova ť aj 
certifikáciu eradikácie poliomyelirícly 
na celom svete. To sa však nepoclarí, 
pretože pre certifikáciu musia uplynúť 

propaganda proti očkovaniu, miest
ne úracly nepristupovali k tomuto 
p roblému clostatočne seriózne. Situ
áciu však poclstatne zmenilo zaracle
nie vačšieho počtu miestnych žien 
clo očkovacích rýmov. Miestna situá
cia sa teraz zdá byť konsolidovaná, 
očkovanie detí prebieha a neclochácl
za k šíreniu infekcie clo suseclných 
štátov. Problémy s očkovaním však 
pretrvávajú v oblastiach konfliktov ,. 
I ndii, Pakistane a Afganistane. Indic
ká vláda rozhodla, že v kampani 
buclú použití aj zamestnanci štátu, 
najma učitelia , aby pomohli zd ravot
níkem. 

Rotary spo lu s WHO, CDC, 
U 'ICEF a vládami zainteresovaných 
štátov sa rozhodlo zmeniť taktik u. 
Koncentruje sa na šesť postihnutých 
štátov a sústreclene použÍ\·a fondy, 
ktoré sú k cl ispozíci i. Poslecl né zprá
vy z I ndie tiež sveclč ia o pozitívnom 

účinku zmeny v realizácii tohto pro
gramu. Pre Rotary zostane preto Polic
Plus najv)rznamnejším programom a% 
clo úspešného ukončenia eraclikácie 
tejto cho roby. 

Viktor Príkazský, DG, 
RC PojJrad, 

redakční tíjJraua (dz) 

Rotarians and health care - DG V1ktor Prikazský spoke at the PETS 1n Z11ina about the need to safeguard one's health by all means pos
Sible, and also descr1bed the PolioPius programme. aimed at eradicating pohomyelitts. Ouring one year 119 million US dollars had been rai
sed for the programme 1nstead of the antic1pated 80 mil hon. At the present t1me there are on ly s1x countries left in which polio is stili found, 
as compared to 128 countr1es 1n 1985. 

Dignitatis memores ad optima intenti 
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Lvize pro Afriku 
Autorkou tohoto příspěvku je nezávislá dopisovatelka Ashley 
Elaine York; žije v Novérn Mexiku, USA; v dubnu 2003 byla 
členkou GSE týrnu vyslaného do Japonska 

V říjnu roku 2003 jsem pllsobila jako dobrovolník po devět 
clntl v rámci humanitární mise Rotary v Ethiopii. Začlen ila 
jsem se clo skupiny 60 rotariánll a dalších dobrovolník(!, kteří 
se zúčastnili 1ároclních imunizačních dnt'1 zaměřen)·ch na 
\'ym)·cení dětské obrny, na onhopeclickou péč i postižen)·m 
dětem a na provádění očních a gynekologick)·ch operací. 
1\ lezi (Jčastníky bylo 45 rotariántl z distriktu 7390 ( Pennsylva
nie), dalších 15 bylo z jiných státtl USA, z Dánska a z Anglie. 

Projekty zaměřené na zdravotní péči a na chirurgické zásahy 
byly podpořeny třemi MG-projekty a třemi clal_ím i individu
álními granty, které poskytla Naclace Rotary. Tyto granty 
sponzorovaly Rorary kluby Add is Ababa-Entoto, Ethiopie, a 
Manheim aYork-Easr, Pa .. USA. 

Každý clen jsme pracovali ocl 6 hod in ráno do lO večer. 
V noci jsem si pak psala deník, v němž jsem zaznamenávala 
zážitky humanitárního clobro\'Olníka a současně i jako velvy
slanec Ro tary. 

Poznámka redakce: S jejím deníkem se pod názvem York 
Daily Record i s jej ími fotografiemi se mllžete seznámit na 
internetu na adrese rotarianmag.rotc11y.org 

Z tohoto deníku citujeme: 
Pátý clen - Awassa: \ ' rámci národních imunizačních dnů 

jsme \ 'e dnech C až 19. října aplikO\·ali vakcínu všem erhiop
sk)·m dětem ve věku clo 5 let Dnes jsem \' Awasse navštívila 
130 clo mtl a imunizovala 70 dětí. Tři z nich byla novorozei'la
ta, ani ne jeden t)•clen stará. 

Sedm)• clen - Debre Berhan: Když se lidé dozvěděli , že př i

cházejí rotariáni, mnozí z nich jeli autobusem nebo šli pěšky 
pro dva až tři dny, aby se setkali s lékař·em. Během čtyř dnú 
prm·edl gyneko logický t)•m ll o perací a více než 200 fyzi
kálních \ ')'Šetření. T)·m věnující se oční péči provedl 109 ope-

rací, 493 vyšetření a na jejich zák ladě oparř·il :1 65 párl! brýlí. 
Pro 35 dobrovolníkú byly podmínky vel ice náročné. Mnozí 
z nich trpěli prlljmem nebo nemocí z nadmořské v)'šky, 
avšak přesto pokračovali ve S\·é práci. 

Osmý clen - Shashemere: Po hodinu a ptd trvající cestě 
z Addis Abeby jsme se dostali clo nejdrsnějšího terénu i pod
mínek v Ethiopii. Po obo lu stranách cest ležel i mrtví psi. ženy 
ohnuté clo pravého úhlu nosi ly na svých zádech \·elké svazky 

eukalyptového dře\·a , na stolech vystm·ených slunci ležely 
kusy masa, plné much a pouličních oclpaclkll. Paprskem 
naděje je škola v obci Kueyra. Toto zařízení na světové úrov
ni, obklopené hěty, stromy a dětským hřištčm , poskytuje 
útulek a současně i lékařskou péči dětem, které se staly obět
mi dětské obrny. Rotariáni j im věnova li 45 onhopeclických 
v)rztuh z polypropylenu, každá o váze asi jen 75 dkg (kovové 
výztuhy váží třikrát víc). Čtyr-i dobrovolníci vybavili během 
šesti clntl celkem 31 dětí těmito v)•ztuhami a tuto práci nauči
li vykonávat i personál školy. 

Devátý clen - Aclclis Abeba: Ethiopie je obdivuhodná země. 
plná mil)'ch, mírumilovn)rch lidí. Bylo nesnadné se s nimi 
rozloučit jen doufám, že mtlj deník bude inspirovat i os ta mí. 
aby nabídli službu a pomoc v duchu mezinárodního přátel

srví a hesla Rorary SERVICE AI30VE SELF. 

pleložil a redakč11ě upravil (dz) 

See THE ROTARIAN, issue June 2004: Visions of Africa 
Ashley Elaine York chronicles her mission to Ethiopia with 60 Aota
ry volunteers. 

Dignitatis memores ad opt ima intenti ,t::; 



na pomoc mladým \._ ___________________ _ 

!Mladí znovu do světa 
Prázdniny jsou za dveřrni a všichni studenti je již netrpěli
vě očekávají. Pro kornisi našeho distriktu, zabývající se 
Službou rnládeži, jsou prázdniny vyvrcholením jejích akti
vit, předevšírn krátkodobých výrněn, které pečlivě při
pravuje a dornlouvá již v zirnních a jarních rněsících. 

V české části našeho distriktu je pro 
letošní léto připrm·ena pro naše zahra
niční parrnery f·ada příleži tostí. Pro 
velký úspěch v loňském roce zorgani
zuje RC Brno opakovaně letní pobyt 
pro ukrajinské děti z okolí Černobylu. 
I letos budou uspof·ádány tři standard
ní letní mezinárodní tábory. Každého 
z nich se zúčastní okolo 15 chlapct"J 
a děvčat z evropských i mimoevrop
ských zemí, letos pop1Té i z Egypta, 
Ruska a Litvy. Na jejich organizaci se 
podílejí tyto české kluby: RC Ostrava ve 
spolupráci s RC Frýdek-Místek, RC Plzeň 
ve spolupráci s RC Klatovy, a konečně HC 
Brno-City ,·e spolupráci s kluby v Kro
měříži , Zlíně a Praze (RC Prague Interna
tional). Kromě těchto standardních tábo
rů bude letos díky ochotě RC Brno uspo
řádán také mezinárodní tábor pro posti
ženou mládež v 13řezejci u Velkého .VIezi
říčí. Potvrzeni jsou již i zahraniční účast
níci, např. z Francie, t\ l aďarska, Izraele 
a panělska. 

Díky svému aktivnímu přístupu k po
řtídání letních tábor(J v České republi
ce jsme i letos na oplátku obdrželi ze 
zahraničí nabídku široké palety účasti 

na letních táborech pro naše studenty, 

nominované česk)rmi Rotary kluby. 
Potvrzena je účast více než 90 našich 
účastník(!. Kromě tradičních parrner
sk)•ch zemí, jako je např. Německo, 
S,ýcarsko, f rancie, Belgie, Norsko, Fin
sko apod., s nimiž již dlouho spolupra
cujeme, se naši studenti letos popiTé 
zúčastní např. letního tábora v Egyptě 
nebo v Litvě. 

Vedle letních táború se ovšem 
mohou naši mladí zapoji t i do jiné 
fon11)' krátkodobé v)•měny, tzv. ,.Family 

to Family Exchange··. Účastníci tak strá
ví letošní prázdniny v rodinách zčásti 

, . USA nebo ,. Turecku a - ještě v prú
běhu těchto prázdnin - také několik 
spolcčn)·ch t)•dn(J , . rodině ,. Čechách. 
Tato fo rma v)rměny také úspěšně pro
bíhá s pan nersk)·mi clistrikty v Brazílii. 

Pro dlouhodobé roční '')•měny je 
prázdninové období časem ,')•měny 

účastník(! . S koncem školního roku se 
do svých domovů vracejí studenti škol
ního roku 2003 '2004. V tomto školním 

roce pob)-valo v zahranič í 27 česk)'ch 
student(J, naopak 24 zahraničn ích stu
clentú trávilo tento školní rok ,. české 
republice. 

Na odjezd především clo USA ale 
i clo dalších zámořsk)·ch zemí se před 
zahájením nového školního roku těší 

33 našich stucl cnt(J. Naproti tomu 
budeme \ 'C školním roce 2004 2005 
hosti tel i 32 zah ran ičn ích studcntú. 

Pavel Tomc111, RC.fililaua, 
zc1 českou čcíst Služ by mlcídeži 



Jako každoročně, wk i letos se pod 
názvem Rotex Inbound meeting Brno 
2004 konalo jarn í setkání \ ')' mčnn)"ch 
stucl entl't z r l'tzných krajt"1 planety 
Zemč, kteří zavírali na rok clo ČR. Stalo 
se rak ve cinech 16.- 18. dubna. Zasvě
cení už dobře vědí, že vt"1bec nejsloži
tější částí meetingu je úpl ně první set
kání před budovou nádraží- tentokrát 
se jednalo o Hlavní nádraží v Brně. 
S menšími problémy se nakonec poda
ři l o zkontaktovat ty správné osoby 
a tak to shromážděnou tl·iceti č lennou 

skupinu bez fyzické i psychické újmy 
dopravi t téměř přes celé měsro clo 
víkendového domova. na ubytovnu 
Pozemstav. Pro studenty byla připrave
na ,·ečel'e doslova .,až na pokoj" for
mou careringu - pochutnali si na čer

stvě upečen),ch a dovezených pizzách. 
Tři desítky těchto chřupavých placek 
jsme ještě nikdo z nás pohromadě 
neviděli. I paní vrátná div nenechala 
oči na skle své kukaně. Cel)' první 
večer se pak studenti pomocí papíru a 
tužky snažili dát co nejlepší rady příš
tím v)·měnným stuclenttll11. Večerka 
nastala kolem půlnoci , ačkoli všichni 
byl i proti. 

V sobotu ráno, když všichni museli 
brzy vstát, se ukázalo, že to bylo roz
hodnutí moudré a dobré. O de,·áté už 
byli studenti nasnídaní a netrpělivě 
poposeclávali v autobuse. Těšili se totiž 
na prohlídku Moravského krasu. Ta 
začala krátkou, avšak clt1kladnou pro-

____________________ rl/ z našich klubů 

hlídkou propasti 1\lacocha, a to jak 
z v)'šky, tak z úplného dna Macochy. 
Ke vchodu clo jeskyní jsme se clopra, ·i
li krátkou lanovkou. Punkevními jesky
němi nás provedla mladá prt"1vodkyně, 

která se s pomocí magnetofonové 
pásky, i vlastními slovy, snažila co nej
lépe anglicky vysvě tlit a při blížit veške
ré zajímavosti jeskyní. Za jejího zajíma
vého ' ')•!<laclu stále jen cvakaly spouště 
a blikaly blesky foroaparátll - i když je 
to rady samozřejmě co nejpřísněji 

zakázáno. Prllvoclkyně byla nejen 
mladá a příjemná, ale i shovívavá. Při 
projížcl'ce lodičkou po říčce Punkvě se 
nás ujal mužný prl'1voclce. Ten sice 
nebyl tak mladý, ale zato ze sebe sypal 
jednu .. hlášku" za druhou. Opravdu 
nám zveclnul náladu! Po .,vylodění se'· 
se všichni plni dojmt"1, a již s otázkami 
na oběd, vraceli ekovláčkem k místní 
restauraci. Celý tento v)det po krásách 

Mora,·ského krasu sponzo
roval RC Brno. 

Po návratu do 13rna zbý
valo sruclentúm jen málo 
času na to, aby se stih li při
pravit na večerní program. 
Ten začínal samozřejmě 

večeří, protože studenti 
mají hlad por·ácl. Po vydat
ném jídle však přichází 

(tedy většinou) práce. Další 
program jsme tedy pro stu
denty připravili ve všech 
směrech náročný a origi
nální - vzali j me je clo 
Karaoke baru. Tam nás, 
pořádající, velice pl'ekvapi
la ochota, s jakou se všichni 
pustili do zpívání - tedy 
přes menší stud, který ze 
sebe kažcl)' r ychle oklepal. 

V neděli ráno všichni vstával i s LIS mě

vy na t\'ářích a kolem poledne se jen 
neradi louči li , aby stihli autobusy clo 
s,·ých clomovú. Podle několika děko\'
ných mailtl, které nám přišly následují
cí den, je jasné, že se cel)' víkend tra
dičně vydař il. A tak se už - nejen jako 
pořadatelé - těšíme na další meeting, 
který prožijeme v polovině června na 
Vlravč. 

Zby11ěk Šolc, 
taj em11ík l?otex CZ 

Clenové RTC klubů 
se činí 

Prezidentské konference Roraract 
k lubt"1 našeho distriktu, která se 
konala 28. února 2004, se zúčastnilo 
12 zásrupcll sedmi Rotaract klubll. 
Do jejich čela byl jako D istrict Rora
racr Representative (DRR) jednomy
slně zvolen pro přítí rok 2004/ 05 
Filip Mrkvička (RTC Plzeň), nově 

vytvořenou funkci distrik tního 
sekretáře převzala Lucie imánová 
(RTC Plzeň). Distriktním webmaste
rem se stal Juraj Píš (RTC Praha). 

Každý klub bude mít svého wcb
mastera, který bude ručit cl istriktní
mu wcbmasterovi za aktuálnost data
bází na W\VW stránkách. Zajištěno 

bude rovněž vytištění databáze 
všech členů RTC v české a Slovenské 
republ ice. Roraract kluby budou mít 
také své vlastní odznaky a vizitky a 
začnou připravovat své vlastní pro
jekty. 

jctn Va11ěček, 

DRR pro 2003/04 

Oignitatis memores ad optima intenti /':::': 



mladí ve světě 

~, ________________________________ ___ 

Zo života našej študentky 

I v Arnerikej 
1 

O živote a podmienkach študentov, ktorí sa po
dielajú na rocariánskej výmene, sa už veťa hovori
lo, ale predsa len najlepšie o ňom vedia t;í šťastliv
ci, ktorí ho sami zažili na vlastnej kaž i... Každý št;u
dent; na Slovensku by si ist;e povadal" wow" - aké 
to musí byť super, ale nie vždy to tak je. Kolka št;u
dent;ov, tolko študentských románov ... 

Študenti, kto rí odchádzajú študovat 
do zahraničia aj za pomoci Rotary klu
bav, prechádzajú síce ťažk)·m obdo
bím svojho života, ale získavajú mnohé 
cenné skúsenosti, žijú na vlastnú pasť, 
dospievajú a najm ~i sa menia - k lep
šiemu. Vcl'aka týmro skúsenostiam sa 
z nich srávajú nezávislí l'udia, ktorí si 
vedia všerko zariadiť a kecl' je to treba, 
do rozumiet sa tak rukami ako aj noha
mi a zvládnut všetko potrebné. A práve 
pre túto ško lu života je sh elé byť na 
jeden rok Rorary Exchange šruden-
tom. 

1 ie každý Yšak výmcnn)rm študen
to m móže byť. Treba na to aj vel'a odva
hy. Kecl'že moja cesta clo USA bol 
nápad mojich rocličov, veclela som, že 
to musí srát za to a musí to tiež mať aj 
nejaký zmysel. Ani som nezaváhala 
poveclat nie. Spol'ahla som sa v tejto 
veci na nich a ven e mi - dnes viem -že 
je to sku točne to naj lepšie, čo móžu 

rocličia pre svoje dieia pripravit. Treba 
síce zvládat situácie, ktoré nikdy precl
tým nenastali, kde vám nikto nepo
móže, všetko musíte zvládat svojimi 
silami. Tejcle tu len o .,prežitie" v cucl
zom svete, ale musíte obstáť pred 
rocličmi, precl Rotary klubmi, k toré 
vám štúdium v cuclzom svete umožni
li. Ale nakoniec máte možnost spoznať 
aj sam)rch seba, spoznať vlastné rezer
vy. 

Dnes, kecl' v USA trávím záverečné 
týžclne, už s úsmevom spo mínam na 
tie ťažké chvíle prccl odchoclom z clo
mu, kecl' sme si s rocličmi uveclomili, že 
najbližš ie Vianoce budú tie prvé, kto ré 
budeme trávit odclelene, že rodičia 

stratia na rok clcéru a ostanú doma 
.,sami so psom". ] a som bola zase plná 
očakávaní a neistých poci tov precl 
mojou prvou cestou lietacl lom. Pr\'ú 
"skúšku clospelosti'· som zažila hned' 
na letisku vo Frankfurte, kecl' mi meš-

Rotariankse stretnutie spolu s mbounds a outbounds studentmi 

Oignit atis memores ad optima intenti 

kalo lietadlo. V jednej chvíl'ke sa mi už 
začali tlači ť slzy clo očí, ale v tejto si tu
ácii som zmobilizovala všetky moje 
komunikačno-jazykové schopnosti a 
nako niec som šťastlivo p riletela clo 
Ohio. 

Spomínam si na moje prvé mcsiacc, 
ako som si každý clei'luveclomovala, že 
som niekcle incle, v incj k ultúre, že sa 
musím preorienro,·ať na iný jazyk. j e 
síce pravda, že som sa už precltým 
učila angličtinu, aj napriek tomu to 
bolo všetko celkom inak. Každ ým 
cl l''lom som sa však zdoko nal'ovala viac 
a viac úplne jednoduchou cestou -
kontaktem so spo lužiakmi a s členmi 
mojej novej rodiny. 1ebolo to však len 
zclokonal'ovanie sa v jazyku, ale aj 
, . porozumení rohoro rozcl ielneho 
svcta a zvykov tu, za ,.vcl'kou mlákou ... 

Prvé Rotary stretnutie som mala týž
deií po príchode do Ohio. MI'ía Rotary 
poslalo clo malej clccl inky so 4000 oby
va tel'mi -Hicksville. J\liesto, z kto rého 
si všetci Američania robia posmech a 
srandu a volajú ho ,.Seclliakovo'· ( hick 
- secl liak). Ameriku totiž symbolizujú 
\'el'ké mestá, a prero som bula zo za
čia tku mójho pobytu sklamaná z mies
ta, kam som sa dostala. An i okolitá k ra
j ina nič moc v porovnaní s mojim rod
ným Liptovom. 

Postupo m času som si uveclomila, 



So spolužiačkami v Hicksvilfe ... 
Baška je ce/kom vpravo 

že nezáleží len na mieste. Nech si aj 
v najmenšom k(Jte sveta, všacle, kde 
žijú l'uclia, vždy sa tam nájcle niečo 

nové a zaujímavé. Ocl začiarku vládla 
v miestnom Rorary klube bezprostrecl
ná, príjemná atmosféra a privítali ma 
vel'mi milí J'uclia - rotariáni. Spoznala 
som tu vel'a zaujímavých a úžasných 
J'uclí. I:uclia, ktorí sa o teba starajú, 
Rotary a hostitel'ské rodiny- to bol o to 
najclóležitejšie, čo som našla. Stretla 
som neskutočne vel'a J'uclí, ktorí mi 
ukázali, že aj Hicksville je super mies
to, v kto rom móžem zaujímavo prežiť 
svoj rok ako výmenná študentka. 

Škola bota pre mt"ta zclrojom slovnej 

Exchange študenti v školskej triede ... 

_____________________ ,/ mladí ve světě 

zásoby. zdokonalením sa v anglie
kom jazyku a no\·ých oclborn),ch 
veclomostí. Móžem len potvrcliť, že 
americký systém streclnej školy je 
vel'mi J'ahký v porovnaní s našim. 
Moje školské pósobenie je cloteraz 
vel'mi úspešné, získala som mnohé 
certifikáty. v malo m mestečku je 
výber mimoškolských činností tro
chu obmeclzený. Márne som clúfala, 
že budem mať v ško le možnosť plá
vať. Miesto toho som sa dala na bas
ketbal. Kažcloclenné tréningy a ško l
ská liga dávali poriaclne zabrať, kecl'že 
ja som sa clovrecly poriadne žiaclne
mu šponu nevenovala. V duchu som 
vždy vyčítala mojim rocličom, že ma 
nedali na nejaký špon , ale na klavír. 
Preto sa mi nikdy ani neprisnilo, že ja 
budem raz hrať basketbal v jeho kolís
ke. 

V),borne som sa cíti la najma s cl'a l-

ším i v)rmennými študenrmi, kto rí boli 
aj na iných školách. Mávali sme stret
nutia. ktoré bolí vždy vel'kým zážit
kom pre všetkých - mladí J'ucl ia skoro 
z celého sveta, J'uclia s róznymi záuj
mami, róznymi jazykmi hovoriaci. Spá
jala nás jedna vel'ká vec: Rotary! Všetci 
sme sa vecleli clorozumieť, a konečne 
som sa cítila sloboclná. Rozprávala 
som bez obáv, pretože som veclela, že 
všetci prežívame to isté, ten poci t, 
kto r)r nám vravel, ak í móžeme by ť 

šťastn í, že sme síce "len" exchange-štu
clen ti, ale cítili sme sa ako vel'vyslanci. 
Tie silné putá, kro ré sme si meclzi 
sebou vytvorili, buclú trvať- aj kecl' by 
sme sa už v živote nestretli - u rčí te 

navždy. Ostanú krásne spomienky na 
špeciál ny rok nášho života, na kto r)r 
nikdy nezabudneme. 

Chcem sa z celého srdca pocl'akovať 
mojim rodičom, o rganizácii Hotary 

International a rotariá
no m, ktorí vy tvorili 
pre ml"ta takúto fantas
tickú príležirosť, krorí 
ma po celú dobu pod
porovali a pomohl i mi 
prekonať aj tie ťažšie 

obclobia. Pamatám sa 
napríklacl na moje 
prvé t)ržclne, ako som 
niekecly p reseclela 
v izbe s fotoalbumom 
v rukách a so slzami 
v očiach, ale teraz 
v iem, že to všetko pat
r ilo k tomu. Clivota, 
žial', túžby, ale aj ra
closť, náclej, úspech a 

Vornočasové aktivity- s kamarátmi sme hra/i na zamrznutom jazere nové príležito ti a šan
hokej. ce. Stal sa zo m t"ta in)' 

človek. Zaži la som 
skvelý rok, ktor ý ma v mnohom nau
č il. Získala som neskutočne vel'a 
nových skúseností, ktoré málo l'uclí 
v mojom vek u má možnosť preži ť. 

Som nesmierne rada, že Rotary 
organizuje v),menu štuclentov a dáva 
nám mladým J'ucl'om takúto skvelú prí
lež itosť. A som nesmierne hrdá, že aj 
v mojom roclnom meste, v Liptovskom 
Mikuláši, má sídlo Rotary klub a mój 
otec je jeho členom . 

Barbora Uhe!ová, 
I-Iicksvi!!e, Ohio, USA, 

vyslaná RC LljJiovskJÍ Mikuláš 

Barbora Uhelová. Rotary Exchange Student, 
spent a very satisfactory schoolyear at Hlcks
ville, Ohlo, USA. 

Dignitatis memores ad optima intenti ~ 
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Web jako komunikační nástroj 

Geneze webo\·é prezentace našeho 
Ro tary distriktu začal a s jeho zf"ízením, 
tedy na přelomu let 1999 '2000. Bylo 
jasné, že distrikt bude potřebovat vlast
ní in terneto\1' portál fungující po 
\·zoru Hl a navazující na něj . Po rLI Z

ných příslibech se skutečné iniciativy 
z podnětu b}•valého gll\·ernéra Dobro
slava Zemana ujal tep rve na jaře roku 
2001 Vladimír Skalsk}•, člen RC Praha 
City. Fo rmou sponzorského pi·íspěv

ku, ted y bezplatně, nabídnu) k využití 
kapacity firmy EuNeCo (Eu ropean 
Network Company), jejímž je ředite
lem, a která se v té době j iž někol i k let 
úspěšně zabývala využitím i nformač
ních techno logií v praxi. Vzhledem 
k dua litč našeho clistriktu byla součas
ně vedle do mény www. rotcny.cz ( pro 
prezentaci klubů v ČR) zaregistrována 
i doména www. rotary.sk (pro prezen
taci klubů v SR). Snahou přitom bylo, 
aby webová prezentace nejen posílila 
a zrychlila vzájemnou komunikaci 
mezi rotariány, ale zejména umožnila 
přístup nejširší veřejnosti ke kvalifiko
vaným in formacím o cílech a aktivi
tách spo lečenstd Rotary. 

Uživatelsky přívětivé řešení 

Po několikaměsíč ní intenzivní práci 
všech zúčastněných byla představena 
p rvní verze in ternetového portálu 
našeho distriktu 27. září 2001 u příleži

tosti návštěvy prezidenta Rotary Inter
narional pro rok 2001/ 02 pana Richar
da D. Kinga v Praze - ten ji také sym
bolicl<y pok l-ril. Webmasterem, tedy 
správcem internetového portálu naše
ho distriktu se stal iniciáto r, autor a rea
lizá to r celého projektu Vladimír Skal
sk}'. V té dobč si patrně sám dostateč
ně neuvědomoval , jak ná ročn }• úkol na 
sebe a svoji firmu dobrovoln ě, bez 
úhrady nákladt'1 či nároku na odměnu 

převzal. 

Také všechny kluby byly vyzvány, 
aby ustavily funkci svého webmastera. 

Tap l ně ní portálu nejen konkrétním 
obsahem a informacemi, ale i aktuali-

zací jeclnotl iv}·ch stránek v distriktní 
části však přesto ležely na bedrech pra
covník!'• společnosti EuNeCo. V pr t"•bě

hu roku 2002 se přítel Skalský vydal clo 
terénu, objížděl kluby \ . Česku i na Slo
\·ensku, vysvě tlova l , konzultO\·al, 
naslouchal pr·ipomínkám. Při všech 
shromážděních distriktu uskuteč11oval 

semináře s výkladem t}·kajícím se 
webového portálu, s principy \YebO\·é 
prezentace seznamoval na stránkách 
časopisu Rotary Good Ne\VS, společně 
se Svatoplukem jedličkou (RC Praha
Ciassic) \' )'pracoval poclrobn}' manuál 
pro obsluhu stránek klubovými web
masrery. 

Navíc vznikla začátkem roku 2003 ve 
společnost i l~uNeCo vyšší \·erze tohoto 
webového po rtálu, využívající nové 
trendy při tvorbě webdesignu s použi
tím dynamického redakčního systému 
(CMS- Content t'vlanagement System) . 
Kompletní rekonstrukcí prošla zejmé
na ú\·odní stránka, stala se přeh ledněj

ší a obsažnější, nově přibyly prezenta
ce dalších významných témat (Polio
Plus, Služba mládeži), rozšíř i ly se mož
nosti \' přidávání dokumentL! s mož
ností jejich stažení (download), přiby

lo fulltextové prohledává ní dokumen
tl!. Při tomto "upgrade" se při hlíželo 
i k připomínkám , které se nastřádaly 
během p rovozu v před cházejícím 

období i k námětúm , které pl'icházely 
ocl jednotl ivých rotariánú. Programový 
sof tware byl v několika pr-ípadech 
upravován přímo podle individuálních 
požadavkll některých klubll. Progra
mátorsk}rmi změnami prošla databáze 
celého webu, která zača la pro efekti\·
nější a snadnější aktualizaci vyuztvar 
clynamick}• redakční systém WebEcli
tor. 

Výběrové řízení na nové řešení portálu 

Pt'1voclní představa o aktivi tě \veb
master t'l klubových i oborových (na 
úrovni distriktu) se však naplnila jen 
z malé části. Celá tíha provozu portálu 
tak zt'•stala na bedrech Vladimíra Skal
ského a společnosti EuNeCo. 1 avíc se 
objevovaly kritické připomínky, Iee-

Dignitatis memores ad optima intenti 

Na koncepci webové prezentace našeho distriktu se v roce 20( 
v rozhoduJíCí míře podHe/1 rotanám Mgr. Vladimír Skalský (vlevo) 
Augustm Cermák. 
r 

Do výběrového tízení na dodavatele a správce nového interneto 
ho portálu ptišlo sedm nabldek. 

- t 
Nabídky byly kom1S1onelné zaprotokolovány v průběhu PETS v Ž1llf 
Porovnáni nabídek se zadáním vedla právnička Lenka Oevero 
(dole uprostfed). 

Guvernérovo konečné rozhodnuti se řídilo doporučením hodnot 

komise a d1striktní Internetově kom1se. ---



kdy neoprán1ěné, které se snesly na 
jeho hlavu. Není proto divu, že po dal
ším roce, kdy se snažil cel)• systém 
uvést clo žh·ota, na svoji ú lohu rezigno
\'al a \'edení clistriktu oznámil, že pro
,·oz porrál u bude firma EuNeCo zajiš
ťovat pouze clo té doby, než provoz 
převezme j iný subjekt. Pro to guvernér 
distriktu vypsal výběrové řízení na 
nového dodavatele pro tvorbu a sprá
vu webové prezentace Rl clistriktu 
2240. S jeho podmínkami byly všechny 
kluby řádně seznámeny začátkem 

úno ra 2004 Dopisem DG č. 8. Termín 
pro přijímání nabídek byl stanoven clo 
5. 3. 2004, 17:00 hod. 

V termínu bylo odevzdáno sedm 
nabídek, a to ocl f irem: OLG Compu
ters s.r.o. Praha, ECity Media SK, s. r.o. 
Ži lina, ECO ' 0MY.CZ s. r.o . Praha, 
EuNeCo s. r.o. Praha, O>.:y gen Solutions, 
s.r.o. Jihlava, SOFTECH, spol. s r.o. 
Plzer1, U IPEX CZ, s.r.o. české Budějo
vice. Účast společnosti EuNeCo v no
vém výběrovém řízení by la rrochu pře
kvapením. Vladimír Skalský j i zd l'rvocl
nil tím, že nové výběrové r·ízení je i pro 
něho novou výzvou. Proč by se neměl 
se zkušenostmi, které získal za čtyř i 
roky práce na pt'rvodní prezentaci 
clistriktu, znovu přihlás it a třeba i v za
počaté práci pokračovat - pochopitel
ně za ji ných, pr·esn ě stanoven)•ch 
smluvních podmínek? 

Il necl př i komisionáln ím otevření 

obálek v prúběh u seminár·e PETS 
v Žilině 21.března byly dvě nabídky 
vyřazeny, protože ,. někte rém z boclú 
stanoven)•ch zacláním nevyhověly. 

oučasně byla jmenována hodnotící 
kom ise sestaYená ze tří nestrann)•ch 
ro tariánl'r-specialistú v tomto oboru. 
Při hodnocení se řídila mezi národně 

uznávanou hodnotitelskou metodou 
RISE (Rapid Information System Evalu
ation). Kritéria hodnocení vycházela 
ze zad aných podmínek výběrového 

řízení. Týkala se referencí o uchazeči, 
jeho odbo rné a technické zpt'rsobilos
ti, nabíclkové ceny, celkové v)rhoclnosti 
smluvních podmínek pro zadavatele a 
zaj ištěn í smluvn ích sankcí v případě 
nesplněn í term ínu zhotovení. Bylo pr·i
hlédnuto i k tomu, že projekt vyžaduje 
nejen jednorázové vytvoření webO\·é 
prezentace, ale i jej í následnou, dlou
hodobou správu včetně zajištění inter
newvé konekt ivity (webhostingu), 
geografické zálo hy a on-li ne replikace 
d at z cl(rvoclu jejich maximálního 
zabezpečen í a bezporuchového 
chodu po rrálu. Šlo současně o interne-

____________________ ."/ www.stránky distriktu 

rovou pro pagaci (web pro m o tion) 
domén rotary.cz v českých , sloven
sk)·ch a svčro,·)·ch vyhledávačích, stej
ně jako o zaj ištěn í detai lní analýzy 
návštěn1osti v reálném čase (o n-l ine). 

Komise specialis tt"r předloži la po 
detailním posouzení všech pl·ihlášek 
svt'rj odborný názor rozhodovací komi
si, svolané ad hoc guvernérem d istrik
tu na čtvrtek 13. května v Praze. Byli na 
ni pozváni všichni čl enové redakčn í 

rady webov)•ch st ránek dist riktu, 
zástupci právní a finančn í komise 
clistriktu a také DGNN pro rok 2005/ 06 
Otakar Vesel)·. 

Comeback 

favo ri ty objek t in1ě p rovedeného 
výběrového r·ízení se staly srovnatelné 
projekty společností Eu1 eCo a ECity 
~ledia SK. U prmího to znamenalo 
pokračovat v již osvědčeném systému, 
u druhého to vyžadovalo vytvoht ko m
pletně nové řešen í. To by však předsta

vovalo hledání nových postupt"r, nové 
konzul tace, větší časovou náročnost 
zejména ve fázi konečného ",aděn í" 
porrálu a v neposleclní řadě i možnost 
pf·ípadného nezclaru nového projektu. 
j ako finančně a časO\·ě efektivnější byl 
proto doporučen návrat k j iž osvědče
nému projektu společnosti EuNeCo, 
ovšem na základě jasně fo rm ulova
ných smluvních podmínek. 

j sou tak vytvořeny předpok lady k to
mu, ab}' webové stránky cl istriktu 2240 
byly i napříště významn)rm komuni
kačním nástrojem nejen mezi českými 
a siO\·enskými rotariány navzájem, ale 
i vt'rči nejširší veřejnosti. 

Sedm firem, které podaly nabídky, 
nezávisle na sobě potvrdily, že náklady 
na pořízení takO\·éto prezentace sku
tečně dosahují řádově někol ika stovek 
tisíc korun a že její provoz se v tomto 
rozsahu pohybuje mezi dvěma až 
třem i tisíci korun měsíčně. G UYernér 
cl istri ktu pro to s přih l éd nutím k závě
r(rm hodnotící komise pověřil právní 
komisi uzavf'í t řádnou smlouvu mezi 
cl istriktem a společností EuNeCo jako 
auto rem dosavadní podoby \Yebového 
portálu distriktu 2240 a akceptovat její 
nabíclkovou cenu, která dosahuje jen 
asi 40 % reálné ceny (zbytek je spon
zorským příspěvkem spo lečnosti 
Eu 'eCo). Současně rozhodl smlouvou 
přesně a jasně vymezit všechna práva 
a povinnosti obou smluvních stran, 
vztahující se k další správě a provozu 
portálu. 

Aby byl tento portál p lnohodnot
ným komunikačn ím nástrojem - to 
ovšem nezáleží jen na jeho programá
torech, designérech a sp rávcích, ale 
také na jeho uživatelích - na těch, kteří 

aktualizují a dopliíují uložená data. Na 
nás všech, kteří máme zájem na maxi
málním využití portálu Rotar y pro 
poskytování kvalif ikovaných informa
cí co nejširší české a slovenské veřej

nosti o všech našich úspěšných ak tiv i
tách i o ideálech a cílech Rotary. 

(skj) 

The oldj new prov1der of Orstr1ct 2240 
web s1tes. European Network Company. 
Prague, has been def1nitely selected. 
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pohled do minulosti \., ____________________ _ 

Navlékání jperl iče k 
Před časem jsem si umanul, že se trochu podrobněji poclí

vám clo osmdesátileté historie našeho rotariánského spole
čenství. a že z toho, co objevím v archivech, muzeích a kni
hovnách, nebo u pamčtníkt\ připravím publi kaci. Neclčlal 

jsem si příl iš velké iluze, mnozí mě odrazovali s tím, že se 
materiál(! o rotariánech v b)·valém Československu mnoho 
nedochovalo. Pravdu měli. i neměli. Zdroje přím)"ch infor
mací a materiálll sk utečně nejsou nikterak bohaté, je třeba 
trpěli\·ě hledat, kombinovat, skládat mozaiku ze srřípkt\ 

odkazl! a souvislostí. Pak se najednou ze zdánli\·ě nesouro
dých poznámek vyloupne pestr)' a košat)' prvorepublikov)· 
rotariánský svět , a to i na místech, kde jsem to netušil a netu
šil i to an i tam ní rotariáni. Zřetelně se mi to potvrdilo napří
klad při "výjezdu", který jsem uskutečn il koncem března na 
severov)·choclní Slovensko, především clo Martina a Banské 
Bystrice, ale i clo Žiliny, Liptovského J\ likuláše a Zvolenu. 
Rotariány ze zdejších klub(! předem připr<t,·ený "terén'· 
i jejich zájem přineslr pozoruhodné výsledky. jen několik 
z nich přináším na ukázku. 

Rotariáni v Turčianském Sv. Martinu se scházeli v hotelu Národní dům 
už od roku 1929. Mnozí z nich patřili k aktérům ochotnického divadel
ního života, který byl vzorem i jiným městům nejen na Slovensku (sídli
lo zde ústředí slovenských ochotnických divadel). Tehdejší divadelní fes
tival byl například také inspirací pro založení dnes známějšího českého 
festivalu Jiráskův Hronov. Zakladatelem martinského rotary klubu byl 
například významný stavitel Jozef Hlavaj, který realizoval známé veřej
né stavby jak v Martině [Slovenské národně muzeum), tak později 
v Bratislavě i jiných místech republiky. I na zdejším Národním hřbitově 
nalezneme několik jmen významných rotariánů. 

D1scovering the ong1ns of Rotary Clubs 1n Slovak1a. former D1stnct 
66. before WW2. 

Dignitatis memores ad optima intenti 

Alice, Jan a Tomáš Garique Masarykovi, dcera, syn a otec. pobývali 
v dnešní části Martina, v Bystričce, především v letních měsících. 

Masarykův dům byl ve dvacátých letech minulého století nejen jed
ním z oblíbených m íst rodiny pr ezidenta Masaryka, pozdějšího čest
ného guvernéra Rotary distriktu 66, ale i opěrným místem nově 
vznikajícího samostatného státu. Snad právě také proto vzniknu! 
jeden ze tří prvních prvorepublikových Rotary klubů na Slovensku 
právě v Martinu [1929]. Návštěva domu byla příjemným překvape
ním i pro prezidenta nově zakládaného RC Martin, Ing. Pavla Bum
balu [vlevo). Zdevastovaný dům zakoupili před několika roky manželé 
Bártovi (paní Otýlie na snímku vpravo] a uvedli jej velmi citlivě do 
původního stavu. 



RC Banská Bystrica byl jako jeden z pěti prvore
publikových slovenských klubů poprvé inaugurován 
16.června 1935. Se svými 29 členy patřil k nejpo
četnějším v tehdejším distriktu 66. V zimě se ban
skobystričtí rotariáni scházeli v Národním domě, 
během lét a v nedalekých lázních Sliač . Svoji pozor
nost totiž mimo jiné zaměřovali na rozvoj turistic
kého ruchu v oblasti Nízkých Tater. 

Pro rotariány z Liptovského Mikuláše, jejichž klub existuje od roku 
1998, bylo překvapením, že i v jejich městě má Rotary tradici, i když 
nepřímou. Potvrdilo se to u hrobky rodiny Žuffových. k níž mě zave
dl současný rotarián Milan Trnovský. Rozvětvená rodina Žuffových 
vlastnila jeden z největších kožedělných podniků v prvorepublikovém 
Československu. Syn majitele. Vladimír, působil v Bratislavě a jako 
mezinárodně uznávaný odborník v oblasti farmacie byl členem RC 
Bratislava. Jeho záslužných aktivit, jak už to u rotariánů bývá. však 
bylo daleko více. Dozvíme se to v životopisné knížce s příznačným 
názvem .. Len s a nikdy nevzdat!". 

Banskobystrická notářka JUDr. Tatiana Mensatorisová není rotariánka, ale je dcerou 
prvorepublikového rotariána z tehdejšího Turčianského Sv. Martina. Její otec byl tam
ním významným advokátem. Jak říká, před dětmi se v padesátých letech o minulosti 
téměř nemluvilo - a ona sama na minulost také nerada vzpomíná. Persekuce rodiny 
spojené se stěhováním znamenaly i ztrátu většiny rodinných památek, dokumentů a 
fotografií. Pár fotografií se přece jen zachovalo - možná, že na nich objeví mezi otco
vými přáteli i tehdejší martinské rotariány. 

Činnost prvorepublikových rotariánů 
byla na Slovensku spojena velmi výrazně 
s rozvojem československého Červené
ho kříže a to jak na bázi dobrovolné, tak 
profesionální. Svědectví o tom podává 
archiv malého, nenápadného muzea 
SČK v Martinu. Jeho ředitelka MUDr. 
Zora Mintalová mě přivedla na stopu 
někol ika pozoruhodných osobností a 
událostí. Vždyt například právě v Martinu 
bývalo slovenské ústředí ČČK a jeho ředi
telem byl rotarián, MUDr. František 
Šmakal (na snímku uprostřed). 

Dignitatis memores ad optima intent i ~ 



z našich klubů 

,, ________________________ ___ 

Tajemství 

starého Egypta stále láká ... 

Zdaleka ne všichni obyvatelé Plzně 
vědí, že se v jejich městě narodil také 
světově uznávaný český egyptolog -
prof. Jaroslav Černý. ProslaYil se přede
vším tím, že rozluštil tzv. hieratické 
písmo. které se objevovalo na "sti-o
kách", tedy jako nápisy na střepech 
nádob a na odštěpcích vápence z vy
kopávek Francouzského archeologic
kého ústavu, uskutečněných v letech 
1922-1940 v Dér el-M eclíně. Těchto 
prací se ocl roku 1925 prof. Čern)r sám 
zúčastií.oval jako epigraf. Aby se tedy 
naší veřejnosti trvale připomínala jeho 
památka (22.8.1898 - 29.5.1970), roz
hod l se Rotary klub Plzeň umístit na 
jeho rodném domě v Jagellonské ulici 
č. 3 v Plzni pamčrn í desku. 
Podnět k tomu přiše l ocl doc. PhDr. 

Ladislava Bareše, rovněž plzel'íského 
rodáka, který vystudoval egyptologii a 
arabistiku na Filozofické fakultě Uni
verzity Karlovy v Praze a nyní p tisobí 
jako zástupce řed itele českého egypro
logického ústavu v Praze. Jako člen 
Rotary klubu Praga Caput Regni se 
proto s plzei'iskými rotariány dohodl, 
že společně přispějí k obohacení kul
turního života Plzně a v úzké spoluprá
ci se Západočeským muzeem v Plzni 
zárovel'í připraví cyklus tří přednášek 
z oboru egyptologie. 
Pamětní desku na počest prof.]. Čer

ného odhalil ve čtvrtek 20. května v 17 
hodin společně s primátorem města 

Plzně ing. Jiřím Snebergerem egyptský 
velvyslanec v Praze J. E. Mustafa 
Muhammad Kamal s chotí. Téhož dne 
proběh la od19 hodin v přednáškovém 
sále Západočeského muzea v Plzni 
první velmi zajímavá přednáška dr. 
Bareše na téma: "Iu faa, Vedžahorresnet 
a další- , ·elké hrobky v Ab(Isíru z polo
viny l. tis. př.n.l. očima českých egyp
tologů " . Opírá se o české archeologic
ké výzkumy p robíhající od r. 1960 
v Abúsíru poblíž Káhiry. Výzkum v té
to části české archeologické koncese 
dosud vedl k odkrytí dvou velkých a 
několika menších hrobek šachtového 
typu, které představují vyvrcho lení 
egyptské hrobové architektury v 1. tis. 
př.n.l. 

Druhou přednášku pod názvem 
"Antropologický a paleopatologický 
výzkum mumií z Iufaovy hrobky 

v Abusíru připravil na 3. června - opět 
v Západočeském muzeu v Plzni - prof. 
Dr. Eugen Strouhal, Dr.Sc., který dlou
hodobě pC1sobil i na Lékal-ské fakultě 
UK v Plzni. Vedle prof. Vernera je ostat
ně jecl in)'m z českých odborníkti, kdo 
měl pl-íležitost se s profesorem Čer
n)'m ještě osobně setkat. Proto také 
významně phspěl myšlence uctít jeho 
památku. 
Konečně tr-etí pl·ednášku tohoto 

cyklu nazvanou "f~ekové ve službách 
sajsk)rch panovníktY' pl·ipravila na 10. 
června PhDr. Květa Smoláriková, PhD., 
egyptoložka a klasická archeoložka 
s archeologickou a epigrafickou praxí 
v Egyptě, která se special izuje na 
archeologii Pozdní doby a na proble
matiku řeckého osídlení v Egyptě 
a 1-ecko-egyptské vztahy v l. tis. ph1.l., 
tedy ještě dávno před pr·íchoclem Ale
xandra Velikého. 

Všechny pl-ednášky jsou určeny širo
ké vdejnosti. 

(dz) 

Na pamětní desce je použito nápisu psanéhc 
hieratickým písmem. V překladu zní: ,.Krá/o~ 

ský písař v Místě pravdy". Byl to titul písař! 

v Oér ei-Medíně, vesnici dělníků, kteří budova 
li hrobky faraónů Nové říše v Údolí králů. Tan 
prof. černý pracoval s přestávkami více ne. 
30 let a jejími obyvateli se zabýval do pos/eo 
nich dní svého života. 

mt1%44ttJ·'f'·'4'4·'14·t'l ·'IM%1'• 
exert their facscination 
On Thursday, 20 May, a memorial plaque 
in honour of Prof. Jaroslav Černý, the 
world-famous Czech Egyptologist, was 
unveiled by the Ambassador of the Arab 
Republic of Egypt H.E. Mustafa Muham
mad Kamal and Mr. Jiří Šneberger. Lord 
Mayer of Pilsen, on the house where Prof. 
černý was born in Pilsen. His main claim 
to fame consisted in deciphering the hie
ratic writings that were found also on the 
potsherds and fragments of limestone 
during excavations carried out by the 
French Archaeological Institute in Dér ei
Medína during the years 1922-1940. 
Prof. černý himself took part in this work 
from 1925 onwards as an epigraphist. 

Přijetí J. E. Mustafy Muhammada Kamala s chotí u primátora města Plzně ing. Jiřího Šnebergera byl 
přítomen také doc. Dr. Ladislav Bareš, významný český egyptolog. 

Oignitatis memores ad optima intenti 



____________________ ."/ z našich klubů 

Rotariáni podporují rnladé hudebníky 
Rotary klub Norimbcrk - Neumarkt, 

ve spolupráci s RC Lyon Porte des 
Alpes a RC Praha uspořádal ve dnech 
15.-18. dubna letošního roku v Norim
berlnl druhý ročník dvouletého sou
těžního cyklu pro studenty vysok),ch 
hudebních ško l z Norimberku, Lyonu 
a Prahy. Ten letošní byl vypsán p ro 
dechové nástroje dřevěné, v soutěž
ních obo rech flétna, hoboj, klarinet, 
fagot a saxo fo n. Předpokladem (Jčasti 
je věk clo 27 let. 

Ceny clo soutěže věnovali: 
1. cena 5000 EURO -

RC Norimberk - Neumarkt 
2. cena 2000 EURO - RC Lyon 
3. cena 1000 EURO - RC Praha 

Pravidla soutěže nechávají na rozhod
nutí každé školy, jakým zplisobem 
bude v),běr kancl iclátú probíhat. Vedení 
katedry dřevěných dechových nástrojt l 
pražské AMU rozhodlo určit kandidáty 
soutěže podle studijních výsleclkl'1 
svých posluchačl1. I3yl i tak vybráni 
zástupci všech vyučovaných obor l'1: flét
na - Hana Knauerová, hoboj - Vilém 
Veverka, klarinet - Lukáš Da1"1hel a fagot 
- Martin Petrák. Přestože jde o studenty, 
mají všichni z nich za sebou j iž celou 
řadu nejen domácích, ale i mezinárod
ních úspěchú a ocenění. Někteří z n ich 
spolupracují s významnými zahraniční
mi orchestry. 

Účast v soutěž i zavazuj e k ažd ou 
školu jmenovat clo jury jednoho ze 
svých profesorl'1, kter ý nesmí být učite

lem kanclidátú. Letos byl tímto úkolem 
pověřen pan Prof. Jiří Hlaváč - děka n 
hudební fakulty AMU a prezident jury 
mezinárodní soutěže Pražského jara a 
soutěže Concertino Praga. 

Vlastní soutěž p roběh la v pátek 16. 
dubna. Každý z kandidátl'l přednesl tři 

soutěžn í skladby. 
Dvě z nich byly vo li telné bez ome~:e

ní (včetně možnosti využít klavírního 
doprovodu), třetí- sólová sk ladba byla 
z tvo rby auto ra 20. nebo 21. sto letí. 

Úrovel''l soutěž ících nebyla vyrovna
ná tak, jako úrovei'l v minulé soutěži 
smyčcových nástrojú. Byly zde patrné 
i rozdíly v pojetí hry rúzných škol. 
A tak jsme měli možnost slyšet v)d<any 
vynikající a po všech stránkách doko
nale zvládnuté vedle v),ko nt l, které 
j eště budou zrát. 

Výsledky bodového ohodnocení, na 
kterém se ju ry sjednotila, by ly jedno
značné. Soutěžící na prvním místě byl 
znám. Na druhém místě se však umísti
l i dva se shodným poč tem bod li . 
V této situaci se jury rozhodla neroz
dělovat d ruhou cenu, ale uděl i t dvě 

druhé ceny a třetí cenu neudě li t. 
RC Praha souhlasil s tím, že místo 

3. ceny, kterou měl pl'1 vocl ně clo SOLitě-

že věnovat, uhradí finanční krytí další 
d ruhé ceny. A tak konečné pořadí 

vyhlášené 17. dubna na slavnostním 
,·ečeru s předáním cen bylo: 

!.cena: 
Lukáš Daií.hel - klarinet (Praha) 

2.cena: 
Hana Knauerová - flétna (Praha) 

3.cena: 
Clement Dufour - flétna (Lyon) 

Všichni oceněn í se 18. dubna před
stavili na dopoledním koncertu vítězl'1 

nejen rotariánskému publiku, ale pro
střed nictvím televizn ích kamer i divá
kúm televize SDf, která záběry z toho
to koncertu odvysílala v pondělí 

19. dubna. 
Další, v pořad í j iž třetí ročník tohoto 

soutěžního cyklu, pořáda ného třem i 

Rotary kluby, se uskuteční na jaře roku 
2006 a je vyhlášen pro klávesové 
nástro je. Nezbývá než si přá t , aby 
nejen tento, ale i každý další ročn ík byl 
stejně úspěšný jako ten letošní - a to 
nejen pro studenty a jejich pedagogy, 
ale i pro ideály společenství Rotary a 
pro vzájemné porozuměn í. 

Stanislav Chudoba, 
RC Praha 

Rotary Clubs of Prague (Czech Repubhc). Nurnberg-Neumarkt (Germanyj and Lyon-Parte des Alpes (France) orgamzed for the second t1me 
1n May in Nurnberg a very successful musical competttion for wood wind-instruments. The winner of the 1st Prize was Miloš Daň hel (Pra
gue). clarinet. 

lln rnernoriarn 
Dne 22.clubna 2004 zemřel čestn)' člen Rotary klubu Podě

brady generálmajor v. v. Ing. Rudolf Sever ín Krzák, , ·ýznamný 
pf"eclstavitel pro tifašistického odbo je, nosi tel mnoha f"ácl ú 
a vyznamenání, mj. českos lovenského vá l ečného kříže 1939 
a l~ádu Milana Rastislava Štefánika III. stupnč. Uěhem II. S\'ě
tové války se v Anglii podílel na v)·stavbě eli tních výsadko
vých komand Československé armády. Po válce se podplu
kovník Krzák stal prvním velitelem československého v),sad
kovébo vojsk a. V době komunistické nesvobody byl perze
kuován a devět l et vezněn za velezradu. Rehabili tace a uzná
ní se generálu Krzákovi dostalo až po roce 1989. Poslední 
rozloučení s l{uclolfem Krzákem proběhlo 11. května ve straš
nickém krematoriu. 

j il'í Haškovec, 
RC Poděbrady 

V úterý 4. května opusti l tento svět p. Antonis Mastran tonis, 
PDG řeckého distriktu 2470, bývalý vydavatel f"eckého časopi
su Greek H.o tary 1\tl agazine (1993-95). Doposud byl vydavate
lem elektronických novin pocl názvem "Rotary Cosmos", 
které vycházely jako měsíční bulletin jeho Hotary klubu Athi
nai-Notos. Jeho rodina i jeho přátelé se s ním rozlouči l i 
6. května. 

Tento nadšený ro tarián dosud púsobil v něko lika ústřed

ních o rgánech Rl: v týmu aktivistli pro zdravotnictví, jako 
národní poradce pro program PolioPlus a v komitétu pro 
stálý fo nd Nadace Rotary pro Evropu a 13ritské ostrovy. Mnozí 
z našich členú si jistě př i pomenou pf·átelské a velmi živé set
kání s ním, když nám přednášel na semináři o Nadaci Rotary, 
uspořádaném pf"ed více než 3 roky v pražském Mánesu. 
Budeme na něho vždy s úctou vzpomínat. 

(dz) 

Dignitatis memores ad optima intenti "/;;; 



Když po těžkých povodních u nás nabídl na podzim 2002 pan 
Werner Moll, tehdejší prezident; Rotary klubu z Neuruppinu, 
svou pomoc rotariánům v Plzni, bylo to pro ně překvapením, 
protože tyto kluby předtím nikdy v kontaktu nebyly. 

r ěmečrí přátelé však chtěli posti
žen ým upřímně pomoci - a tak 
padla volba n a zatopenou škoh.1 
v Malické ulici v Plzni. V lednu 2003 
tedy škola dostala z Německa vyba
vení p ro svou velkokuchyni a tři 

počítače. Na jaře navštívil plzeňský 

RC p. ]oach im Cierpka, čl en RC eu
ruppin, abycho m projednal i další 
přátelské kontakty. Příjezd nových 
přáte l do Plzně byl tak dohodnut na 
září: dovezli s sebou ještě třicet počí

tačl1 s monito ry a tiskárnami, takže 
bylo možné upokojit potřebu řady 

dě tských domovú, domovt't mládeže 

Zrekonstruovaný interiér Berlínského dómu 

č i sportovních o rganizací, 
které povodeň také posti
hla. Hned druhý den jsme 
se s nimi setk ali na Tl"ísto lič

níku na již trad i čním srazu 
rotariánú ze rr·í zemí str·ední 
Evropy, jejichž hranice se 
právě tad y setkávají. Př i 

večerní přátelské besedě 

byli našimi hosty v krásném 
p enzio nu Modrý Mořic 

nedaleko Želnavy. Mohli 
jsme tak naplánovat návště

vu Plzeňáků u nich - a k ní 
také došlo letos ve dnech 

22. - 25. dubna. 
Pro 14 účastníkt'1 

připrav ili bohatý 
p rogram, zaháj e
ný společným klu
bovým mítinkem 
hned po příjezdu 
clo euruppinu. 

ásledující den 
p rovedl místní 
ro tarián Helmut 
Behrenclt své hos-

Věž zámku Charlottenburg v nedělním slunci 

ty euruppinem a seznámil 
je s jeho více než 750 let 
dlouhou, často po hnu tou 
histori í. 13ylo pro nás ctí, že 
nás po obědě přišl a pozdra
vi t manželka místního rota
rián a paní Anne-Karin 
Glase, dlouholetá poslanky
ně Evropského p arlamentu 
ve Štrasburku, aby součas
ně přivítala v Evropské un ii 
i naši zemi. Ztělesněním její 
představy Evropské un ie 
jako ochranného deštníku 
nad všemi čle nskými země

mi byl i sku tečný velkopros
to rový deštník, který nám 
předal a na památku. 

Od poledne jsme věnoval i 

historické Postupimi a jejím pozoru
hodnostem - zámku Sanssouci s při

lehlým rozsáhlým parkem, a stejně 
rozlehlému ovému paláci - dnes 
sídlu univerzity. 'a závěr dne jsme 
se stavěli v Cecilienhofu, v jeh ož 
centrálním sále byl a kdysi podepsá
na Postupimská dohoda. aše boha
té dojmy rušilo jen velmi studené 
počasí s deštěm , který nás pronásle
dova l bohužel i následuj ící clen. 

Co se však dá navštívit jen během 
něko li ka hod in v Berlíně, městě se 
3,5 m il. obyvatel? r ově rekonstruova
ný ohromný dó m, kter)r přes 50 let 
ležel v troskách, je dnes clt'tstojným 
monumentem. Při projížďce na řece 
Sprévě vyhlídkový m člunem doda
ným z Amsterodamu jsme spa třili 

V podtisku supermoderní architektura Sony 
Centra na Potsdamer Platz 



V gotickém klášterním kostele v Neuruppinu 
uspořádal farář protestantské cfrkve Páter 
G. Cierpka pro své hosty z Plzně bohužel jen kra
tičký, o to však hodnotnější varhanní koncert 

superm odern í v ládní budovy. Prošli 
jsme slavnou tf'ídou Unter den Lio
den a v jejím závěru i pověstnou Bra
niborskou b ránou, otvírající dnes j iž 
svobodnou cestu do západní části 

Slavná Nefertiti - krásná mladá tvář, 
stará neuvěřitelných 3000 Jet 

Berlína. jeho současnou dominan
tou je Potsdamer Platz s hypermo
derní architek[Urou, jejíž dominan
tou je Sony-Center. Za návštěvu sto
jíi nová impozantní skleněná kopu-

Poslankyně Evropského parlamentu Anne·Karin 
Glase s reálným symbolem Evropské unie - vel
kokapacitním ochranným deštmkem 

le přímo nad zase
dací sálem Bunde
stagu. Za deště 

jsme pak jen p roje
li proslavenou lu
xusní tl'ídou K ur
fCtrstenclamm. 

Alespoi1 na ne
děl ní zpáteční ces
tu domů nám už 
zase svítilo jarní 
sluníčko. Rozzářilo 

zlacený plot zám
ku Charlottenburg, 
naproti k terém u je 
v bývalých zámec
kých stájích dnes 
umístěno Egypto-
logické muzeum. 
A tam jsme mohl i 

popr vé pohlédnout 

clo tváf'e originálu busty pf'ekrásné 
egyptské královny eferti ti. Zná ji 
snad každý, ovšem jen z obrázkův 
uměleckých publikacích. 

Z rotariánských kontaktL! tedy 
vznikají nejen zajímavé humanitár
ní či vzdělávací projekty, ale rodí se 
i nová pf'árelství a získávají se nové 

poznatky. Plzei'lští rotariáni 
se budou snažit poskytnout 
je také svým novým přáre

lúm pf'i jejich pl'íští cestě do 
české republiky, snad už 
letos na podzim. I u nás je 
toho m noho zajímavého 
k vidění. 



z našich klubov \., _____________________ _ 

RC Banská Bystrica oslávil vstup 
SR do Európskej únie 

Vstup Slovenskej republiky aj dištriktu 2240 Rl do Európskej 
únie oslávil RC Banská Bystrica a ž štvornásobne. S rodinný
rni p ríslušníkrni, priatel'rni a pozvanýrni hosťarni absolvovali 
bohatý a dóstojný prograrn. 

Začal sa dl"w 30. 04. 2004 odhalením památnej mramoro
Ycj tabule na priečelí jednej z historických budov Náme tia 
S P za prítomnosti občanov, reportérky a kamery regionál
nej RTY. 

Pamatnú dosku venoval klub k vstupu SR do EÚ. Je umiestnená na priečelí 
historickej budovy mesta. 

Oslava pokračovala fascinujúcim clivaclelným preclstave
ním inscenácie A. P. Čechova "Tri sestry" v podaní hercov 
Divadla Anclreja Bagara zl i try, ktoré pripravil HC 813 v spo
lupráci s Divacl lom z Pasáže. Henesančný kašticl' rodu 
Raclvanských v Haclvani bol icleálnou kul isou dobového 
domáceho prostredia ruskej šl'achty, kde sa dej romance 
odohráva. Zážitky z takéhoto prostredia, vynikajúce herecké 
v)rkony ,·šetkých účinkujúci ch , prítomnosť divákov (medzi 
k tor)rmi boli aj predstavitelia kraja a okresu) priamo 
na scéne osrali nezabuclnutel'né pre všetk)'ch, ktorí mali to 
šiastie vidieť a precíti ť tento umelecký zážitok. 

Predstm·eniu predchádzala ,·šak ešte jedna vel'mi slávnosr
ná a v)•znamná udalosť. Prezident RC Banská Bystrica 
D. Kováč oclovzclal riad i tel'ke Di\·actla z Pasáže v B.Bystrici 
V. DubačO\·cj šek v hoclnote ll 261 USD. Je to výsledok t.JG
projekru v spolupráci s nemeck)rm RC Alzcnau. V tejto hod
notc prispcli rotariáni spoločne na vybavenie Divadla z Pasá
že a Denného stacionáru pri Divadle z Pasáže. Uvedené 
občianske združenie pósobí v Banskcj Bystrici už dcviatu 

v divaclelných inscenáciách. Vďaka i\lG buclú mócť získať 

osvetl'ovací pult pre divadlo a ch)rbajúce učcbné pomócky 
a počítačové vybavenie pre dcnný stacionár. v najbližšom 
čísle nášho časopisu preclstavíme bližšie cloterajšie do máce 
a zahraničné úspechy tohoto zaujímavého, špecifického a je
dinečného kolektívu, ako aj účastníkov na tomto projektu. 

Vyvrcholením majstrovského ,·cčera bola recepcia ,. hoteli 
Lux. \ 'šetkých clomácich, ktorí prichádzali z divaclelného 
preclstavenia, čakalo už pri vchode clo hotela 25 ro tariánov 
s manželkami z partnerského rakúskeho klubu HC Bac! !schl, 
ktorí nás "dom~íc ich" privítali spicva ním rotariánskej hymny 
a obdarovali nás malými clarčekmi a pre Rotary klub šekom 
na podporu klubov)rch aktivít. 

H ymna sa porom spievala ešrc raz - už spoločne - o po l
noci, kecl' zároveií s ohi'lostrojom v okolí hotela sme sa l. má
ja 2004 opáť vrátili do hraníc .,vel'kej" Európy. V tento dei'í tak 
prestali existovat ďalš ie hranice, ktoré nám už cláYnejšie 
v)'znamne pomohlo otvoriť Rotary lnternarional. 

I van Belan,PDG, 
RC Ba11ská Bystrica 

RC of Banská Bystrica celebrates Slovakia's accession to the 
European Union - The accession of the Slovak Repubhc and Rl 
dJstrJct 2240 to the European Un1on was celebrated by the RC of 
Banská Bystrica through a series of cultural events. 

sezónu a ako jediné svojho d ruhu na Slovensku pracuje Herecký kolektiv Divadla A.Bagara z Nitry v inscenácii "Tri sestry" od 

s l'ud'mi s mcntálnym postihnutím, k torí aktívnc vystupujú A.P.Cechova 

Dignitatis memores ad optima intenti 



_____________________ ,/ ze světa Rotary 

Z rozhodnutí Správní rady ředitelí(BURI Board) : 

• j ako hymna Horary lnternarional byla potvrzena zvláštn í 
úprava pochodu z Beethovenovy předehry Egmont. Ori
gináln í záznam této hymny si mohou rotariáni objednat 
u ústřecl í RL 

• Rl Board provedl tyto zmčny, týkající se vzorových Sta-
no,· Rotaract klubu: 

Rota ract klub si mt'lže během 180 cl nt"1 ,·yhlcclat jako 
svého sponzora jiný Rorary k lub, byla-li existence 
toho dosavadního z rozhodnutí JU ukončena . 

• Sponzorující Rotary klub m i'1že novč stanovit, kolik 
z jeho člen i'! má púsobit v komisi pro spolupráci s RTC. 

• Členové RTC si nemusejí na příště vyžádat souhlas 
k tomu, aby se zúčast nili sch t"1zky Rotary klubu. 

• člen i'lm RTC je pomleno, aby si svou neúčast na pra
videlné schthce svého klubu nahradi li svou účastí na 
některém projektu služby a pomoci či na některé j iné 
aktivitě ve prospěch obce, sponzorované jej ich klu
bem. 

RTC, cl istrikty a víced istrik tové informačn í o rganizace 
se vyz)rvají, aby vydávaly vhodné propagačn í materiá
ly, odpovídající regionáln ím potřebám . Členové RTC 
by se měli podílet na prohlubování partnersk)rch vzta
h tl s kluby v zahraničí a zakládat v)rbory pro meziná
rodní spolupráci. 

• RT Board upravil zásady platné pro kluby, které nesplni ly 
své příspěvkové povinnosti vt'lč i Rl. S platností ocl 1. čer

vence 2004 musí klub, jehož činnosti byly pro neplacení 
příspěvkú ukončeny, zajistit jej ich úhradu v prt"1běhu jed
noho roku, má-li být zachována jeho zakládající Charta 
Rl , jeho název a tradice. Vedle toho bude moci takov)r 
klub upravit seznam svých člen i'! za uplynul)r rok ve své 
pololetní zprávě, podle níž jsou tyto příspěvky splatné. 

• Hl Boarcl současně doporučuje, aby člen klubu, který 
dluží vt"1či Rl dce než 100 S po dobu delší než 180 dnú, 
nebyl pověřO\·án úkoly ani prezidentem Rl , ani předse

dou Sboru zmocněncú TRF. 

O aktivitách Rotaey v letadlech 

Cestujcí na linkách americké letecké společnosti Unitecl 
Airl ines se mohou v p rogramu "Sky Radio" dozvědět o práci 
rotariánú, směřující ke změnám ve světě. Ve dvouminutovém 
programu představuje prezident Rl J. Maj iyagbe histo rii a cíle 
programu PolioPius. Bývalá guvernérka cl istriktu Carolyn B. 
j ones zase připomíná svou pn ·ní návštěnl v ruském Tomsku 
a výsledky benefičn í kampaně .. kterou její RC vyhlásil pocl 
názvem "Dět i Ruska". Kampai'l vynesla celkem 600.000 $, 
které umožnily realizaci 30 projekti'l zaměřených na po moc 
ruským dětem. 

Sledujte průběh CoL Chicago 2004 

Legislativní rada Rl, se sejde opět po třech letech ve dnech 
13. až 18. června v Chicagu . .Jej í závěry mohou při nést zásad
ní změny v Ústavě a Stanovách Rl, případně násl ed ně i v ži
votě jednotl ivých klubi'1. Prt"1 bčh jejího zasedání múžete sle
dovat na webových stránkách www. rotcn y.org/Huents/ 
/ Ciub.District Support/CoL a to bud' formou obrazového záz
namu, nebo se mi'lžete zapoj it do diskuse o navržených změ

nách ještč předtím, než bude CoL zasedat. Během zasedání 
pak na \Vebu najdete prúběžné info rmace o přijat)rch legisla
tivních změnách. Po jejím skončení bude na \\'ebu uveřejně

na závěrečná zpráva. 

Aktuální informace z Rotary News Basket nově na webu 

31. března t.r. vyšlo poslední, 847. čís lo zpravodaje ROT ARY 
1 EWS BASKET, kter)' info rmoval po 17 let celý rorariánsk)• 
svět o nejv)rznamnějších novinkách. Nejdří, ·e vycházel ,. tiš
těné podobě, pozděj i bylo možné objednat si jeho zasílání 
prostředn i ctvím faxu, v posledních letech byl rozesílán v ele
ktronické podobě. Byl tedy stá le se vyvíjejícím i n fo rmačním 
méd iem. 

1 apříště bude rozšířena sekce věnovaná informacím ze 
světa Ro tary přímo na webov)'ch stránkách na ad rese 
!Jttp.//w w w. rotaJy.org/newsroom/ índex.html. ještě snad něj i 
tak budou každému dosažitelné aktuální info rmace o HI, 
o taclaci Rorary i o aktivitách klubú. Pro zpětnou vazbu inte
resovan)rch čtenář(! bude brzy zřízeno i e-mailové spojení. 

Více informací múžete získat na Rl webových stránkách 
nebo přímo na této adrese: Vukoni Lupa-Lasaga, Senio r News 
Reporter/ Writer, Rotary Jnternar ional, 1560 Sherman Avenue, 
Evansron, Illino is 60201 USA; tel. 001 I 847-866-3211; 
fax: 001 I 847-866-9732; e-mail: lupalasv@rotatyintl.o rg. 

Světové kon res Rl 
2004 23.- 26. května Osa k a, Japonsko 
2005 18.- 22. června Chicago, USA 
2006 ll. - 14. června Kodaň, Dánsko a Malmó, Svédsko 

ROTARY u číslech 
Počet člent"1 Rorary - mužů i žen 1 211 723 
Počet klubt"' 31 603 
Počet distrikt i:l 529 
Počet zemí 1.66 
Počet čl entl Hotaract klubt"1 175 306 
púsobících ve 7 622 klubech a ve 156 zemích 
Počet členi'1 Interact klubú 218 776 
pt"1sobících v 9 512 klubech a ve 116 zemích 
Počet místních rými'1 aktivistú 5 449 v 74 zem ích 

Téllo čísla se opírají o oficidln f údaje o členské základně, 

UG'etně p ololetního hlášen í z a období 1. 7 do 3 7.72.2003 a 
čtvrtletního hlášení z a období od 1.1. do 31.3.2004. 

(dz) 

Oignitatis memor es ad optima intenti /';;; 



tiráž \ 

příště ... 

> životopis prezidenta Rl pro 2004/05 Glenna E. Estesse 

> společná výroční konference distriktů 2240 a 1880 v Karlových Varech 

> Světový kongres Rl v Osace 2004 

> závěry z Legislativní rady Rl 2004 

> úspěšný průběh semináře RYLA 2004 v Prostřední Bečvě 

> z předán! darů ze sedmi MG-projektů realizovaných díky distriktu 1880 

Příští číslo ROT ARY GOOO NEWS- 4/2004 vyjde začátkem srpna 2004 

kalendárium 

atum místo akce ořadatol kontakt 

Legtslattvní rada Rl - Col 2004 Rl Evanston D.Zeman 14.-18.06.2004 Chtcago, USA 

26.-27.06.2004 Karlovy Vat'f Spoletná llýrotní konference D. 2240 a 0 .1880 • : #.. ... 

19.09 .2004 Grey 8ear Tále ll. ročnil< golfového turna1e Rotat'f RC 8 . 8ystnca I. 8elan. PDG 

02 . .03.10. 2004 l.Jptovský Ján Shromážděni dtstnktu 2240 D. 2240 DG V. Prl<azský 

Rotary lnternational - distrikt 2240 

Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na základě českých nebo slovenských 
právních norem v souladu s jednotnými zásadami Rotary lntemational, a to většinou ve formě 
občanských sdružení. Působí v rámci územního celku zvaného distrikt (distrikt 2240 česká repub
lika a Slovenská republika]. V 1eho čele stojí guvernér, který plní úlohu koordinátora činnosti jednot
livých klubů a zprostředkovatele kontaktu s vyššími organizačními složkami a společenstvím Rota· 
ry lnternational. Obměna činovníků rednotlivých klubů 1 d1striktu má roční cyklus · rotariánský rok 
začíná I. července a končí 30. června. 

0EsKA REPUBUKA RC Poděbrady SLOIIENSKA REPUBUKA 
RC Brandý&8oleslav RC Praga Caput Regni RC Banské Bystnca 
RC Brno RC Prague lnternatlonal RC Bratislava 
RCBmoDty RC Praha RC Bratislava lntemabonal 
RC Ceské BudějOVICe RC Praha Bohemia RCKot;tce 
RC Ceský Krumlov RC Praha Dty RC l.Jptovský Mkuléš 
RC Frýdek • Místek RC Praha aasstc RC Ma rtm [v zakl.) 
RC Hradec Králové RC Praha • Staré Město RC N1tra 
RC Cheb RC Prostě1ov RC Ptet;tany 
RCJtčín RC Přerov RC Poprad 
RCJthlava RC Ropice [v zakl.) RC Sptt;ské Nová Ves 
RC Jtndnchův Hradec RCTébor RC Trenčín [v zakl.) 
RC Karlovy Vat'f RC Trutnov RC Zvolen 
RC Klatovy RCTfebíč RC~hna 
RC Kravaře RC Vrchlabí ROTARACT Banské Bystnca, 
RCKroměnž RC Zlín Bratislava. 
RC l.Jberec.Jablonec nad Ntsou RC Znojmo Ko$tce. 
RC Most ROTEX Praha l.Jptovský Mkulát;, 
RCOomouc ROTARACT Brno, NotrB, 
RC Ostrava Hradec Králové, 2:thna, 
RC Pardubtce Ostrava [v zakl.), 
RC Písek Plzet'i, 
RC Plzet'i Praha 

Kontakt na rednothvé kluby sděll redakce ROTARY GaJD NEWS. p~tpadné webové stránky dtstnktu 224 0 

Dignitatis memores ad opt ima intent i 

ROTARY GOOD NEWS 

Šéfredaktor 
a materiály ze zahraničí 
Dobroslav Zeman. PDG. RC Plzeň (dz] 
tel.: 377 224 716 
fax.: 377 328 209 
e-mail: dr.zemanllilquick.cz 

materiály z ČR 
Svatopluk K Jedlička . RC Praha Classic [skj] 
tel: 602 432 751 
fax: 602 458 385 
e-mail: skjl!lipost.cz 

materialy ze SR 
Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystr ica [ib] 
tel. +421/ 484 111 744 
fax: +421/ 484 412 886 
e-mail: i.belan@bb.telecom.sk 

aktuality z Rotary klubů 
Andrea Vamerová, RC Brandýs-Boleslav (av] 
tel: 602 386 359 
fax: 257 329 365 
e-mail: ada99@mbox.vol.cz 

překlady do angličtiny: 

redakční rada: 
Alexander Brányik. RC Nitra 
Augustin Čermák, RC Hradec Králové 
Jan Hladký. RC Praha 
Willem Kolthof. RC Prague lnternational 
Patrik Križanský, RTC Bratislava 
Róbert Matejovi č. RC Košice 
Martin Petiška. RC Brandýs-St.Boleslav 
Milan Roch, PDG, RC Praha 
Vladimír Skalský. RC Praha City 

elektronická podoba magazínu 
www.rotary.cz 
www.rotary.sk 

webmaster Rotary distriktu 2240 
Vladimfr Skalský, RC Praha City 
tel.: 284 812 627 
fax.: 284 812 627 
e-mail: skalsky@euneco.cz 

vydavatelství a redakce 
Agentura DŮM. s. r. o. 
IČ: 63 99 22 30 
Osadní 26 
170 DO Praha 7 
tel.: 283 871 410 
fax.: 283 870 893 
e-mail: of fice©agenturadum.cz 
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Když je něco dokonalé, je těžké se bez toho obeijt. 
Mattoni má styl, který svádí, je potěšením , které chutná. 

Obsahuje přírodní komplex mikro a makroprvků Vitactive8 , který 
pomáhá správnému fungování lidského těla. Kdo má žízeň , pije 

vodu. Kdo volí Mattoni, musí mít pouze Mattoni. Mattoni - vybraná 
značka mnoha nejlepších světových barmanů .• 

Kde to žije, tam je Matton i. 


