200() International Assembly, Anaheim
V diíoc h 3.- ll. fcbruára 2000 sa konalo v kalifornskom Anahcimc tradi č né zhromaždeniezvolených guvernérov Rotary lnrc rnarional pre
obdobie 2000 - 200 I: lnrcrnarional Assembly. Najvačš( tamojšf ho rd - Hilron and Towers ( 1600 izieb) bol rcmcr celý obsadený plných
IO dní rorari:inmi z celého svcra. a škole nic a zlícvik sem bolo pozvaných všetkých 529 g uvernérov Rl prc rok 2000-0 I. Na organizácii podujaria tu pracoval komplcrný Štáb funkcionárov súčas n ého svcrového prezidenra Carla Ravizzu a vedenia Rl , ako aj Štáb nastu pujúccho svetového
prezidenta Fra n ka J. Dcvlyna, konzultanti a lcktori Rl.
Hlavné poslanie zhromažde nia - n aučit' budúcic h guvernérov všetko o Rorary lncernationa l, získat' medzin:lrodné skltscnosti a výme na
praktických a najma orga ni1.ač nýc h informácií - bolo splncné do posledného písmena a bodky ústredného hesla umiesrneného pri vchode do plenárnej miestnosri pripravenej pre 1200 poslu cháčov: Eruer to learn - go forth to serve; čo vo voťnom preklade d enne pripo mínalo všetkým
účas rníkom: Vstúp. aby si sa učil -vyjd i, aby si slúžil. Prednášky, ktoré v tejto miestnosti odzneli, boli povinné nielcn prc DG E. ale aj pre ich
manzclských parrnerov. V dalšíc h 37 miesrnostiach bol i malé diskusné skupiny, kde pod vedením lektorov sa aktívnc diskutovalo o prednášanej
problematike a k róznym druhom č innos ti Rotary.
Celé zhroma7.denie zahájil súčasný svecový prezident Rl Carlo Raviw t, kro rý privfral všerkých 529 DG E, medzi krorými bol i prvý guvernér
nového dištrikru 2241 - Rumunsko, kcorý začne svoju históri u O1.07. 2000. Pri vlajkosláve všetkých 162 krajin, v ktorých Rotary lnrerna rional
pósobí, bola prvýkrár nesená za velkého aplauzu aj zástava Bosny-Hercegoviny. krorá ako nová krajina sa orvára prc.: č innosř Rotary.
Vo svojom hlavnom prejave na ré mu : Efekrívne kluby zhrnul Carlo Ravizza svoje dorerajšie skúse nosri z jeho srretnutí v róznych kluboch
róznych kon čin svera, ked" za vefmi roz li čných uadícií, kultúrnych, matcriálnych a hospodárskych podmieno k má predsa všetkých súčas n ýc h
29 728 Rotary klubov na svete aj sp oločné snaženia a cidc, z kcorých naj vačší dó raz kládo! na kvalitnt't člcn skú základiíu. Na svojich cestách,
kcoré ešte stále ne kon č ia, precestoval už vulialenosť vačšiu, ako je Mesiac vzdialcný od Zcme. Svoje bohaté skúsenosri a 'l.ážirky ncúnavne oda vzdával pri prednáškach a v diskusných vystúpeniach.
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ROTARY CLUB PRAHA
PŘEDSTAVUJE DVA PRVNÍ TITULY SVOJÍ EDICE VÁŽNÉ HUDBY, KTERÁ JE URČENA VŠEM ČLENŮM
KLUBŮ ROTARY JAKO VHODNÝ DÁREK PRO JEJICH PŘÁTELE A OBCHODNÍ PARTNERY.

HUDBA PRAŽSKÉ LORETY
unikátní nahrávka
Hradčanské Loretě

dominuje věž, kde kromě hodin je umístěna i zvonková hra, kterou vyrobil v roce 1694 amsterodamský
Claudy Fremy na objednávku malostranského obchodníka Eberharda z Glauchova. Brzy poté pražský hodinář Petr
Neumann sestavil z těchto zvonů zvonkohru a spolu se zvony umístil do průčelní hodinové věže i složitý mechanismus, který
uvádí zvonkohru do pohybu. Poslední rozsáhlá rekonstrukce této vzácné historické památky byla provedena v roce 1993
až 1994. Po jejím znovuuvedení do provozu vznikl nápad představit posluchačům unikátní záběry restaurované zvonkohry jako doprovodného nástroje k mariánským písním. Kromě zvonkohry se na této desce představí barokní orchestr s původními
barokními nástroji Camerata Nova, řízený Jiřím Kotoučem, smíšený sbor Vox Pragae pod vedením Miriam Němcové, sólisté
našich předních divadelních scén a vokální soubor Schola Gregoriana Pragensis, řízený Davidem Ebenem.
zvonař

Adam Michna z Otradovic
LITANIAE BEATAE MARIAE VIRGINIS
(barokní orchestr Camerata Nova a smíšený sbor Vox Pragae)
LOUTNA ČESKÁ (Loretánská zvonkohra - sólo)
Mariánské písně
VESEL SE NEBES KRÁLOVNO, ZDRÁVA BUĎ PANNO MARIA,
TISÍCKRÁTE POZDRAVUJEM TEBE, CHTÍC ABY SPAL, BUDIŽ
VĚČNĚ VELEBENA, MÁTI PÁNĚ PŘESVATÁ, SLYŠ JAKÝ TO NAD
ŘEKOU, K NEBESŮM DNES ZALEŤ PÍSNI
(Loretánská zvonkohra a smíšený sbor Vox Pragae)
Další skladby
O REGINA, LUX DIVINA - PULCHERRIMA ROSA
AVE MARIS STELLA - DA MELOS CAMAENA- NITIDA STELLA
O SANCTISSIMA
(barokní orchestr Camerata Nova, sólový zpěv Ludmila Vernerová,
Jarmila Žilková, Lenka Pištěcká, Tomáš Černý, Aleš Hendrych)
Gregoriánský chorál
LITANIAE LAURETANAE
(Schola Gregoriana Pragensis - David Eben)

Josef Mysliveček,

ČEŠTÍ MISTŘI 18.- 19. STOLETÍ
Václav Vincenc Mašek, Pavel Vranický, František Krommer

Kramář

v provedení

ACADEMIA WIND QUINTET PRAGUE
DECHOVÉ KVINTETO ACADEMIA - bylo založeno v roce 1971 na pražské konzervatoři. K jeho zakládajícím členům patří
Maršálek (flétna), Petr Doněk (klarinet) a Josef Janda (fagot) -umělecký vedoucí souboru. Jeho dalšími členy v součas
nosti jsou Otto Trnka (hoboj) a František Pok (lesní roh). Dechové kvinteto Academia sklízí úspěchy v celé řadě zemí Evropy, Asie, Ameriky i Afriky. V roce 1993 soubor získal v japonské Osace Vítěznou cenu ve finále Mezinárodní soutěže komorních souborů, které se zúčastnilo více než 100 sou borů z celého světa. Hudební kritika vyzdvihuje zvláště souhru, zvukovou
vyrovnanost, technickou virtuositu a stylovou čistotu dechového kvinteta.
Jiří

Výběr tohoto CD obsahuje zajímavá díla významných českých autorů
18. - 19. století, kteří patří k evropské špičce vrcholného klasicismu.

JOSEF MYSLIVEČEK
VÁCLAV VINCENC MAŠEK
PAVEL VRANICKÝ
FRANTIŠEK KROMMER KRAMÁŘ

PARTIA No.l
SERENADA IN DIS
PARTITA ES DUR
HARMONIE OP. 79

Cena za I CD je pro členy klubů Rotary 128

Kč

+ 22 %DPH tj. celkem 156,20 Kč.

Objednávky: Vydavatelství ROTAG, Lukešova 2, 142 00 Praha 4, tel.: 02 I 61 71 Ol 26, e-mail: rotag@login.cz
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ENTER TO LEARN
ENTRAD A APRENDER
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ENTREZ POUR APPRENDRE
ENTRE PARA APRENDER
Vo svojom úvodnom vystt'tpení predstavil Presidem-Elect RI, Mexičan Frank
J. Devlyn svoje ústredné motto v prednáške "Čo je našim poslaním v 21. sroročí?"
V rotariánskom roku 2000-2001 nás
bude sprevádzať silné motto:
CREATE AWARENESS
- TAKE ACTION
a bude viesť naše t'tsilie vo všerkom, čo
chceme urobiť.
Frank J. Devlyn je čle nom Rorary
Clubu Anáhuac v México City. Je prezidemom Devlyn Optical Group of
Mexico ako výrobca a dimibúror optických produkrov. F. J. D evlyn je zakladajúcim vydavatel'om regionálneho časop i
su "Rorarismo en México", pracoval pre
Rorary Foundation ako povercnec, pre
RI ako riaditeť. V roku 1995/96 bol
poradcom sverového prezidenta Rl
Herberta G. Browna. Je členom róznych
komisií a nosircl'om viacerých vyznamenaní pre jeho podporu medzinárodných
humanitných a edukačných programov
nielen na poli Rotary, ale napdklad aj
ako popredný predsraviteť Mexického
Červeného krfža.
Medzi prednášajúcimi bol aj
Presidenr-Nominee RI pre rok 2001/02
Richard D. King z Kalifornie. Celý priebeh školenia bol perfekrn e organizovaný
a mal vel'mi vyčerpávajúci program dodržiavaný s mint'ttovou presnosťou . Za
celých IO dní boto len jediné voťné popoludnie po 15.00 hod. , kroré mno hí využili na návštevu blízkeho Disneylandu.
Okrem rohto popoludnia všetci t'tčasmí
ci prakticky neopustili hotel. Zdórazi1ujem
nikro neopustil hotel, lebo výukový
a diskusný program bol povinný v rovnakom časovo m rozsahu ako pre DGE,

a a GO FORTH TO SERVE
SAUD A SERVIR

#fi:Q)illUiiffiLJ:?
SORTEZ POUR SERVIR
AVANTE PARA SERVIR

rak aj pre ich manželských parmerov. Keď DGE jednali v diskusných triedach, ich parmeri sedeli presne
podla zasadacicho poriadku na ich miesrach v plenár·nej miesrnosri. Zasadad poriadok sa presne aktualizoval podla programu. Podťa abecedy, podťa čísla dištrikru, event. s DGE partnerského dištriktu pre GSE.
Manželskí partneri mal i okrem toho ešte v programe aj
vysrúpenia na školác~ rózneho typu v blízkom i vzdialenejšom okolí horda.
Samostatný priesror v programe mala aj burza
projekrov, kde sa li citačným spósobo m, alebo inými
osobnými dohovormi uzarvárali predbežné plány na
spoločné projekty a najma na účelové dorácie
(Marching Granty). K tejto avizovanej burze som už
pred niekol'kými m esiacmi vyzval všecky RC nášho
dištrikru k vypracovaniu návrhov na medzinárodné
projekty. Tak ako uviedol DG D. Zeman vo svojom
decembrovom lisre, mal som v tom čase len jeden pripravený projekt (od RC Ostrava). Až na opakovanú
výzvu DG v uvedenom liste sme ešte resne pred
odchodom skomplerizovali ďalšie návrhy a rak
som mohol aj ja na rejro veťmi rušnej akcii ponúknuť 7 projekrov (RC Ostrava 3x, RC Kroměříž, RC
Tiebíč, RC Poprad a RC N irra) . Mnohí zámorski
kolegovia mali veť
ký záujem spolupracoval' vo "východnej" Európe
špeciálne s našim
dištriktom. Musím
s radosťou však aj
zdorazn iť špeciálnu snahu o spoluprácu s nastmt
klubmi aj zo strany dištrikru 1920,
krorú veťmi podporuje PDG T.
Frank J. Devlyn
Warzenbock a DGE
Rl President, 200091
W. Nussbaumer.
Prero pevn e dúRotary Tnternational
fa m, že vačšina
projekrov nájde
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· skúsenosti z Anaheimu
svojich zahraničných partnerov a som
presvedčený, že naša ponuka kvalirných
projekrov s predpokladom úspešnej realizácie mohla byť ešte vačšia.
Společenský program mal priesror
len vo veče rných hodinách, keď obyčaj
ne pri večeri sa vyrvárali osobné kontakty a upevňovali nové priatel'stvá.
Vyvrcholením bol medzinárodný festival, keď sa vačšina účastníkov prezentOvala vo svojich národných ~rojoch
krárkym vystúpením.
V záverečnom oslovení PresidemElect RI pre 2000/01 Frank J. Devlyn
všerkých prfromných DGE vyzval
a prostrednfcrvom nich aj všerkých rorariánov k akrfvnej spolupráci pri budovaní Rorary 2 1. sroročia. Využívam prero
aj dnešnú informáciu o Anaheime, aby
sóm pripravil rotariánov a Rorary kluby
nášho dišrriktu na splncnie jeho výzvy
a požiadavky: v budúcom rorariánskom
roku má každý RC získať 5 nových čle
nov. Je ro rvrdá výzva, krorá sa nedá splnil' zo dňa na deň, najma keď kvalita
výberu oslovených nových členov musí
byť zachovaná. A preto vás všerkých, vážení a milí rotariáni dištrikru 2240,
chcem aktivizovat' už dnes. Ako Frank J .
Devlyn povedal: " Budúcnosť je teraz.
Nie zaj rra alebo nasledujúci der'í, ale
dnes!" A jeho ročné morro tiero slová jasne charakterizuje:
Urvor povedomie. Začni konať.
CREATEAWARENESS- TAKEACTION

Ivan Belan, DGE
RC Banskd Bystrica

AVAA SllMAT - TARTU TOIMEIN
fAIRE PRENORE CONSCIENCE - AGIR
8EWU8TSIIN WECKEN - AKTIV WIROEH
CREATE LA CONSAPEVOLEZZA EPASSATE All'AIIOHE

CREAR CONCIENCIA - TOMAR ACCIÓH
CRIAR CONSCIEHCIA - SER ATUANTE
SKAPA MEDVETENHET - HANOLAI
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SEMINÁŘ ROTARYV SEATTLE
na podporu Rotary v Rusku
Rozvoj rotariánských myšlenek
v Rusku byl hlavním cflem semináře a workshopu, které se uskutečnily
v americkém Seattle ve státě Washington
ve dnech 28. - 30. ledna t. r.
Tohoto již čtvrcého , každým rokem se
opakujídho serkání se účastnilo 350 rotariáni't z USA, Kanady, Ruska, Gruzie,
Austrálie a Japonska. Jeho spolusponwry
byl jednak distrikt 50 1O, který zahrnuje
Aljašku, Yukonské teritorium v Ka n adě
a Rusko východně od pohoří Ural, jednak
distrikt 5030 ve státě Washington.
Prezident Rl Carlo Ravizza nazval
tento třídenní workshop "velkou příleži
tostí k vým ěně zkušeností a k podpoře
nových projektů služby a pomoci".
Rotariáni z distriktu 5030, kteří byli za
pomoci ostatních distrikti't ze Severoz<ípadu

USA hostiteli této události, ubytovali ve svých. domovech
50 ruských ítčastníki't po dobu pě ti až deseti dni'1, doprovázeli je na cestách po pri'unyslových oblastech a muzeích
a v první den semináře je pozvali na přátelskou večeři.
Při svých vystoupeních a diskusích na semináři
mluvili ruští a ame ri čtí sruélenti a rotariáni o spoustě
n áměti't , od stavu politické a sociální reformy v Rusku,
o stavu zdravotní péče a jak ji zlepšit až po vlastnictví
půdy a vyhlídky na soběstačn ost země v potravinách.
Nabídka projektí't poskytla příležitost k vybudování sítě vedoucí k partnerství v mezinárodní službě.
Toto partnerství mi'tže být pro Rusko velmi prospěš né.
Seminář však poskytl také p říležitost ruským rotariáni'un, aby se nauči l i chápat iniciativy ve sféře služby
a pomoci. Valentin Berezin z Rotary klubu Moskva
- Kreml mluvil o charitativních projektech jak svého
klubu, tak i dalších klubí't v západn ím Rusku.
Prezidenr Rl Carlo Ravizza zdůraznil ve svém z..isadním projevu k 550 posluchači'un v sobotu večer předn os-

ti nového systému řízení distrikti't (District
Leadership Pian) zejména při podpo ře distrik tů mezinárodních, jakým je právě
distrikt 501 O - největší v rotariánském
společenství. Podtrhl dldežitost volby
kvalifikovaných delegáti't pro zasedání
Legislativní rady R.I. v roce 200 l a zdi'traznil trvalou odpovědnost R.I. za program PolioPlus.
Poté p ředalo prezidentovi 55 rotariáni't ze západního Ruska 1.000 US $
od svých klubi't pro program PolioPius
a vyzvalo plénum k dalším darí'un . Carlo
Ravizza při slíb il vě n ovat programu
10.000 US $ze svých vlastn ích zdrojlL
Vedení distrikru 5060 tuto částku zdvojnásobilo z prostředků DDF a přítomn í
účascníci přispěl i dalšími 2.100 US $.

Podle ředitele z Ústředí pro obranu
proti nemocem a jejich prevenci v USA
(CDC) se poptávka po va kcíně proti
dětské obrn ě v minulém roce více než
zdvojnásobila jako výsledek zrychlených
očkovacích aktivit v zemích s endemickou obrnou.
Dr. Steve Cochi, řed itel odboru
CDC pro vymýcení nemocí, jimž lze zabránit očkováním, sděl il při poslední
technické poradě pracovníkí'un Rl, že
náhlé zvýšení poptávky po vakcíně proti dětské ob rně obráží úspěchy v boji
proti této nemoci, ale zároveň vytvoři lo
krizi. Tenro rok bude zapotřebí 3,6 miliardy dávek vakcíny, což vyvolává jistý
tlak na její výrobce.
Světová zdravotnická organizace
(WHO), 'Rotary Inrernational se svým
mnohaletýiT! programem PolioPlus,
CDC a Dětský fond při OSN (UNICEF) jsou hlavními partnery, angažovanými v úsilí o vymýcení obrny na celém

ROTARY
a program PolioPlus

Melika Minase v oblasti, která zahrnuje
Evropu a dřívější sovětské republiky
v Asii. V roce 1999 byly akreditovány
téměř všechny dozírající l aboratoře.
Kampani za vymýcení obrny se dostalo
větší publiciry, prostředki't i politické
podpory. To p řineslo zrychlení očkova
cích aktivit, zahrnujících první Národní
očkovací den v Republice Kongo, Sierra
Leone a v Afganistánu.
Zbývá však vykonat ještě mnoho práce. Sestnáct z méně ne-I 50 zemí s endemickou obrnou vyžaduje další kola očko
vacích aktivit a více než polovin u pracovníkí't přímo v terénu. Bě hem minulého
roku nedošlo k novému výskytu obrny jeham v Iráku a Angole, ale o nových pří
padech této nemoci došly zprávy z několi
ka zemí, kde již byla dříve vyhubena,
v jiných zemích je dosud jen slabý dohled
nad jejím případným výskytem.

světě .

Rotary dosud věnova lo více než 372 mil. USD
na tento program, přičemž část těchto p rostředkí't byla určena p rávě pro nákup vakcíny.
Podle dr. Cochiho má Rotary hlavní úlohu při z..'ljišťován í pros tředklt na síť 148 l abora toří, které pomáhají
v monitorování a dohledu nad výskytem viru obrny.
Poznamenal rovněž, že z..1tímco peníze věnované Rotary
byly rozhodující při rozvinutí světového ítsilí o zbavení se
obrny, n ejdí'tle-Iitějším příspěvkem tohoto společe nství
jsou jeho lidské zdroje, představované rotariánskými
dobrovolníky, kteří stojí v p řed ní frontě očkovacích aktivit. Do dnešního dne přispělo na celém světě více než
milión ro tariánů ke snaze o vymýcení obrny.
Rok 1999 byl v kampani proti ob rně dobrým rokem. Byl prvním výročím od chvíle, kdy regionální
odbor EURO při WHO potvrdil, že posledním
známým případem výskytu obrny bylo turecké dítě
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MILNÍK ROTARY V MAĎARSKU
Před deseti Jery se zapsal Rotat-y
klub v maďarské Budapešti do dějin,
když jako první klub ve střední a východní Evropě obnovil po skončení studené války opět činnost. Po více než 40
let byl tento klub, založený původně
29. října 1925, rozpuště ný jako velké
množsrví sesterských klubi'1 v komunis·
tické Evropě.
Ve dnech 24. a 25. března 2000 rento klub oslavil d esáté výročí obnovení

Mexičan Frank Devlyn, který do své funkce prezidenta
Rotary lnternational pro rok
2000 I 2 001 nastoupí 1. červen
ce t. r., byl ve svém domovském městě Juare:z., ve státě
Chihuahua, Mexiko, jmenován jedním ze stovky výjimeč
ných "Juare:z.anů tohoto stoletf".
Navrhl jej lisr El Diario pro jeho přínos ekonomickému růstu
města Juare:z. a pro jeho humanitární aktivity s celosvěto-

své činnosti a 75. výročí svého původního založení.
Mnoho rotariání'1 z celého světa bylo pozváno na tyto
slavnosti, během kterých byla uspořádána gala večeře
a koncert Budapešťského festivalového orchestru .
Celá tato událost byla dalším výrazem optimismu,
který charakteri~oval opětovné zahájení činnosti klubu
před deseri lety. Prezident Rl v roce 1988/1989 Royce
Abbey, který klubu při jeho znovuzaložen í předával
Chartu R.l., pronesl tehdy své prorocrví. "Rotary klub
Budapešť otevřel odvážně dveře k zakládán'! dalšfch
klubů ve východní Evropě," řekl tehdy. V tom oka-

POCTA

FRANKU DEVLYNOVI

mžiku ješ tě rozdělovala Evropu železná
opona, ale po čtyřech měsfcích padla
berl ínská zeď, signalizujíc konec komunismu ve střední a východní Evropě.
Staré kluby ožily a nové byly postupn ě zakládány. Dnes existuje v Maďarsku
21 Rorary klubi'1, tj. o šest víc, než před
druhou světovou válkou. To je pro Rotary
klub Budapeš ť dobrý dt'1vod k tomu, aby
připil na rozvoj svého pionýrského ducha.

vým dosahem v rámci Rotary
Inrernational.
Tímto jmenováním list ocenil
Franka Devlyna a jeho rodinu :z.a
více než padesát let práce, zaměře
né na po moc potřebným a ekonomicky slabým. Jeho rodinný podnik, Grupo Devlyn, je významným
dárcem nových brýlí a očních
protéz pro charitativní účely.
E Devlyn je již druhým Mexičanem, který bude vykonávat funkci
pre:z.idenca Rorary Inrernational.

Rotariáni z USA neslyšícím v Argentině
Rotariáni v New Jersey, USA, se
pomoci neslyš ící
mládeži v A rgenti ně pro s třed n ictvím
Matching Grantu od Nadace Rotary
a unikátní dohody s výrobcem pomůcek
pro sluchově postižené.
Projekt, nazvaný "Pomoz dětem slyšet pro jejich lepší zítřek", je díle m Rotary
klubu v Tucumá n Sur v Argentině. Byl
koncipován proto, že v Tucumánu žije
neobvykle vysoké procento dětí, které
jsou od narozeni hluché. Rorariáni z New
Jersey se dozvěděl i o úsill svých rorariánských partneri'1 v Argentině od Katherine
Abbiante, jejíž dcera Amanda strávila rok
v Tucumánu jako studentka v rámci
p rogramu Yourh Exchange. Katherine
Abbiante napsala o tomto projektu člá
nek clo časopisu distrikru 7470 a vysvědi
la v něm, že "pomt'1cky pro neslyšící
dlouhodobě věnují

v Tucumánu - pokud vt'1bec jsou k dispozici - jsou tři 
krát nákladnější než v USA"
David Gurian, čle n Rorary klubu v T he Caldwells,
New Jersey, jenž je profesí audiolog a specialista
v oboru pomi'1cck pro neslyšld, se začal o tento projekt
okamžitě zajímat, neboť si byl vědom toho, jak škodlivá může být ztráta sluchu v raném věku dětí.
"To je nejkritičtější věk dětí pro rozvoj řeči a tím
i úhelný kámen výchovy v raném dětství," řekl. "Jakmile
jako neslyšící vyrostou, nemohou se už naučit mluvit".
Jeho klub spolu s Rotary v Blairstownu, který
Amandu Abbiante sponzoroval, soustřed i l spol ečn ě
s argentinským klubem v 1i.1cumán Sur částku I 0.000 US $
a pros třednicrvím Nadace Rotary získal ú čelovou doraci (Marching Grant) ve výši dalších I 0.000 US $.
Tyto finanč ní prostředky pomoho u rotariánům
v Tucumánu obstarat během příštích dvou let naslouchadla pro 240 děd do věku 2 roků .
D. Gurian se však zajímal rovněž o dlouhodobou pomoc. Uzavřel dohodu s firmou Srarkey v Minneapolis ve
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Minnesota, zabývající se výzkumem
a výrobou pomt'1cek pro hluché. Podle nf
převezme tato firma staré pomt'1cky shromážděné rotariány a po opravě je poskytne
ve prospěch projektu v Tucumánu.
D. Gurian pro hlásil, že problém
vTucumánu se velmi podobá tomu, co se
v minulosti podařilo zajistit ve Spojených
státech, a že se podaří ho zvládnom dříve,
než dojde k opětnému nepochopenf osudu postižených děti, jak romu bylo už dří
ve. "Děti byly tehdy posílány do ústavt'1
s diagnózou m entálního postižení," řekl.
"Ve skutečnosti byly ryto děti velmi inteligentní, pouze potřebovaly včasno u ponloc."
Čúinky z těchto dvou stránek byly pl'evzaty
z periodika Rouuy NewsBasket a pi'eložilj e
Augustin Čermák, RC Hradec Králové

distriktové projekty
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CIM POMUZEME NASI SPOLECNOSTI f
Projekty distriktu 2240
Poradní sbor guvernéra, který je velmi
cenným pracovním orgánem a současn ě
i pomocníkem, řekněme třeba prodlouženou rukou guvernéra a to i našeho distrikru, se usnesl na svém pololetním zasedání
v prosinci 1999 v Praze, že se ještě v tomto rotariánském roce u skutečni několik celodistrikrových projektů, jimiž se budou
moci všechny naše české i slovenské Rotaty
kluby zapojit do pomoci naší společno
sti. Připomei1me si nejdíHežitější z ni~h :
CYKLUS BENEFIČNÍCH

KONCERTŮ
"TMAVOMODRÉ VEČERY"
Usp ořádáním benefičních koncerrí't
spo l ečně s umělci ochotnými k takovéto
spolupráci v místech, kde rotariánské kluby úspěš ně působí, bude možné p řispět
k obohacení kulturního života. K ú časti
na tomto projektu byly proto vyzvány
všechny české a slovenské Rotary kluby.
Jako svůj hlavní cíl však projekt sleduje možnost soust ředit v duchu rotariánských idejí služby a pomoci finanční prostředky pro humanitární účely- v tomto
případě ve prospěch nevidomých a slabozrakých. Příjemcem pomoci budou p roto
v České republice jednotlivá pracoviště
Sjednocené organ izace nevidomých a slabozrakých, na Slovensku pak Únie nevidiacích se sídlem v Bratislavě. Navlc se
zviditelní č innost a poslání Rotary klubů
na veřejn osti a to jak v m ístě jejich půso
beni, tak i v širším kontextu.
K projektu cyklu benefičních koncertl'!
se společným názvem TMAVOMODRÉ
VEČERY se již přihlásily tyto Rota~y kluby:
RC Banská Bystrica uspořádá svt"tj
koncert ve středu S. d u bna v Národním d ivadle v Banské Bystrici. V Čes
kých Budějovicích se koncert uskuteční
v Jeremiášově koncertní slni ve čtvrtek
dne ll. května v péči m lstnlho Rotary
klubu. RC Ostrava připravuje takovýto
koncert v zámku Hradec nad Moravicí
na sobotu 20 . května t. r. a podrob něj
šl údaje o ně m uvádl v samostatném
čl á nku tohoto člsl a GOOD NEWS.
Dodatečně budou oznámeny přesné
termíny kon certů, které v rámci toho to
cyklu připravuji Rorary kluby v Hradci
Králové a v Plzni, kde se předběžně počí
tá s podzim nim termínem, stejně tak jako
v Nitře, kde by měl koncert proběhnout

v Divadle A. Bagára, ve Spišské Nové Vsi v koncertnlm
sále mlsrnlho divadla, dále v Bmě a v Přerově . Všem
klubt"un jsou k dispozici jednorné výtvarně řešené plakáry a pozvánky/programy, do nichž si pořádajlcí klub
pouze d otiskne konkrétnl údaje o místu a terminu koncertu, o programu a účinkujlclch apod. Jistěže se během
času do tohoto projektu zapojl i další Rotary kluby
v Česku i na Slovensku.

karty do praktického užívání. Dobrým
příkladem je opět RC Ostrava, který ve
svém samostatném článku našeho magazínu reali?.aci tohoto projektu přibližuje.
PROFFSNí INTER-CITY MEETINGY
Aby se mohly jednotlivé kluby
navz..-ljeln lépe poznat a také účinněj i spolupracovat, bylo jim z velmi cenné iniciativy
RC Nitra z úrovně dlsrrikm doporučeno
uspořádat tzv. profesrú lnter-City Meetingy.
V návrhu rohoto distrikcového projekru zpracovaného našimi slovenskými přáteli se praví:
"Vychádzajúc zo skúseností Rotary spoločenstva, že členstvo v RC je aj celoživornou šatKou vzdelávať sa, je účelné,
aby sa rotariáni z klubov dišrrikru tých
istých profesi I schádzali na principe vlastnej aktiviry a iniciativy na akciách organizovaných krorýmkol'vek Rorary klubom s tým, že ?.abezpečí na báze dobrovol'nosri akrívnu t'tčasť členov ostatn)ich
RC rovnakej alebo príbuznej profesie.
Predmerom rakýchro strernucí bude
a) ich organizovanie pri okrúhlom stole
(nové poznacky a výmena skúseností
k aktuálnym profesionálnym problémom)
b) "interná" oponenrúra projektov
a p rác akademického, odborného a podnikatelského charakteru, vrátane riadiacich modelov apod.
c) účasť na odborných konferenciách,
seminároch
d) sledovanie, podpora a management
profesionálneho rastu rorariánov
e) společe nský a kultúrny program."
Rádi svým čtenářům přiblížíme
v některém z příštlch čísel našeho magazínu
zkušenosti z takovýd1ro odborných setkání.

PROTIDROGOVÉ DIAGNOSTICKÉ KARTY
V posledních deseti letech se na celém světě věnu
je sou středěná pozornost prevenci drogových závislostí. Do rohoro t'tsilí se posru pně zapojuji i Rorary kluby. Například Rorary klub Plzdí vytvoři l v roce 1998
podle vzoru svých rakouských přátel a po konzultaci
s odborníky tzv. protid rogovo'u diagnostickou kartu,
jež se velmi osvědčila . Názorným zpt"tsobem upozort'1uje na nebezpečl závislosti obecně a na riziko drog
zv lášť.

Tuto kartu zavádí nyní také vedení Rorary disrrik:
2240 do obecného užívání v české, případ ně slovenské jazykové verzi prostřednictvím všech českých
a slovenských Rorary klubt"t, neboť se problematika
drogové závislosti stává bohužel všude aktuální.
Taro diagnostická karta slouž! jako preventivní
a informativní pomůcka všem těm, kteří přicházejí do
sryku s ohroženou komunitou (učitelé, vychovatelé,
rodiče apod.). Mohou tak získat nejen lepší přehled
o možnostech a p říč inách závislostí, ale i řadu podstatných, přehledně uspořádaných informací. Budou tak
moci s většlm citem pí'tsobit na ohrožené skupiny
a pochopi t lépe jejich problémy. Pouze dobře informovaný člověk může také účin ně pom áhat. Karta
ovšem nen í určena k předání již závislým jedi nců m.
Na aversu réro názorné pomikky jsou přehledně
uvedeny příči ny závislosti, jejich nhné rypy, dále pří
znaky, jimiž se závislost projevuje a jak je třeba ji řešit.
Revers karty je věnován jednotlivým typům drog s největší incidencí v České i Slovenské republice (včetně
pervitinu), jejich charakteristice, účinkům, příznakům
závislosti a nebezpečím pro uživatele) .
. Všem Rotaty klubt"un byly dány k dispozici kompletní ad resy a telefonní čísla kriwvých linek a center
protidrogové prevence v jednotlivých okresech, p ři obvodních úřadech a na magistrátech statutárních měst čes
ké republiky, které jsou k dispozici na internetu na adrese:
h ttp :/ /www. vláda .cz/ 1250 /vrk/ ko mise/ mpk/koordin/koordin.il2.hnn.
Analogický adresář zpracuje slovenská centrála
v Banské Bystrici.
Díky i niciatiyě všech českých a slovenských Rotary
klubů budou ve spolupráci s příslušným krizovým centrem uspořádána v nejbližší době setkání s interesovanýml pracovníky, doplněná odbornou přednáško u k danému tématu. Při této příležitosti jim budQu předány
tu

DALŠÍ DISTRIKTOVÉ P ROJEKTY
NAOBZORU
Vedení d istriktu 2240 se rozhod lo
realizovat ještě některé další projekry,
které budou sloužit k uskutečt'íování rorariánských cílí't a idejí a k jejich prezentaci u naši veřejnos ti . P ředevšlm to bude
d okončení velmi zajímavého videoprogramu, který formou obrazového dokumentu připomene nejen slavnostní inauguraci našeho distriktu 2240, k níž došlo
již téměř před rokem (26.6 .1999) za pří
tomnosti světového prezidenta RI pro
rok 1999/2000 p. Carla Ravizzy z Itálie,
ale i několik h.umanirárnfch projektí't ús-

6
7Jijn.!lalis memores adop Iima inlen/i

..

•

•

•

pěšně realizovaných některými z našich
Rotary klubtt. Tento videoprogram by
měl být na videokazetách k dispozici
u příležitosti první výročn í konference
distriktu 2240 v O lomouci d ne 28. květ
na 2000 a to jak v české/s lovenské,
rak i v anglické verzi všem Rorary klubům našeho disrr ikru.
Vedle toho se chystá souhrnné dvojjazyčné vydání všech literárně velm i hodnotných fejetonů, jim iž všechna dosavad-

RC Ostrava se

nf čís la našeho magazínu GOOD NEWS obohatil člen
RC Brandýs-Boleslav, spisovatel Martin Petiška. Tyto fejetony jako emotivní zamyšlení nad obsahem, smyslem
a hodnotami rotariánského společensrví budou v porovnání s jeho principy dttstojnou vizitkou našeho distriktu pro jeho externí i zahran i ční parmery.

zenrace vttči nejširší - doslova světové - veřej
nosti na www.srránkách imerneru. Práce na
tomto p rojektu již značně pokročily, takže
se těšíme, že s ním budeme moci seznámit
naši veřejnost v nejbližším čísl e našeho magazínu.

ROTARY DISTRIKT 2240
NAINTERNETU

Dobroslav Zeman,
guvernér distriktu 2240

Ryze praktickým, ale propagačně a informačně
velmi úči nným projektem našeho disrrikru je jeho pre-

iniciativně f!>apojuje

do celodistriktových projektů:

PROTIDROGOVÉ DIAGNOSTICKÉ KARTY
Ostravští rorarián i se s proridrogovými diagnostickým i kartami seznámili
již v prtt běh u loi1ských prázdnin poté,
co několi k vzorků při vezli zástupci klubu ze své návštěvy v RC Plzeň. Karty
byly velice záhy využity v rám ci dětské
ho tábora s p rotid rogovou prevencí
(viz. GOOD NEWS 5/99).
Když vzn ikl d isrrikmí projekt, bylo
naším zájmem se na d istribuci diagnostických karet připravit. V péči vedoucího služby obci RC Ostrava, přítele
Jaroslava Slaného byly 7.2. a 21.2.2000

v klubu uspořádány dvě zaj ímavé před nášky. Nejprve
nás MUDr. Jitka Potribná, pri mářka psychiarrické kliniky FNsP Ostrava, seznám ila s principy moderní léč
by d rogové závislosti. Druh á přednáška byla vě nována
prorid rogové prevenci. Zde nám pomohl D r. Gembal,
protidrogový koord inátor a jeden z hlavních expertů
na tuto problematiku.
Z diskusí k oběma příspěvkům bylo zřejmé, že jde
o pa l čivou oblast a ted y i o cen ný p řfspěvek Rotary.
Oba experti ocenili koncepci diagnostických karet
a přispěli také svými dopo ručeními, pokud jde o vhodnou d istribuci. V největší míře doporuči l i umístění do
škol a školských zařízení pro výchovné poradce, dále

pak p ro diagnostický ústav, léčebná kontaktní centra a větší část také pro operativní potřeby protidrogových koordinátorů .

Děkujeme

touto fo rmou našim
odbornfktun za radu a pomoc
a všichni v klubu věříme, že naše pečlivá
příprava přinese užitek v podobě cílené
pomoci ram, kde je toho zapotřebí a že
peníze, které distt·ikr do toh oto projektu
vložil, budou dobře investovány.
dvěma

RC Ostrava

TMAVOMODRÝ VEČER RC OSTRAVA
Rotary Club Ostrava se s potěšením
zapoj il do plánovaného cyklu benefičn ích
koncerttt ,.TMAVOMODRÉ VEČERY"
ihned po vzniku této myšlen ky. První
"konztdtace" proběhly již 27.9.1999 při návštěvě guvernéra distriktu 2240 v Ostravě.
Přes počátečn í obtíže však můžeme
v době přípravy tohoto čísla GOOD
NEWS (začátek d ubna) pozvat přátele
rotariány, přízn ivce a partnery na
"Tmavomodrý večer Rotary klubu
Ostrava" do malebného H radce nad
Moravicí (okres Opava). Benefiční koncert, na n ěmž v rám ci hlavního programu
vystoupí Kubínovo kvarteto z Ostravy
pod vedením našeho člena Pavla Vítka,
se uskuteční v sobotu 20.5.2000.
Přichystán o bude i vystoupení zástupce
zrakově postižených dětí. O efektivním
využití výtěžku z benefičn ího koncertu již
členové klubu h ovoři l i se zástupci
Spol ečnosti pro ranou péči v Ostravě, která
poskytuje služby zrakově postiženým dě
tem, a také s vedoucí Oblastního ambulantního střed iska Tyfloservis Ostrava,

sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
Věříme, že se nám podaří zorganizovat pestrý celodenní program a v rámci cyklu ,.TMAVOMODRÉ VEČERY"
uspořádat také přátelský a neformální
mezinárodní Inrer-Ciry Meeting, jehož
se z(tčastní také rorariáni ze Slovenska
a z Polska. Benefiční koncert se rak mttže stár i jedním z výsledktt práce distriktního výboru pro mezinárodní spolupráci Česko-Slovensko-Polsko.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ
ROTARY KLUBY

NA POMOC NEVIDOMÝM
A SLABOZRAKÝM

1ěšíme se na setkání s našimi rotariánskými přáteli a ještě jednou vás všechny .srdečně zveme. Podrobnější pozvánky obdrží jednotlivé kluby poštou,
avšak termín si mttžere rezervovat již nyní. Bližší informace si lze vyžádat také
e-mailem (libor_friedel@volny.cz).
S1dečnl zve
RC Ostrava
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POPRVE S POLSKYMI PRATELI
První oficiálnf setkání a vzájemné
seznámení členl'1 distriktové komise pro
mezinárodní spolupráci (Incer-Counuy
Committee) našeho distriktu 2240
s polským 2230 se uskutečn ilo 20. ledna
t.r. za účasti Jaroslawa Bo cheňs ki ého
z RC Swidnica Walbrzych PL, Jana Štursy z RC Vrchlabí a Vladimíra Adámka
z RC Ostrava (zástupce Slovenska
Rastislav Jacák z RC Spišská Nová Ves se
z pracovních důvodí'1 nemohl ZLI Častnit
a omluvil se).
V první etapě se komise rozhodla
zpracovat ještě v únoru co nejširší data-

bázi kontaktl'! mezi RC všech tří státí'1, informace o již
existujících partnerských vztazích jednotlivých klubl'1 a
o realizovaných akcích. Vymění si navzájem své distriktové adresáře, aby bylo možné kontakty navazovat
nejen po linii klubů, ale i mezi jednotlivými členy
s podobnými či stej nými profesemi.
Zvýšenou pozornost chce komise věnovat podpovšech akcí, pořádaných v rámci služby mládeži, zejména výměnných akcí a zmapovat zejména všechny
výměnné tábory, které jsou pořádány v letošním roce
na území obou distriktt'l. Měla by se umožn it případ
ná účast dalších studentů, kteří by mohli nabídnout
svou pomoc při při pravě a realizaci takovýchto výměnře

n~h~d

Ve dnech 20.-21 . 5. 2000 uspořáda
jf RC Ostrava, Vrchlabí, Spišská Nová
Ves a Swidnica-Walbrzych v Ostravě
lnter-City Meeting, aby se jejich členo
vé mohli osobně poznat a seznámit se
s vlastnlmi programy a klubovými projekty. Součás tí meetingu bude setkání na
zámku Hradec nad Moravicí u příleži 
tosti benefičního koncertu, pořádané
ho v rámci d isrriktového projektu
"Tmavomodré večery".

Jan Štursa, RC Vrchlabí
Vladimír Adámek, RC Ostrava

I

ZNOVUOB]EVOV.ÁNÍ STARÝCH HODNOT
V naší usp ěcha né snaze přizpůsobit
se rychle se vyvljejícímu světu techniky
není možné opomíjet hodnoty, které
po staletí zajišťovaly stabilitu rodiny
a společnos t i: úctu, respekt, zodpověd
nost, vl'1 dč í schopnosti, oddanost. To je
pět p rincipů, které TOWNSHEND

INTERNATIONAL SCHOOL pojala do svého
"Kodexu jednání", pět principl'1, kterými učitelský
sbor a studenti majf možnost hodnotit své zpl'lsoby
jednání, své chování a svůj osobnl rl'1st.
Pro nrís trochu tajemný název této školy je n'eba
trochu vysvětlit: nese totiž jméno významného irského
myslitele a humanisty Geo1ge Townshenda, který žil

v letech 1876 až 1957. Townshend
lnternationa/ Schoo/ byla založena jako
koedukačnf výchovné zařfzenl s anglickým
vyučovacfm jazykem v Hluboké nad
Vltavou v roce 1992, a to jako odezva na
požadavek po vzděldvacf institltci, která
učl mord/ním a etickým hodnotám a vyzývá mlddež k aktivnější účasti na dění svě
ta. Za základ všech vzdělávacích procestt
zvolili její zakladatelé následujícífilozofické principy:
• prací a příkl ade m pěstovat tlctu ke
Srvořiteli a všem lidem bez ohledu na rasu, n ábožensrví a národ nost;
• spolupráce a konzultace jako základ
zdravé, spravedlivé a zralé společnosti;
• dí'1věryhodnost, laskavost k ostatním,
služba lidsrvu a osobní zodpovědnost;
• vědomí, že všechny lidské bytosti byly
srvořeny jako jedinci s vlastní dtlstojností a že vzděláni má v člověku rozvíjet
kladné vlastnosti.
Tyto principy jsou pak obsaženy
v těchto vzdě l ávacích cílech školy:
• podporovat blahobyt všech studenttl
s vědom ím p rovázanosti duchovních
a emociálních hodnot společně s fyzickou zdatností;
• posilovat stále rostoucí lásku a touhu
po ,.dokonalosti ve všech věcech", ať už
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spolupráce se zahraničím

jsou ro věci akad emické, duch ovnl nebo
fyzické;
• objevovar, pěstovat a třlbit ralenr
a schopnosti všech s tud entů;
• vésr studenty k chápáni a oceiíovaní
vlastni individuality a individuality
osrarnlch;
• vytvořit, zosobňovat a vy-l:ldovar vysoké morálnl zásady chováni;
•- probudit ve studentech zájem o jej ich
okoll a živorn l prostředl;
• vypěstovat ve studentech zájem o globál ni soužit! a vz.íjemnou provázanost
svěra a jejich touhu být prospěšnými svě
tu, krerý se rak rychle mě nl.
V roce 1994 zlskala Townshend
lnternarional School akreditaci Ministerstva ~ ko lsrvl, mládeže a těl ovýchovy
ČR a v roce 1998 se oficiálně stal~ ne-

poznali pravou hod notu úcty, respektu,
schopnosti a oddanosti.
V přlpadě zájm u miHete zlskat vfce
informaci na adrese:
zo dpověd n osti , vi'tdčlch

Rnmonn a Reza Reyhani,
člen R C České Budějovice,
illlnskd 389, 373 61 Hrdějovice,
tel. 038/7221114, fox 03817221115,
e-mail: ,.,.ey/;ani@volny.cz

ziskovou organizaci. V uplynulých osmi
letech ji nav!těvova li studenti a pitsobil
v ni uči telský sbor z vice než 30 zemi.
Čcltl studenti, kteřl rvořl 30% z celkového počtu studujldch, jsou výrazně
sponzorováni jako projev náklonnosti
vůči české společn osti.

,.Dle plodi't je rozpoznáte". V průbě
hu minulých osmi let přišlo do
Townshcndovy školy mnoho mladých,
kolikrát frustrovaných a nclťasrných lidí
a našli zde svůj domov. Nauči li se, jak
přistupovat k nově vznikajlcí globálnl
společnosti, nauč ili se hledat řeše ni pro
existujlcl problémy, n auč il i se respektovat život jako dar, který ji m byl dán, aby
o něj pečovali a chránili jej. A h l avně
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Ceská republika a Evropská unie

Rotary klub Praha se rozhodl oslavit
75. výroči svého založen/ a 10. výroči
obnoven{ své činnosti uspoMdán{m mezinárodn{ ekonomické konference a 1'0tariámkého plesu due 4. Mezna 2000.
Spolupo1~adatelem této významné akce se
stal Rotary klub Ostrava.
Mezinárodní ekonomická konference navázala na konferenci, konanou
v roce 1999 a vytkla si za cíl podporu
přfpravy vstupu České republiky do
Evropské unie a podporu zahraničních
investic v České republice. Na konferenci, kterou s profesionálním přehledem
řídil dr. Tomášek, vysroupila řada významných řečn íkl1 . Velvyslanec Evropské
komise v ČR pan Ramiro Cibrian hovořil o současném stavu přípravy ČR
na vstup do EU, kladně hodnotil pokrok
ČR na poli legislativy, současně však
uvedl, kolik prob lémů j eště zbývá k ře
šení.
Své příspěvky přednesl JUOr. Pavel
ministra zahrani čí,
prof. JUOr. František Vencovský, měno
vý expert, ing. Vratislav Kulhánek, generální ředitel ze Škody Auto, in~. Martin
Bednár ze SAPu, starosta Ostravy ing.
Evžen Tošenovský a ing. Peter Czekay
z ARR. Téma zahraničních investic
analyzoval ing. Lébl z Czech Investu.
Konferenci pozdravil také 1. mísropřed
seda senátu pan Ivan Havlíček.

Z obsahu konference
O začlenění České republiky do EU bylo rozhodnuto již v roce 1990 v rzv. Dohodě o přidružení. V té době jsme příliš spoléhali na svoji ekonomickou, kulturní
a hospodářskou vyspělost a nedělali jsme téměř nic.
Domnívali jsme se, že do EU bychom mohli vsroupit ihned. První střet s realirou byl tvrdý, zajímavě
ho líčil ing. Kulhánek na příkladu Škodovky, kde si
šok v praxi zažili mezi prvními. Poslední hodnotí-

cí zpráva EU z r. 1999 již konstatovala
zlepšení.
Základním požadavkem je splnění
rzv. Kodaňských kriterií. Politická část
vychází z demokratizace společnosti
(naším slabým místem jsou v očích
Bruselu národnostní menšiny). Ekonom ická kritéria předpokládají zejména
fungující tržní ekonomiku, konkurenceschopost výroby (růst vývozů), privatizaci

Telička, n ám ěstek

Prezidenti klubů RC Praha a RC Kyoto - Rakuchrt při podpisu smlouvy o přdtelstvl.
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nosti se rozpracovává nový zákon o pobídkách, bude projednáván pravděpo
dobně v květnu letošního roku. Pobídky se
týkají daiíových úlev, příspěvktt na rekvalifikaci zaměstnand't (až 50%), bezcelních
dovozů strojtt a zařízení apod.
Evropsk.í unie je tématem, kreré veřej
nost 1A1jímá. Pro velký zájem probtl1á série online diskusí s dr. Teličkou, hlavním vyjednavačem české republiky o vstllpu do Evropské

Dr.

Pav~L Telilka

n Ramiro Cibrian při proj~vu.

bank, dokončení privatizace České spoři
telny. Legislativní č.íst je podmíněna harmonizad na~ich záko nů se zákonodárstvím Evropské unie - so u časnou prioritou je novela zákona o konkurzu. Tempo
schvalování nových zákÓntl nabírá v poslední době obrátky. Nestači však zabudovat právo do zákoníku, je zapotřebí i vyškolit pracovníky veřejné služby a mít
v pořádku vnitřní strukturu země.
O přijetí nových čl enů rozhodne
Mezivládní konference zemí EU v prosinci
2000. Bude sestaven časový plán, nastarrován dvouletý schvalovad proces a snad se
· dočkáme mezi prvními. Úrovei1 kandidát-

ské

země

je rozhodujíc{ pro
pro
všechny však bez výjimky
plaú, že každá země musí být:
pro společenství EU příno
sem.
Pmfi:sor Venrovský, prezident grémia bankovní asociace, upozornil na nešvar politických špiček, spočívající
v preferencích makroekonomických hodnocení. Do analýzy infrastruktury, kde jsou problémy největší, se nikomu nechce.
Přfliv investic do ČR vykazuje vzrttstající tendenci. Nárttsr se projevil bezprostředně po období,
kdy premiér Tošovský v dubnu 1998 prosadil
ve vládě systém rzv. investičních pobídek. V současurčení stupně začlenění,

(
l

wúe. Do réró diskuse se můžete aktivně zapojit na servem EUROskop (www.euroskop.cz)
každé úterý od I0:00 do 10:30.
Rorariánský ples, pořádaný týž večer,
byl zdařilou společenskou akcí, kreré se z(tčasrnila řada tuzemských i zahraničních
hosttl. Ples pozdravil a Rotary klubu Praha
blahopřál k 75. výročí guvernér distriktu dr. Dobra Zeman, jakož i předsta
vitelé sesterských klubů z Bratislavy
a .z Norimberka. Slavnosrním okamžikem
bylo uzavření smlouvy o přárelstvf mezi
RC Praha a RC Kyoto - RakudJU, kterou
podepsali prezidenti obou klubů ing. Piš
a pan Hirai. Z Kyora na turo oslavu přice
stovala dvaadvaceri čl enná skupina rotariántt a jejich man7.elek. Mezi hosty byla též
řada rorariánů z Osrravy, Brarislavy, Brna,
Jihlavy, Tábora, Hradce Králové a Prahy
lnternational.
Obě akce byly nejen dttstojnou oslavou výro čí RC Praha, ale přispěly významnou měrou také k propagaci rotariánského hnurí. O konání konference
referovala významná média s celostátní
pttsobnostf. Výtěžek bude použit na sociální projekry obou pořádajících klubtt . .

Milana Roch, RC Praha
V.lnstn Ro!kotovd
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Ze zimního života RC Přerov
V době, kdy se
tento článek dostává ke
čtenáři našeho magazínu, budou zřej mě dávno zapomenuty všechny zimní radosti i strasti a mysl člentl klubu
se bude naplno zabývat
aktuálními jarnfmi aktivitami a zejména pří
pravami na aktivity lemí.
Zima mfvá ve zvyku ptát se, co že jsme to
vlasrně dělali v létě. Jaro nám sice obdobnou
otázku oh ledn ě právě
uplynulé zimy neklade,
přesto jsem přesvědčen,
že není nikterak nevhodné, i bez položení
této otázky, připomenout si některé z aktivit přerovského RC, uskutečněných v nedávném zimním období.
Kromě konání pravidelných schl'1zek,
řešení obvyklých rotariánských záležitostí,
pořádání přednášek a podobných, všem rotariántlm známých aktivit, uskutečnil RC

Přerov i několik akcí svým zpt1sobem výjimečných,
o nichž bych se ch těl zmfnit a seznámit s nimi i členy
ostamfch RC. Zde jsou některé z nich:
V pondělí dne 20. 12. 1999, redy v den mimo obvyklé úterní schtlzky, se členové klubu sešli ve večerních hodinách při činnosti , v naší krajině poněkud exotické.
Touto činností byla příprava jedlých kaštan tl dovezených
z Itálie za t!Čelem jejich následného opečení, prodeje

Předáni symbolického

šeku ve vjši 110 000,- Kl

členy klubu a poré
konzumace zvědavý
mi zákazníky. Pro neodborníky v této problematice, k nimž
jsem do té doby raktéž patřil, .uvádím, že
příprava spočívala ve
vytřídění
kaštantl
a u zdravých plodC1
v jejich "odborném"
naříznutí tal<, aby je
po opečení bylo možno lehce oloupat.
V úre1ý dne 21.
12. 1999 pak v rámci
p ředvá n očního jarmarku se čl enové RC
od ranních až do
pozdních večerních
hodin střídal i v jednom ze stánktl na pře
rovském náměstí TGM, kde tyto kaštany
opékali a prodávali. Předváno ční prodej pečených kaštantl se již stává tradicí přerov
ského RC. Při této poslední akci jsme, díky
možnosti užívat po celý den prodejní stánek, rozšířili nabídku i o další lal1ůdky, které při šly v chladném předváno čn ím
dni k duhu, a ro např. o svařené víno, dět
ský punč, kávu, chléb se sádlem a pod.
Současně jsme rozdávali informační letáčky
seznamující veřejnost s dli rotariánského
hnutí a s humanitárními akcemi uskuteč
něnými zejména RC Přerov. Akce se mimol-ádně vydaři l a, u veřejnosti se setkala
s kladným ohlasem a kromě toho, že po.sloužila k propagaci myšlenek Rotmy, ani
fi n an čn í výrě-"t.ek určený na humanitární
tlčely nebyl zanedbatelný.
Téhož dne se na stejném nán1ěstí současně konal kulturní program, kde jedním
z bodt1 bylo vystoupení hudební skupiny
dětí z Dětského domova v Přerově. Závěr
jejich vysroupení byl okořeněn událostí, na
kterou budou děti jistě dlouho v dobrém
vzpomínat a která réž význ amně přispěla
k uvědomění si humanitárního charakteru
hnurí Rotmy v myslích černých přítom
ných cliválill. Jednalo se o předání peně-Lní
ho daru ve výši 110.000,- Kč Dětskému
domovu v Přerově. Částka byia určena
k nálmpu hudebních nástrojů pro již zmíněnou hudební skupinu dětí z DO.
Ačkoliv finanční prostředky z převážné části
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pocházely od členl'1 spřátelen ého rakouského RC Geras - Waldvierrel, nikterak ro nesnižuje zásluhy RC Přerov na organizaci téco aktivity. Symbolický šek předal současný
prezident RC Přerov MUDr. Juraj Rektor
do rukou ředitele Dětského domova Mgr.
Pavlase. Událost byla natáčena místní kabelovou televizí a následně se s ní mohly seznámit riske divákl"1 v m ěs rč Přerově. O akci byli informováni i čtenáři okresního risku.
Další akcí, kterou bych rád připome
nul, byla jedna z pravidelných prosincových schůzek, která se konala mimo obvyklé místo, a to v prostorách denního
stacion áře Nadačn01o fondu duševní zdraví v Přerově. Krom ě zajímavé přednášky
týkajkí se čin nosti stacionáře a zejména
srovnání úrovně péče o duševně nemocné
a o přísmp k nim u nás a v zaluaničí, bylo
součás tí programu předání finanč ního
příspěvku vybraného mezi členy RC a sloužk010 k podpoře další činnosti stacionáře.

I mco akce má mezi členy přerovského RC již několikale
rou tradici.
Významnou událostí v životě klubu byla i n ávštěva
přerovského RC delegací čl enl'1 spřáteleného, již zmíněné
ho, rakouského klubu Geras - Waldvierrel v čele s prezidentem klubu panem Schaffarem, která se uskutečnila
v párek a v sobem dne 28. a 29. ledna 2000.
Páteční setkání se konalo v proscorách pivovaru
Přerov, známého milovníktnn zlatavého moku svým
produktem - pivem Zubr. Ředitel společnosti Moravskoslezské pivovary, a. s. ing. Svoboda nás poutavou formou
seznámil s historií i současností přerovského pivovaru
a s tradičním procesem výroby piva, který se zde dosud
uplatňuje. Poté až do pozdních nočnkh hod in následovalo pl'átelské posezení a beseda spojená s občerstvením
a s degustad zde vy1'áběného piva. Nurno podotknour, že
přárelt'm1 z rakouského RC (a nejen jim) produkt pivovaru mimořádně zachutnal.
Sobotní program našich hostl'! sestával z návštěvy
Dětského domova v Přerově. Zde děti seznámily hosty
s prostředím, v němž žijí, hudební skupina děd zaluála ně
kolik skladeb a následovala beseda, týkající se živom dětf
v romro OD. Poté se hosté při krátké procházce částečně

z činnosti klubt''t

seznámili s městem Přerov, následoval společný oběd a po něm již nastalo loučení.
H ostům se v Přerově, i přes ne právě ideál1ú
počasí, llbilo a lze předpokládat, že se v tomto směru a zpt1sobu vzájemného poznávání
obou klubt'1 nejednalo ani zdaleka o akci poslední.
Pokusil jsem se seznámit čtenáře s ně
kterými z aktivit přerovského RC, které
mají nejen regionální, ale svým zpt'1sobem
i mezinárodní význam a přispívají k propagaci rorariánského hnuti a jeho cílů a takté-l
k utužování přátelství mezi členy r('izných
klubiL V romco článku se jednalo pouze
o výseč z celkové čin nosti přerovského RC,
i tato však, domnívám se, svědčí o tom, že
se jistě nejedná o činnost zanedbatelnou.
O dalších aktivitách zase někdy příště.

Milan Cibulka,
RCPřerov

,

AREIONpůsobí i v Hradci Králové
Jménem AREIÓN byl ve starověku
nazýván "posel rych lých zpráv", kreslený
jako okřídl ený kl'u1. Za těch n ěkolik tisíc let však na sebe vzal jinou podobu
- a v moderní elektron ické formě pi'1sobí
i v našem měs tě.
Pi'1vodní projekt AREIÓN zpracovalo podle anglického vzoru občanské
sdružení Ž IVOT 90 v Praze a jako jedna
z prvních mimopražských jej převzala
i jeho pobočka v Hradci Králové.
Jde o zařízení, které je napojeno na
telefonní přístroj v bytě klienta - osa m ě
le žijícího staršího nebo jinak handicapovaného spo l uobčana. V kritické zdravotní situaci mu umoži'íuje dovolat se
pomoci v di spečers ké m středis ku
ŽIVOTA 90, a ro buď aktivně tím, že
sriskne knoflík na přívěsku , který nosí
stále u sebe, nebo pasivně tím, že senzor
v jeho bytě nezaznamená po nastavenou
dobu žádný pohyb. V takovém případ ě
začne řídící jednorka vytáčet č íslo dispe-

če rského s tanov iště

zprávu o rom, že se něco
má po zhodnocení situace možnost domluvit se s kl ientem hlasitým reproduktorem nebo poslat do jeho bytu l ékařskou nebo jinou
pomoc. Toto zaříze ní vyrábí za 17,5 ris. Kč jedna pražská fi rma a pobočka ~IVOTa 90 ho pronajímá za symbolickou čás tku 200,- Kč m ěsíč n ě, kterou se hradí 7AÍkladní náklady dispečerského stanoviště. '
Rotary klub v Hradci Králové se o této službě dozvěděl již před šesti lety a stal se jejím ncoficiálním patronem. V roce 1997 bylo p ředáno celkem 8 souprav,
poříze n ých v rámci s polečn ého projekru RC Hradec
Králové a RC Weinfelden ve Svýcarsku , doplněného
ú čelovo u dotací od Nadace Rotary. V témže roce při 
dal tehdejší guvernér distriktu 1920 Peter Kron z distriktních fondtt prostředky na další dvě soupravy.
Spolu s dalšími soupravami, zakoupenými podniky
nebo soukromými osobami pro osaměle žijící starší
čl eny svých rodin, byla uzavře na první erapa projektu
s celkem 30 napojenými soupravami.
V lo1'íském roce bylo uvedeno do provozu dalších I O
souprav, pořízených za dar našeho spřáteleného Rotary klubu v holandském &le. Aktivní činností některých členl'1
a

předá

n ečeka né h o děj e. Dispečerka
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našeho klubu se podařilo zajistit prostředky
i u jiných organizací. Tak např. okresní pobočka VZP věnovala ze svého účelového
fondu peníze na osm souprav. Přispívají
i komise mísmkh samospráv v rt1zných čás
tech našeho města a ze svého rozpočtu zakoupí po jedné soupravě. V letošním roce
rak bude ukončena druhá etapa projekm
s dalšími 30 napojenými soupravami.
Na třetí etapu jsme vypracovali návrh
dalšího projektu podpořenéhp Matching
Gramem a chceme požádat spřátelený
distrikr 5160 v Kalifornii o nalezení spolusponzora, aby bylo možno do konce
příšrího roku napojit dalškh 30 souprav.
Prorože součas ně provozované dispečerské sta nov iště má kapacitu 200 pří
pojek, je zde široké pole možností spolupráce s dalšími charitativními organizacemi v našem městě Hradci Králové.
Augu.stil1 Čermák,
RC Hmdec Králové
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Ústředí Rorary Incernarional se bě
hem roku I 999 něko li krát obracelo svými naléhavými výzvami na všech ny d isrrikty se žádosrí o jejich pomoc při
přfrodnfch karasrrofách, kreré postihují
růz né kon činy svěra a při nichž dochází
k ohromným zrrárám na Živorech, k deseririsfc{tm zra něných i k nevyčíslirel
ným zrrárám na majetku i na mísm í
infrastruktuře, Právě loiíský rok byl bohužel na takovéro události velmi bohatý.
Požadovaná věcná či finan ční pomoc by
měla usnadnit osud ob ěte m té či oné
pohromy.
Jis rč si každý vzpom ene na katastrofá lní zemětřesení v Turecku, ke kterém u
došlo 17 . 8. 99. Je proto pochopitelné,
že se s prosbou o pomoc ozvaly raké turecké distrikty 2420, 2430 a 2440. Jak
však všem rěmto ob ěre m pomoci, jestliže naše vlasrn r prostředky jsou také více
než omezené?
O ro víc je rřeba ocenit rehdejší bezprostřední iniciarivu RC Ostrava, díky
nfž byla v našem disrrikru vyhlášena
sbírka na pomoc občrem tohoto zemětřesení. K tomuro účelu bylo zřízeno
samostatné konro při Bank Ausrria
- C reditanstalr v Praze. Sešlo se na něm
celkem na 40 000 Kč. Na počá rku led na
2000 mohla tedy být poukázána část
ka I I 83,53 US $ na přísl ušné konto
v Tu recku, které je pod spolehlivou správou tří tamních g u vernér ů . Mttj upřím
ný dík proto parřf těm kl u bům našeho

d istriktu, které na roro konto přispěly: byly to RC
Bratislava, České Budějovice, Kroměříž, O strava,
Pardubice, Přerov a Tábor. Poděková n í jsem dosral
také od p. Ors~elik Balkana, bývalého gu vernéra
a ředitele tureckého výboru ,.Rotary Disaster Relief
Acriviries". Ř1ká v něm:

"Thank you very much for your kind care and concem about the recmt earthquake disttSter that we mffired
from. Many thanks a/so for your nuaningfi1l contribution, which we appreciated very much. PlettSe pttSs our
gmtitude to a/1 Rorariam oJ D-224(!. \.% wish you all
a happy and prosperous new year. "
Mimoro se s přímo u výzvou o pomoc obráril na
RC Plzer'í raké Rorary klub Kusadasi. Toro město leží
na březfch Egejského moře. Plzeiláci od pověděli svým
zajímavým in iciativním návrhem: dva z jeho člem't
- vynikající specialisté v oboru medicíny s bohatou celoživotní praxí (prof. MUDr. Zd eněk Mrače k, neurochirurg a MUDr H erberr JaroŠek, chirurg) projevili
svou ochotu pomoci v Turecku přímo na místě jako
rzv. ,.Rotary Volunreers" . Jde konkrétně o Univerzitní
nemocnici v městě Kocaeli, která byla zemětřesením
tČ''lce poškozena. Zadm čekáme, s jakým ohlasem se
tato nabídka u našich tureckých přátel setká.
Mezirím ovšem přišlo od guvernéra d istrikru 2440
p. Kemala Sulaoglu poděkování současně s obrázkem
projekrované nemocnice, který také uveřejiíujem e.
V textu se uvádí:

"Rotmy kluby distrikm 2440 započaly s výstavbou
nové nemocničnl budovy pro Univerzitu Kocaeli, která
byla těžce poškozena zemětřesenlm v Marmarské oblttSti
Turecka. O život pl'išlo tehdy 25 000 lid/, tislce domovů,
pn1myslových zdvodtl, škol a nemocnic se z Ntilo. jednou z
nich byla právě fokultnl nemocnice University v Kocaeli.
Před zeměn'esenlm v ni pzlsobilo 600 lékaM a 500 osob
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zdravotnlho persontllu, kteN každoročně
poskytovali pomoc I 00 000 pacienti!.
Vedle toho studovalo na této fokultě medicíny 370 studenttt které vzdě/dvalo 300
předndšejíclch.

Novd nemocničnl budova s kapacitou
I 20 ltaek a pohotovosmlambu!Ancl se již
nynl buduje na ploše 5 600nt. Do provozu bude uvedena koncem června 2000.
Pro naši rotaridmkou rodinu distriktu 2440 bude cti, že vybudujeme
první stálé zdravontické zařlzent v této postižené oblasti. Tento ROTARY
HOSPITAL v hodnotě 1.5 milionu doknt se zrod/ Zit pomoci pHspěvkt1 nejen od
klubtt naJeho disn·iktu, ale i z přlspěvků
jiných distriktlt Rotaty i od mnoha jednotlivett. Tato nemocnice uebude pouze velmi
ZIÍSlužným dilem, vybudovaným tureckými
rotaridny, ale bude zároveií pt1sobit jako
pamdmlk Rotary. vybudovaný členy tohoto
společmstvl z mnoha končin světa. Chtěl
bych proto podlkovat co nejupřlmněji
všem, kuN se na této pomoci pod!leli, za
jejich velko1ysé přlsplvky.
Kemal Su!Aoglt1,
guvernér distriktu 2440
Je potěšitelné, že jsme k tomu mohli p řispět i my, byť příspěvke m jen velm i
skromným.

Dobroslav Zeman,
DG disn·iktu 2240

··S,''
··-

·

z činnosti k/ubll

.''

Těsně před konečnou uzávě,·kou

tphoto čista našeho periodika GOOD NEWS jsme dostali od našich slovenských
který nás velmi potěšil a proto jej rádi zařazujeme jako prvnl úspěšnou vlaštovku, oznamuj/cl
zahájeni našeho významného distriktového projektu.

přátel příspěvek,

PRVÝ "TMAVOMODRÝ VEČER" V BANSKEJ BYSTRICI
Celodisrriktový cyklus benefičných
koncerrov ,.Tmavomodré večery" odšrarroval di\a 5. 4. 2000 v Banskej Bystrici.
Miesrny Rorary klub usporiadal v rento
večer prvý koncert, krorého výťažok bude venovaný na pomoc našim slabozrakým a nevidomým spoluobča nem.
Koncert sa uskucočnil v Srárnej
opere v Banskej Bystrici, kcorá bola
komplerne vypredaná a ani repdza koncertu by neuspokojila záujem o Hsrky.
Hlavným sóliscom večera bol cotiž husl'ový virtuóz, maestro Peter
Michalica, . čestn)~ čl~n RC Banská
Bystrica, člen RC Bratislava, ktorý účin-

koval s orchesrrom Srárnej opery Banská Bystrica.
V druhej časri večera vystúpili aj ďalší sólisti Srárnej
opery a poslucháčka Konzervarória J. L. Bellu. Dva
a pol hodinový koncert osral nezabudnutel'ný svojou
umeleckou t'!rovi'íou a atmosférou, ku kro rej sa vrátíme
v podrobnejšej správe.
Koncert mal aj obrovský mediálny úspech, čím sa
Rorary klub v Banskej Bystrici dosral do povedomia
všetkých občanov mesta. BoJi prlcomní aj rotariáni zo
Zvolena a Nirry a členovia Únie nevidiacich a slabozrakých SR. STV natočila záznam z koncertu a niekofko kráckych rozhovorov s organizátormi a sólistam i
večera, ktorý pripravuje do vysielania.
Členovia RC Banská Bystrica želajú všetkým RC
pri príprave dalších koncerrov podobný t'tspech a dosia-

hnurie ciel'a, ktorý si náš discrikcový projekt Tmavomodré večery vytýč il.
V Banskej Bystrici sa podarilo ho na
l l Oo/o splnit'.
MUDt: Ivan Belan, ADG, DGE,

RC Banskd Bystrica

ROTARY, JAZZ A DOBROČINNOST
V úterý 7. prosince 1999 byl
Kamenný sál třebíčského muzea svědkem
nevšední benefiční akce. Mfstnf Rorary
klub pořádal koncert s myčcového komornfho tělesa, Nosralgia quarret z Brna.
Jan Beránek, Jakub Výborný, Emil
Machain a Radan Vach provedli skladby
světových jazzových aucort't v poněkud
neobvyklé instrumentaci. Výkon brněn
ských umělcí't vzbudil ovace, v i děné v zámecké koncertní síni málokdy.
Ve druhé části večera se konala tradiční dražba děl regionálních výtvarní-

kí't. Prezident Rorary klubu Martin Said nejprve hosty
informoval o využití prosrředkí't, získaných z aukce minulý rok. Nebylo jich málo. Zh ruba 60 risíc korun doplnili partnerské kluby z holandského Epe a německé
ho Rorhenburgu na 21O tisíc korun. Rorariánská nadace v USA pak tmo sumu zdvojnásobila. A cak
může být v Denním rehabiliračnfm stacion áři na
Družstevní ul ici v lřebfč i zřízeno odděleni pro léčbu
prad v hodnotě téměř 450 tisfc korun. Zřizovatelem
s tacionáře je město. Proto pr t'tběh dražby pozorně sledovala tajemnice městského ltřadu Věra Jourová.
I dražba v předvečer konce minulého roku, vtipně
vedená licitátorem Miroslavem Nešpí'trkem, součas
ným sekretářem klubu, byla úspěšná. ,.Vynesla" více než 71 tisíc korun. Ředitel stacionáře,
dr. Karel Halačka, poděkoval regionálním umělct'tm za poskytnuté artefakty, dražirelt'un za přfspě
vek dobré věci a rorariání'un za
výbornou organ izaci. ,. Podaří-li se
i letos podobným způsobem rozmnožit vydraženou sumu, chtěli
bychom koupit nový mikrobus
na svážení postižených z okolí.
Ten srarý už dosluhuje," posreskl
si ředitel Halačka.
Spolu s rřebfčským Rorary
klubem má nad s tacionářem pa-
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rronát ,.Nadačnf fond Žijí s námi". Ten
navázal velmi dobré kontakty s rozhodujícími podniky v třebfčském regionu,
s městem a pochopitelně s Rorary klubem v Třebíči. Zakoupil před šesti lety
mikrobus PEUGEOT, jehož provoz rovněž financuje. Mikrobus j<; nutnou podmínkou pro funkci stac ionáře, nebo ť dě
ti jsou převáž n ě ze sociá l ně slabých
rodin. Jsou sváženy z okruhu 32 km od
Třebíče. V so u časné době životnost mikrobusu končí a je nutno zakoupit nový.
Matching Grant má za cíl shromáždit
prostředky na jeho nákup. Nejedná se
zrovna o malou sumu. Cena bude při
bližně 600 tisíc korun. Chceme ji shromáždit za přispěnf některého klubu
v Kalifornii a Rotary Foundation.
Tradiční předvánočnf akce se pořá
dala již popáté. Znovu dokázala, že nám
nenf lhostejný osud hendicepovaných
spoluobčanCt. A přík l ad, jak získané
p rostředky znásobit, je j istě hoden následování.
·

František Ryneš,
RC Třebíč

Rotary a internet
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VÝTAH PRO DOMOV ODPOČINKU VE STÁŘÍ, KRABČICE
.
o
- MATCHING GRANT K ROKU SENIORU
Náhoda stála na počátku tohoto
Matching Grantu. Na konci roku 1998
se na náš RC Brandýs-Boleslav obrátil
pan Peter Sprick-Schlitte z RC BielefeldWaldhof s návrhem pomoci Domovu
odpočinku ve stáří v Krabčidch. RC
Bielefeld-Waldhof se na náš malý klub
obrátil čirou náhodou, jako na Rotary
klub ležíd nejblfže u vesničky Krabčice.
Krabčice jsme měli do té doby spojeny spíše s výlety na Říp. "Proč jeden
d alší neabsolvovat," řekli jsme si a počí
tali samozřejmě s návštěvou Domova
odpočinku ve stáří (DOS) . V Krabči
cích nás. uvítal ředitel domova vikář
Miroslav Erdinger, který byl i naším
prí'tvodcem historií a současností DOSu
v Krabčicích.
' Bývalý domov důchodcí't byl v září
1991, tedy po 31 letech, navrácen ve velmi žalostném stavu drkvi a dosral se
opěr do péče Diakon ie Českobratrské
drkve evangelické. Skupina obětavých
lidí v čele s vikářem Erdingerem se zde
rozhodla vybudovat na "troskách" starého domova d!"tchodců moderní gerontocentrum nabízejld lidem prožít své stáří
d!"tstojně a aktivně. Činnost DOSu se

neomezuje pouze na péči o obyvatele domova, nýbrž
poskytuje své služby formou domácí péče i obyvatelům okolních vesnic. Dalším velmi moderním p řís tu
pem je otevření domova veřejnosti a umožn ění kontaktu obyvatel DOSu s lidmi "za zdí". Domov se snaží být
soběstačnou jednotkou, poskytuje nejen péči o staré, ale
nabízí služby prádelny i kuchyně, kde se vaří z vlastních
výpěsrkí't zdejší zahrady a poli, obyvatelí'tm vesnice. Lidé
"za zdí" proto častěji přicházejí do domova a dávají mu
zcela přirozený ráz. Existence DOSu v Krabčidch, malé
obci s vysokou nezam ěstnaností, má i další sociální
aspekt, neboť DOS potřebuje ke své činnosti 65 zaměst
nandt, kreří se starají nejen o chod domova, ale 7-<Í roveň
obhospodařuji zahradu a pole diakonie či provozují v areálu místní samoobsluhu.
Vybudováni kvalirního zázemí pro rakro moderně
koncipovaný domov odpočinku ve srářl však představu
je velkou investici, přičemž státní sociální program poskytuje prostředky, je-l nepokryjí ani roční provoz.
V Krabčicích se však nezastavili ani před tfmto pro jiné
neřešitelným problémem. Ve spolupráci se zahraničními
diakoniemi se jim podařilo sehnat finančn í prostředky
a zahájit první fázi rekonstrukce zdejšího domova.
Nemalou úlohu zde sehrálo i Rorary. V rámci financí na
rekonstrukci nezbýval dostatek prosrředk!"t na vybudování nezbytného servisního výralw pro rozvoz jídla a lůž
kovin, jakož i případnou přepravu osob. Zejména zde
spatřovali náš t'tkol a cíl rorariáni z Bielefeldu.

Zejména s pomocí RC BielefeldWaldhof (N ě mecko), RC BoulogneBillancourr (Francie) a RC AalsmeerUirhoorn (Nizozemf) se podařilo zajistit
čás tku 21.000,- DM, která se s využitfm
Marching Grantu zdvojnásobila na potřebných 42.000,- DM. Po něko l ika
technických konzultacích, složité žádosti o Marching Grant a další bohaté
korespondenci však mltžeme s potěšením
konstatovat, že výtah byl v 7~1ří roku 1999
zkolaudován a mtHe tak sloužit Domovu
odpočinku ve stáří. Byli jsme všichni rádi, že se rak podařilo ještě v roce 1999
- v Me-.únárodním roce sen iont
Kromě výše uvedeným Rorary klubí'tm patři náš dík Petrovi Sprick-Schlitte
a prof Dr. Horstovi von Bernurh
z RC Bielefeld-Waldhof, kteří byli můj
ci celého projektu, našemu členu
ing. arch. Paruku Sarajličovi za jeho odborný a obětavý přis tup a dále panu faráři Erdingerovi za jeho službu. Právě
oni totiž zcela naplnili heslo "Service
Above SeJf"!

Je čas k napojení rotariání't na internet.
Na základě požadavkí't rotariání't
přidala Rl nový nástroj do své oficiální
webové stránky, aby podpořila on-line
sryk mezi kluby a členy.
Link-o-rama, jak se tato nová podpora nazývá, je webový program, který
umožňuje rorariání'un a čl en ům klubi't,
rotariány podporovaných, jako I nreract
a Roraract, registrovat webové stránky
v její on-line URL databázi. Uživatelé Rl
webové stránky mohou hledat databázi
podle země, rypu webové stránky, disrrikru, klubu nebo spolku, a dostanou
seznam užiteč ných spojení.
V současn é době je databáze téměř
prázdná. Aby se uskutečnil program využití jejího plného porenciálu, potřebují
uživatelé zaregistrovat on-line své stránky. Mohou tak učini t, budou-li sledovat
odkaz na Link-o-rama na domovské
stránce Rl s adresou www.rotary.org.
Možnost přidávat nebo rušit informace z databáze je chráněna heslem. Uživatelé musí zadat jméno svého Rotary klubu

Link-o-rama,

návod, jak to udělat.) Pro přímé vytištění
RNB zvolte "Download" na počátečním
menu a potom ,,ASCII text".
RNB je mo-L:no rovně-I prohlížet nebo
stahovat v textovém formám ASCII na webové stránce Rl (www.rotary.orglpubs/basket).
Rotariáni mohou dostávat RNB faxem, zavolají-li faxovou službu Rl na čísle
503-721-3094. Naluaná zpráva sdělí volajícímu, jaké číslo má volit, aby se dosral
k potřebné publikaci. Volre 104 pro součas ný RNB a 105 pro vydání z minulého
týdne (každé o čtyřech stranách).
RNB je rovněž k dispozici poštou
za 22 USD za rok. L..-i.dosti o před
platné je nutno zaslat na Joani Orr, Rotary Inrernarional, 1560 Sherman Avenue,
Evansron, Illinois 60201 USA; telefon 847-866-3409; fax 847-866-972;
e-mail orrjo@rotaryincl.org. Osramí otázky
ohl edn ě RNB adresujte na Vukoni LupaLasaga, Rotary lnternational, 1560 Sherma.n
Avenue, Evansron, Illinois 60201 USA;
telefon 847-866-3211; fax 847-866-972;
e-maillupalasv@rotaryincl.org.

nový webový program
a klubové jednotné idenriftkační číslo, které mohou obdržet od svého klubového sekretáře. Členové Rotaracti't,
I nteracrů a bývalí stipendisté Rl musí použit jméno
a identifikační číslo svého sponzorujlclho Rorary klubu.
Rotary News Basket (Koš novinek z Rotary
- RNB) je dostupný komukoliv v Severn í Americe,
kdo má osobní počítač a modem s 1200 bps (nebo více) a ro rak, že vyročí čísl o 800-255-9952. Volání je
bez poplatku. Mimo Severní Ameriku musí volající
volit 847-866-3049 na své vlastní náklady. Není nutné heslo, ale přijímající modem musí být nastaven následovně: rychlost 1200 bps nebo vyšší; 8 datových
bitů, bez pariry, a I stop bit ( někdy označováno jako
8-N- 1); ANSI nebo TTY terminál; hardwarová plovoucí kontrola (někdy označováno jako RTS/CTS).
Pokud si d1ee volající stálmollt text z RNB, je potře
ba nejd říve udat název souboru. (Tento postup se mění
podle toho, jaký komunikační SW se používá.
Zkontrolujte si SW dokwnentaci nebo on-line help pro

Hynek Homolka
RC Brandýs - Boleslav
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pohled do minulosti
•

(dokončení)

Materidl byl převzat ze sborníku Paginae Historiae č. 6 I 1998 Stdtního
v Praze, autor: PhDr. Jan Šturz.

ústředního

archivu
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ROTARY KLUB A CESKOSLOVENSKO
Ihned po válce byla u nás pCtvodní
organizace Rotary obnovena. Prvn í
schthe se konala 8. října 1945 v Černém
pivovaru na Karlově náměstí. 12. října
1945 oznámil RC Praha Ředitelství národní bezpečnosti obnovení činnosti.
V čele zatím zůstalo poslední předváleč
né představenstvo s výjimkou nově zvoleného pokladníka Fr. Suchochleba.
Po následujících mocenských změ
nách, jež vedly k včlenění poválečn ého
Československa do sovětské mocenské
sféry, byla však jej f nová likvidace jen
otázkou času, n e~oť komunistttm vadila
Rorary ze stej ných důvodů, jako před
dm nacisrCtm. Di'tkazem, že Rl je z hlediska nových d ržitelů moci "násrrojem
pol itiky imperialistických mocností",
byl již ren fakt, "že Rl má podporovat
MarshallCtv plán v zemích, jichž se ro týká". Právě zřekn url se Marshallova plánu
Československem pod tvrdým nátlakem
Moskvy bylo jasným signálem, k jak neblahým koncCtm rento vývoj spěje . Co se
rorariántt rýče, jejich nepoliričnosr
a služba veřej nosti na tom nemohly nic
změnit. Ani jejich zahraniční konexe,
prospívající celému národnímu hospodářství, nepadaly na váhu, naopak,
v očích komunistů byly přitěžující okolností.
Rotary se tehdy zdá nlivě velmi narestituovala. I když někde se zaniklé kluby již neobnovily, vznikaly nové
tam, kde neexistovaly před válkou.
K prosinci 1947 tvořilo obnovený čs . distrikr třicet osm klubit s 970 čle ny, tedy
téměř tolik jako p řed okupací. Rorariáni
se horl i vě zapojili do Gottwaldovy dvouletky, netušlce, jak krátký čas je jim vyměřen. Plánovali pomoc při obnově
organizací v Polsku a Jugoslávii a dokonce předpokládali vznik Rorary v bratrském SSSR! Zcela vážně při tom počíta
li se souhlasem sovětské vlády.
dějně

První poválečná disrriktní konference (cel kově
dvanáctá a na dobu plti století poslední) se konala ve
dnech 18. - 20. dubna 1947 v Plzni. Předseda l jl znovuzvolený předválečný disrriktní guvernér prof.
MUDr. Fr. Král. Jeden z hlavních projevů měl Jan
Masaryk. Zt'tčas rnilo se jí množství významných zahraničních hostí, jako předseda detroitského klubu
a tehdejší prezident Rl Richard C. H edke, který po návratu do USA se netajil svým nadšením nad duchem,
vládnoucím v čs. Rotary. Delegace britských klubl't
pod vedením distriktnlho guvernéra H. Birchela
z Oxfordu podnikla pak okružní cestu po zdejších
klubech a byla českým i kolegy, kteří se již přenesli
přes zážitek Mnichova, všude přátelsky vítána.
Na 28. - 30. května 1948 byla posledním guvernérem
J . Podhajským plánována dr.uhá poválečná distriktnl
konference v Karlových Varech. Ta se již pochopitelně
nekonala. Na nižší t'trovni ještě proběhly v říjnu 1946
v Praze a v listopadu 1947 v Pardubicích výroční schttze klubových předsedů a jednatelů. K výroční schttzi,
plánované na konec roku 1948 do Trenčianských
Teplic, již ovšem také nedošlo.
Postavení československého Rotary klubu bylo
v poválečném období v celé střed n í Ev ropě výjimečné.
66. distrikt byl totiž jediný, který se v zemích, ocitnuvšlch se za železnou oponou, l egálně obnovil.
Maďarské a rumunské kluby v té době mohly existovat
již jen v il ega li tě. V Polsku a Bulharsku se hnutí po válce již neobnovilo ani takto. Tím méně přirozeně v bývalých pobaltských státech. Chicagské ústředí Rl si toho bylo vědomo a věnovalo čs. distriktu zvláštní
pozornost. Svědčí o rom i neobvykle slavnostní účast
vysokých funkcionářů, včetně samotného prezidenta
Rl na již zmíněné plzeňské d istriktní konferenci roku
1947. Vše skončilo po komunistickém únorovém
převratu roku 1948. Vzhledem ke krajnímu nepřátel
ství, je-l. komunisté k Rorary poci ťoval i , byla taro organizace jed nou z prvních, které pocítily jejich perzekuci. Dne 28. června 1948 zaniká RC Praha pro "nezájem členstva". V ré době již opěr nem ěl žádné j mě ní,
menší závazky byly uhrazeny dobrovolnou sbírkou
mezi čl eny. V březnu 1950 vymazává Krajské
velitelství Státní bezpečnosti Rorary klub ze spolkového katastru. Po necelých pěti Jerech se rak rorariáni opěr stali objektem bezohledného pronásledování:
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"Ve spolcích rohoro druhu jsou
sdruženy elementy reakčního smýšlení,
které nenalezly kladného pomě ru k lidové demokracii a z těchto dttvodtt nelze
u tvoření jmenovaného spolku vzíti na
vědomí, ježto není v zájmu veřejném".
Tak charakterizuje Rotary po únoru
1948 Noskovo min isterstvo vnitra.
V polovině 50. Jer tedy v dl'tsledku
zásahu S~átní bezpečnosti končí poslední stopy existence Rotary u nás. Oba poslední pováleční d istrikrnl guvernéři
skončili v exilu: MUDr. František Král
( 1946-1947), který působi l jako profesor brněnské veterinární fakulty, emigroval po "vítězném Únoru" do USA, kde
se uplarni l v bakteriologickém výzkumu.
Jaroslav Podhajský (1947-1948), výrobce ocelového nábytku v Hos tivaři, po
válce čl en čs. restitu ční komise, zůstal
po únorových událostech v Německu.
redakčně kráceno
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ROTARIANSKY DOROST SE SETKAL V PLZNI
O posled ním únorovém víkendu,
tedy přesně v sobotu a v neděli 26.
a 27. 2. 2000, probě hla v Plzni pracovní
konference zástupcC1 ROTARACT a INTERACT klubtl našeho distriktu 2240.
Celou akci uspořádal plzei1ský ROTARACT klub v rámci svého trad ičn ího
mezinárodního tu rnaje ve squashi.
Během sobotního dopoledne se sešli
zástupci RTC/ITC klubtl z Banské
Bystrice, Pl zně, Prahy, nového INTERACT klubu O lo mouc a vzn ikajícího
ROTARACT klubu H radec Králové v t radičn í plzd1ské restauraci
U Salzmanntl, aby prodiskutovali spolupráci v rámci našeho mladého d istriktu.
Konferen ce se zúčastni l také guvernér
našeho d istriktu, všem známý Dobra
Zeman, dále vedoucí služby mládeže
v rámci Poradního sboru DG Libor
Kičmer z RC České Budějovice a Nader
Safari, čl en RC H radec Králové, který je
oporo u h rad eckého ROTARACTu.
Běh em setkání se zejména diskutovala či nn ost jednotlivých klubtl,
adm in istrativní záležitosti, zařazení
INT ERACTu do RTC rodiny, finance
a další otázky spolupráce. Bruno H romý
z RTC Banská Bystrica a budoucí reprezentant našeho distriktu za ROTARACT

p ředstavil přítom ným konferenci "DIFFERENT - DOES IT MATTER ?" věn ovan o u kul turním
a etnickým menšinám, kterou jejich klub spolupořádá
v Banské Bystrici od 7. do 9. dubna. Bylo dohod nuto,
že se příští setkání ROTARACT a INT ERACT klubC1
našeho d istriktu uskutečni v Praze v říjnu tohoto roku.
Po projednáni všech záld.itostí distriktu následoval spo lečný oběd, jehož se zúčastn i l i jako hosté- p řed
stavitelé ROTARACT klubu Amberg, distrikt 1880,
který je partnerským klubem ROTARACT kl ubu
P lzeň . Při setkání se diskutovala zejména mezinárodní
spolupráce a komunikace. Zásrupci obou spřátel ených
klubtl p ředstavi li svoji tlspěš nou spolupráci. Zhruba před rokem se tyto kluby sešly poprvé, aby se pořádně seznámily a vyměnily si zkušenosti z p ráce
v ROTARACTu. Od té doby se jejich čl enové nejen
někol i krát navštívili, ale RTC Am berg sehnal Plzni ně
kolik použitých počítačl1 do jejich projekru "Počítače
pro děti z Plzně" a na oplátku předa l RTC P lzeň
Ambergu během tohoto víkendu asi 150 použitých dioptrických brýli pro jejich projekt "Brýle pro Afriku".
Zárovdí naši přátelé z Německa přivezl i pozváni pro
celý d istrikt na EXPO 2000 v Hannoveru, kde bude
speciál ně vybudovaný Rotary kem p, v n ěmž budou
mít členové RTC a ITC klubC1 možnost přespat a najíst se, aby měli dostatečné zázemí při prohlídce této
významné světové výstavy.
Po spo l ečné m obědě následoval p ro zájemce turnaj
ve squashi. Při něm změřilo své sily a p rotáhlo si tě
la asi 14 účastnfkll z ROTARACT i Rotary klub('!.

Zahraniční návštěvníci tentokrát tváří
v tvář této rychlé hře raději zvolili procházku městem. Den byl zakončen veče
ří, spo l ečným posezením a noclehem
ve výcvikovém a vzděl ávacím cenrru pro
postižen é EXODUS ve Tremošné. Toto
centrum je vynikající ukázkou spolupráce s našimi handicapovanými spol uobčany --; prostředí dnešní ekonomické
společnost i. Ráno byla účastníkCun
představe n a činnost centra, včetně možnosti vyzkoušet si práci na hrnčířském
kruhu . Poté byl víkend ofici á l ně zakončen.

Vojtěch

Havrdnek,
RTC Plzeň
vojta@ein.cz, tel: 02-21812452

Program a vize Rotaract klubu Hradec Králové
S potl!enlm jsme zaznamenali iniciativu mladých lidi, kteřf se v péči a pod patrondtem Rotmy klubu Hmdec Krdlové rozhodli založit nový Rotamct klub v tomto východočeském městě. jejich zdstupci se již
ztíčastni!i také konforence prezidentrt
Rotaract k/ubrl, kterd se uskutečnilA v Plzni
na konci rínora t. r: Protože si myslíme, že by
předpoklady k založení takového rotaridnského klubu mladých mohly existovat
i v jiných městech České i Slavenské republik;l rddi uveřejňujeme informace o tom,
co si krdlovéhradečtl pro prvnf obdob/ stanovili jako své hlavni úkoly. 7j ostatně mohou být pro všechny ostatnf vhodnou inspiraci:
1. Pro nejbližší období je naši prioritou
získat dostatečný počet členů, abychom
mohl i oficiá l ně požádat o registraci hradeckého Rotaract klubu.

2. Současně jsme si stanovili několi k projekttl:
a) na pomoc a službu obci
• Na osvětu p roti drogám a pro zviditelněn i budoucího Rotaract klubu připravujeme akci, při níž na pěší
zó n ě v H radci Králové v celoodpolednfm programu
upozorníme a seznámíme obyvatele města s nebezpečím d rog.
• Jako dárek ke dni dětí, 1.6.2000, bychom rádi dět
skému domovu v Nechan icích darovali hračky ze sbírky, kterou k comuto účelu pořádáme .
b) p ro mezinárodní porozu m ěn í
Od 8.7. do 21.7.2000 uspořádáme spo l ečně s Rotary
kluby Hradec Králové, Pardubice, Vrchlabí a Jičín poznávací Rotary Cam p ve východních Čechách pro čtr
náct zahraničních t1ČasmikC1. Účelem kempu je seznámit zahra niční přátele s kulturními, historickými
a přírodními skvosty nejen našeho regionu.
3 . O d borný rozvoj čle n ů klubu.
• O odborný rozvoj členů Rotaracr kl ubu se postaráme
za pomoci našeh o sponzorujícího klubu. Máme p řislí-
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beny přednášky z oborů, ve kterých čle
nové Rotary pttsobí.
• V září tohotO roku připravujeme
na pozvání Ro taract klubu Amberg
návštěvu světové výstavy EXPO 2000
v Hannoveru, Německo.
• Bud eme spolupracovat s Rotary klubem Pardubice a ostatními Rotaract
a Rotary kluby nejen v České r~publice.

Pl'ejeme proto nově vznikajlclnzu
Rotaract klubu v Hmdci Krdlové, aby se
jeho člemlm splněni jejich ci/rl stanovených pro tento rok vydaN!o a aby se jejich členy stal dostatečný počet mladých
lidi, ochotných poskymout službu a pomoc,
kdekoliv je toho zapoti'ebf. Budou tak postupně vytvořeny i všechny formdlnf pí'l!dpoklady ke vzniku nového klubu mladých,
jejichž cllem je pomdhat druhým.
RTC Hrndec Králové

I
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PRÁZDNINYV USA
Na lo1'íské prázdniny snad nikdy nezapomenu. Díky Rotary klubu H radec
Králové jsem mě la možnost zt'J častnit se
krátkodobého výměnného pobytu pro
studenty středn ích škol v Kali fornii.
Vše začalo 1. 7 . 1999, když jsem
očekávala na ruzy1'íském letišti s dalšími ÍJČasrn íky výměn y, které jsem dříve
neznala, a našimi rodi č i p řílet čtyř
Američanů z Kalifornie. Jessicu Myszku
jsem znala jen z fotografií, pár dopis\1
a e-mail\1. Proro jsem byla zvěd avá, jaká
doopravdy je.
Nakonec všechno dobře dopadlo.
Jessie je skvěl á kamarádka, kterou nic
neodradilo. Všichni jsme se jí snažili
ukázat krásy České republ iky. Ze všeho
nejvíc byla uchvácena Prahou. Společně
jsme obdivovaly památky našeho hlavního m ěsta. Pozadu nezí'Jstaly ani
Krkonoše či Moravský Kras. Výlet na
Sněžku nám znep říj emnilo počasí, protože nebylo vidět na krok, ale i tak jsme
si to užily. Celé tři týdny jsme měly o zábavu postaráno, a tak ná m utekly jak
· voda. 21. července jsme se opět setkaly

s ostatními na letišti v Ruzyni, tentokrát již bez obav,
protože jsme se za ten čas tří týdn\1 poznaly.
O dva dny později jsem se stala člen em Myszka rodiny. Všichni byli velmi přátelští. Snažili se mi ukázat
všech ny část i Kalifornie a přitom se něco dozvědět
o České republice. Strašně se ji m líbilo, když jsem ně
co řekla česky, zejména jazykolam "333 stříbrných stří
kaček.". Nemohli pochopit, jak to m í'IŽu vyslovit.
Jessie an i nevyslovila "Hradec Králové", kde vlastně
strávila tři týdny.

První dva dny jsem poznávala
Jessiino rodné město . Colusa je
městečko s 4200 obyvatel'i a n ejstarší budovou zd e je "Colusa
Country Courr House", která byla
postavena v roce 1861. Také jsem
m ě l a m ožnost být na setkání
Rotary Clubu, kde se všichni zajímali o naši republiku.
Pak nastalo cestování - pár dní
jsme strávily na Shasta Lake, kde
jsme bydlely na houseboaw j eště
s Jessiinými p řá teli. Počas í nám naštěs tí přálo, a tak každý den jsm e se
všichni mohli věnova t vodnímu lyžování nebo kneeboard ingu.
Další dny jsem poznávala Los
Angeles či hlavní měs to Kalifornie
- Sacramenro.
Z účastn ily jsme se mezinárodního Rotary Campu, který se konal

v Sama C ruz pro účasmíky krátkodobých výměn z celého světa.
Nejvlce mne však zaujalo San
Francisco, kd e jsem strávila poslední dny
před odletem dom \1. Poslední dobrodružství nás čekalo při návratu dom\1.
Let byl odložen o 13 hodin pro poruchu
letad la, takže jsme poslední hodi ny
v USA prožili v přepychovém hotelu,
kde nás ubytovala letecká spo l ečnost .

Moje loučen í s Jessie a jejími rodiči
se samozřejmě neobešlo bez slz. Jsem si
ale jista, že se u rčitě ještě n ěkdy setkáme.
Strmé uličky San Francisca, Hollywood, Universa! Studios, Alcatraz, plavba
pod Golden Gate Bridge nebo let malým sportovním letadlem nad Colusou
a okolím - to jsou mé nezapomenutelné
zážitky z této překrásné ze mě. Byly to
opravd u nezapomenutelné p rázdniny,
za které bych ch t ěla moc poděko
vat hradeckému Rotary C lubu, mým
i Jessii ným rodičům a ví'1bec všem, kteří
mi umožnili poznat tuto zem a nové
p řátele .

Nikdy na tuto zkušenost nezapomenu.

Z uzana Ti2movd
vysland RC Hradec Krdlové
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OBĚTAVÁ SLUŽBA A POMOC ŽEN
ZONTA-lnternational je Ci!losvětovým společenstvím
pracujících Žen pro poskytovdní služeb a pomocí
SLOVO ÚVODEM·
V minulém čísle našeho magazínu jsme představili svým čtená
rum LIONS-kluby. Tentokrát
předstauujeme další mezinárodní
společenství ZONTA klubů, jejichž členkami jsou výhradně ženy.
Tento příspěvek nám dala k dispozici paní Ursula Gehringová,
manželka současného guvernéra
německého Rotary distriktu 1810
p. Eckarda Gehringa, člena RC
Berleburg-Lasphe. Budeme se snažit získat postupně informace
i o dalších sesterských mezinárodních organizacích, zaměřených na
poskytování služeb a pomocí.
Bylo to v lednu 1919. Ve Spojených
státech tehdy existovaly už tři organizace
zaměře né na služby a pomoci, jejichž
zro9 vycházel z americké, náboženstvím
morivované dobroč in né tradice: Rotary,
Lions a Kiwani. Jak se tehdy nedalo ani
jinak očekávat, byli jejich čl eny pouze
muži. V městě Buffalo ve státu New
York se jedné benefiční akce, pořádané
místním klubem Kiwani, zúčastn ilo pět
žen, které se navzájem praly, proč jsou
takovéto kluby vyhrazené jen mužlun,
a rozhodly se, že založí podobné společenství pro ženy.
Do léta roku 1919 vwiklo celkem devět čistě ženských klubLI služeb a pomocí
pod vedením žen z Buffala, které v čele se
svou pre-t:identkou, paní Marian de Foresr,
novin ářkou a spisovatelkou, vypracovaly
směrni ce tohoto nového spol ečenství. Na
historických fotografiích vidíme naše zakladatelky v d'louhých sukních, ve šněro
vačldch a s velkými klobouky. Jejich výrazné tváře prozrazují, že pracovaly na odpovědných místech v rLizných povoláních či v obchodě. Byly "decission-makers", a jejich klasifikace, jejich odborná
kompetence ZListala až dodnes kritériem
pro přijetí každé nové členky.

ZONTA

INTERNATIONAL
8. listopadu 1919 se v Buffalu konalo ustavující
tohoto nového spo l ečenství, zaměřen ého
na poskytování služeb a pomoci. Bylo rozhodnuto, že
se bude jmenovat ZONTA. Je to slovo z řeči indián LI
- SiouxLI, znamenající čes tnost a d Li věry h odnost.
V emblému ZONTA tvoří jeho jádro písmeno
Z a je do plněno někol i ka dalšími indiánskými znaky,
které se k němu svým významem dobře hodL Členky
společenství - "zontánky" - si za své barvy zvolily zlatou
a mahagonově hnědou jako barvy podzimních javorových lesLI v jejich vlasti. Jejich symbolem se stala žlutá
rl1že.
V Buffalu byly také poprvé formulovány cíle
tohoto společenství :
- poskytovat službu a pomoc obci v místním i celosvě
tovém měřítku
- zlepšovat postavení ženy z právního, politického
a ekonomického hlediska, a to v oblasti vzděláván í, péče o zdraví i v profesní sféře
- podflet se na lepšfm porozumění, na rozvoji přátelství
a míru v celosvěrovém společenství vedoucích osobnosd podnikatelských kruhLI
- zasazovat se o spravedlnost a celosvětové respektování lidských práv a základních svobod človčka
- propojovat celý svět uznáváním vysokých etických
norem v soukromém i v profesnfm ži votě.
Srruktura organizace ZONTA Inrernational je podobná srru kw ře Rorary. Až 25 kl ubLl tvoří vždy jednu
oblast ("area"), ktero u řídí ředite l ka ("AreaDirector").Vždy rři až čtyři oblasti tvoří jeden disrrikt
na čele s guvernérkou. V Evropě jsou tyro disrrikty mezinárodní a tedy i víceja zyčné, přiče m ž společn ým jazykem ZONTA je angličtina. Na celé ze měko uli je celkem 30 disrriktl!. 30 guvernérek udržuje spojeni se sedmi mezinárodními řed i telkami a s mezinárodní prezishro m áždění
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denrkou. Všechny nitky se sbíhají do
ústředí ZONTA v Ch icagu, kde sídlí také
Nadace ZONTA. Nové funkcionářky
jsou voleny každé dva roky. Fun kcionářky
s me-t:inárodní odpovědností se volí na
světovém kongresu, na němž musí být zastoupen každý klub. Také v létě tohoto
roku se sejdou na svém světovém kongresu, tentokrát na Havaji, zástup kyně
36 000 "zonránek" z celého světa. Skončí
tím funkční období současné světové prezidentky - Australanky Val Saral1 a bude
zvolena nová správní rada a nová prezidenrka.
Členky ZONTA klubů se setkávají
jednou za měsíc. Vedle obvyklých organizačních záležitostí je součástí každého
meetingu nějaká zajímavá přednáška. Za
realizaci různých akcí a projektů jsou odpovědné pracovní skupiny, které na meetingu podávají zprávu o svých plánech.
Každý klub má alespoi1 jeden nebo dva
aktivnf projekty. Pro mladé "wnránky"
nenf ovšem vždy rak snadné, aby sladily
své povinnosti v zamčsrn ání i ve své rodině se svou angažovaností v ZONTA klubu. Mnoho členek rak vynakládá vysokou
mfru osobního nasazení a nezištnosti.
S tejně jako v době založen( jsou i dosud
členkam i ZONTY jen 7.eny, což je pro nás
zcela přirozené a je nám tak dobře pohromadě.

Sociálnf projekty, které si kluby stanovují, jsou určeny přednostně ve prospěch žen a děti. Klubové příspěvky
a dary jsou směrovány na domovy žen,
nemocnice, zařízení pro handicapované
nebo jsou určeny na podporu projektLl
v oblasti ku ltury. Zfskáván( finančnfch
prosrřed kLI vyžaduje, aby členky klubu
vynaložily mnoho f:1nrazie a kreativity.
Vedle benefičních koncertL! jsou pořádá
ny tomboly, sportovní akce, vánočn( rrhy
nebo "blešf" trhy. Italské kluby jsou velmi
dobře známé p ořádáním lukrativních gal a-večfrkLI , německé kluby zase svými turnaj i v golfu - rozmanitosti se nekladou
žádné meze. Výnos je pak určen pro sociální cíle klubu. Bohužel nemá každá zem
rak rozsáhlou tradici sponzoringu, jako je
tomu v USA. Zfskávánf sponzorL! je pro-

~~ ~ _p1~edstavujeme servisní kluby
co jedním z nejobtfžnčjších (tkolt't každép ři organizacích OSN jaho ZONTA klubu.
ko UNIFEM, UN ICEF
Znak ZONTA lnternational se
Ve smyslu motta ,.V jednotě je síla"
a UNESCO.
skládá z pěti symbolů, užívaných
vkládajf všechny ,.zonránky" čás t
Po politických z m ě
indiánským kmenem Siouxů:
svých přfspěvki't do Nadace ZONTA
nách v letech 1989/90 nalnrcrnational, která pak těc hto finančních
lezla myšlenka ZONTA
nové přfznivkyně v mnoha
prostředkl't velko ryse využívá ve světo 
vém m ěřítku. Nadace ZONTA je rozdě
zemích střední a východní
Světlo - sluneční paprsek - jeho náEvropy. Kluby ZONTA
luje do rt'tzných fondt't. Všechny však
hlé zazáření: inspirace
byly založeny i v České
slouží jedno mu d li - zlepšovat postavení ženy. V centru pozornosti stojí nárok
republice a na Slovensku.
ženy na ne-uanitclnost jejího těla a její
V roce 1990 mohla být na
Pražském hradě s lavnosmč
právo na vzdělánL Jeden z těc hro fondu
Pospolitost - spojit se za určitým cíje např. urče n na vymýcení násilí na žep ředá - na Charra prvnínách a dě tech. V právě probíhajícím
mu pražskému ZONTA
lem: individualisty udržuje pohrodvouletém období se realizuje mezináklubu Praha Bohemia.
madě jejich loyalita
Taro slavnost za (t časti 300
rodní projekr, za m ěře ný prori zásahi'tm do ženských pohlavních orgánů
hostu z celé Evropy byla
nezapomenutel ným zážitv Burkina Fasso. Nadace ZONTA však
již tradi čně ud ěluj e také stipendia a podkem. Mezidm se toto
Společná odpovědnost: výraz pro
pory d ívkám a ženám při jejich kvalifisdružení 30 čl en ek rozvislužbu, přátelství spojující celý svět
kaci do profesí, ovládaných tradi čně munulo ve velm i aktivní klub
a mírové úsilí
ži.Nej zná m ější je fond, který nese jméno
orcvřený k celému světu
slavné l etkyn ě a ,.zontánky" jménem
s velmi pitsobivým sociálAmclia Earhart. Z n ěho se každoročn ě
ním programem pomocí
uděluj e 65 stipendií m ladým ženám,
a služeb. Také druhý pražZáštita I ochrana: lidem se poskytuje
profes ně orientovaným na letecrví a kosský klub, ZC Praha City,
pomoc,
podpora a ochrana
monautiku. Do programu Nadace
přesvědči vě pitsobf svými
ZONTA patří i alfabetizace a vzdělávanf
zajímavými projekty zadívek a žen. Mnoho m e-tinárodních proměřenými ve prospěch žen
a organizovanými malou,
jektu, například takových, které slouž!
péči o zdraví, podpoře žen v zemědělství
avšak cílevědomou skupiIntegrita a důvěryhodnost: nárok
nebo ke zlepšení zásobován! vodou, se
nou ,.zontánek". Také v sena samostatné jednání
vern ích Čechách, uprorealizují ve spolupráci s organ izacemi
Spojených národů . Je rak možné zajisrit
střed
kouzelné krajiny
potřebnou in frastrukturu a věcnou zna- • s překrásnými historickými
lost místních podmínek. Již od roku
objekty působí WNTA klub Náchod, který se stará zeZatfmco se oba pražské kluby a ze
1946 má ZONTA poradenský statur
jména o zařfzení pro staré osoby a pro postižené dě ti.
Náchod připoj il y k oblasti č. 02 disrrikru
č. 28 (z.-lpadnf ně mecké spolkové ze mě),
přičlenily se ZONTA kluby v českých
Budějovicích a v Bratisl avě k disrrikru
č. 14, zahrnujfdmu rakouské, bavorské,
řecké a madarské kluby. Me-L.i ZONTA
kluby exisrujf nejen v rámci oblasti a distriktu, ale i daleko mimo n ě přátelské
vztahy. Přestože jsou naV7.ájem zn ačně
vzdáleny, organizuj! vz.íjemné n ávštěvy, vyměiíují si své názory a náměty a setkávají se
na různých me-tinárodn!ch setkánkh.
ZONTA jako ženský pendant rotariánského společe nství nabfzf přátel
ské kontakty s Rotary distriktem 2240
a možná - pokud by si to kluby samy přá
ly- raké p řfležirosrnou spolupráci.
Umda Gehring,
oblasti 02 pro 1998-2000,
distrikt 28, ZONTA lnternationnl
e-mail: wnllau@mittelhesseiJ.de

1~ditelka

Členky ZONTA klubu Ndchod proddvají hmllřskl prdce, vyrobeni hnndicapovanjmi dltmi.

21
7J;jmlalis memores ado_plima inlen/i

ftjeton

-/·

" Věřlm Čechům. My Češi jsme vždycky vykonali veliké věci, když jsme měli pNležitost. A teďjsme přlležitost dostali.
Konečně i hnuti Rotary je pNležitost, u řekl mi jednou Tomáš Batá, když jsme hovoNli o rotariánech a já nevfm
o slovech, která by se dala lépe použít jako motto tohoto zamyšlení, než jsou tato slova velkého českého rotariána.
Ulicemi měsr i vesnic procházejí zástupy koledníčků, zpívají své koledy
a nastavují koMčky...
Kde jsou doby, kdy jsme procházeli
se svými kamarády a koledovali, klepali
a zvonili na dveře našich bližních.
Bylo byro rak hezké připojit se k dě
tem, býr zase malými dětmi a těši t se,
kdo nám co dá u kterých dveří.
Jenže už ro nejde, každý věk má své
nevýhody.
Už nehledáme, co nám velikonoční
zajfček donesl do zkřeh lé zahrady, sami
ukrýváme pro malé poutnfčky dárky.
A přece, kdyl. se na koledováni podfváme s nadhledem, jsou rorariáni také
rakovi věčnf kolednici.
Nejsou se svým koledován lm odsouzeni jen na jediný den v roce. Obcházejí
a podávají slova celý rok.
Klepou na dveře, na ry, které se rády
a soucirně ocevfrajf, aby z nich vyšla po.moc pro potřebné, klepou i na zazděné
dveře, které se dlouho neotevřely.
Nebo se dokonce n eorevřely ještě
nikdy ...
Ti nejslabšf a nejbezbrannějšf se už
ani nedostanou ze svých domovů, aby na
nějaké dveře zaklepali.
Od roho je zde rotariánská koleda.
Rorariáni vycházej( ve své ustavičné
celoročn f koledě a klepají a zvonf u těch,
které by ani nenapadlo pomoci.
Ne proro, že by byli tvrdl, zlí, nepřejfcí.
Jen majf hodně svých srarosd, nedokáži si ud ělat čas, aby nad svými starostmi uvid ěli starosti druhých.
Nejsou zll. Jen si nevšimnou.

Redakční

ralLt:

ROTARIÁNSKÁ
KOLEDA
Jenže whle "nevšimnuti si" bývá u počátku tolika
nesnáz(, tolika rrápenf, colika zoufillství.
V moderní době už nenf třeba ani cak neduhy
pojmenovat, kdepak, myslfm, že neduhy lidstva byly
pojmenovány už tolikrát a do vyčerpán í.
Každý je zná, a kdyl. je nezná, mltže si otevřít noviny ...
Zapnout si rádio, pustit si televizi ...
Lidé dnes o utrpenf, o zoufalství, o samotě vědf
cak, jako ještě nikdy, jsou denně informováni o všech
stálých i okamžitých katastrofách.
Jenže v com je potíž, veliká potíž, přivykli jsme kacastrofam.
Ne že bychom o nich nevěděli, nevšfrnárne si jich.
Je jich tolik.
Ve městě, kde člověk potká jednu žebračku, obvykle sáhne do peněženky, ve městě s risfci a risfci žebráky se jim vyhne.
A právě od toho je zde rocariánská koleda.
Neumdlévajíd ruce, které klepou na dveře a na
duše a ukazuji na co, co je cak tragicky známé, až se stává neviditelným, až zevšedni.
Bylo řečeno o hvě'a:lách, 'l.e pro svou ustavičnou záři
zevšedněly a nevzbuzuji LIŽas. Jenže i tma může zevšednět.
I bolcsr. I zoufalstvf. I samota.
A v rom je neštěstf modernfho světa, který zná roli k podží, tolik svých potfžf, jako neznal nikdy, a odklánf se od nich. Nevšfmá si.
Co by se dalo dělat, říkajf si lidé, co bychom srejně mohli dělat ...
Rotariánská koleda je zde od toho, aby ukazovala,
že všedni nenf všednf, a že se vždy dá něco děl at, na
conuo svě rě se dá vždy něco svftfdho udělat.

Dobroslav Zeman

(přcdsc:da).

I kdyby malý koledník vykoledoval
jen jedinou svfčku a zapálil ji.
I kdyby posvftil jen jednomu dftěri,
jednomu starci. I kdyby V)'koledo.val pro
bezmocného pár slov, pár úsměvů - aby
si ho někdo všiml.
Rotariáni se snažf vykoledovat pozornost k tomu, čemu se nevěnuje, soucit s těmi, pro které nenf, pomoc těm,
kterých si nikdo nevšímá.
Rorariáni klepou na vlasrnf dveře.
Ne jen na cizf.
A o ro jde.
Uvědomit si, že je třeba zaklepat na
vlasrn f dveře.
Tragédie světa, moderního svě~a, spočfvá často v něčem, co zdánli vě vl'tbec tragické nenf, co ale k velkým tragédi lm vede.
V com, že si člověk nevšímá.
Nevšfmá si bolesti, trápeni.
Nevšfmá si zoufalství.
Samoty.
Klfčem k větši n ě hrl'tz a neštěstí našeho světa je lhostejnost, ca odemyká ry
nejvěršf trýzně, které na lidstvo doléhajf.
Stačl si někdy jen "Jen" všimnouc.
A cam, kde se zdálo, že nen í cesta
k nápravě, se hned cesta, nová cesta, narodí.
A o ro koleduji rocariáni.
O pozornost.
O co, aby lidé na tomhle podivuhodném a zázračném světě nezapomněli
velké a vznešené uměnf: urněnf všfmac si.

Ivan Rdan, Jan Hladký, Nataša Krcmpov:í, 1\lartin 1'<-tišb,

Andrea Vernc:rod, l'ctlT Zemaník
- ve spolupdci Sl' všemi RC a RTC. které poskytly své podklady
Komakrní adresa:

Vydavatelství Dt"un. s r. o., V I-Liji I 1, 170 00 Praha 7, e-lll<lil: ada9<J@lmhox.vol.n
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Martin Petiška
RC Bmndýs-Boleslav
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Závislost má mnoho příči n ,
bojujme proti nim společně!
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Pii předávkování
MO:ZNfOÚMRTf!

viti nu.

Rychle vzrůstající psychická i fyZICká závis·
losl. Abstinenčnl pfíznaky: třes, průjem, bolesti
kloubů a svalů. nechu·
tenstvl. kleče... Při
incekčni aplrkaci nebezpečl infekce jako u per·

zúžené zornice.

vůči problémům. Silně

Zklidněni, tělesný útlum.
eulone. sníženi prahu
bolestivosti, lhostejnost

Malé tablety. bezbarvá
tekutina. tinktura, papírky
s barevným potiskem
napuštěné drogou.
Polyká se nebo rozpoušti
v ústech (trip).
..Acid. trip, krystar.

o

LSD

1

Tablety s vytlačeným•
obrázky · symboly
nebo kapsle.
Polyká se.

těkavé látky
irnédrogy

látce:
kolern
nikotln
léky
alkOhOl

Jldle:
poruchy pfijmu potravy:
bulimie (přetídáni se)
a mentální anorexte

věci

hrách (gamblrng)
nakupování
atd.

televizi

prácr (workohohsmus)

činnosti:

začíná v dětství

PREVENCE

Extáze

http://www.vlada.cz/1250/vrkfkomise/mpklkoordin/koordin.il2.htm

Bezplatně

o

Krystalický bflý až
nažlouHý prášek.
roZl ok.
S~upe se. injekčně.
někdy se polyká.
.Péčko. piko.
perník. peří.. ."

B~ až hnědý krystalický

(metamplletamln)

Pervit in

Heroin

Dostupné jako:
smolnaté hrudky. Iisova·
ná hnědá hmota • hašiš:
květové palice. lístky,
semena • marihuana: olej.
Kouři se. pojídá.
•Joint. tráva.
gandža. shit, haš.."

pr šek, tablety, roZ1ok.
Uživá se i njekčně, inhalu·
je se. kouři se.
.Háčko. materiál.
hero".

o

ZÁVISLOST
=NEMOC

NAVYK

ZNEU21Tf

KONZUM

Konopi (Cannllllsl

•

Co teď?

zAVISLOST

a diskrétně budou radou a pomocí k dispozici
odborní protidrogoví koordinátoři ve všech okresech ,
při obvodních úřadech hl. m. Prahy, u magistrátních úřadů
nebo u úřadů statutárních měst. Jejich p řesné adresy a telefony
snadno získáte u nejbližšího Rotary Clubu
nebo prostřednictvím internetu na adrese:

ředidla atd.:
inhaluji se.

čistící prostředky (benzin),
organrcká rozpouštědla.

Lepidla.

Tě kavé

8

Podle podkladů rakouskych RC Mondseefand a VócklabnuckAttersee a dle pře kladu RC Plzeň přip ravil tuto kartu jako svůj
ce fodistrlktový p rojekt Rotary d fstrikt 2240-Cesk á republika
a S lo venská rep ublika a rozšiřuje jl prost řednictvím míst·
ně příslu šn ých českýc h a sloven ských R ot ary Cf ubů.

Touto kartou bychom chtě li:
informovat o příčinách a o vývoji závislosti;
ukázat, že ačkoliv je závislost na drogách významná,
přesto je to jen část problematiky závislosti;
informovat o preventivních, osobnost posilujících mož·
nostech;
motivovat Vás, abyste se (pokud nejste přímo postiženQ
sami aktivně utkali se závislostí a její problematikou.

zAVISLOST JE VICE NEž DROGY

Co je to?

VISLOST

domova·.

doved·

2

zornice, charakte·
stický zápach, výrazná
:huť k JÍdlu, zmatenost.

,načné změn~
poruchy soustř"
zarudlé oči. rozšl·

komu nikačnl

schopnost ře~it pro

vzory.

Sti

MO:ZNIO ÚMRTI!

Psychická závislost,
poškození plrc, jater,
dýchacích cest. ledvin
a nervového systému.
Deprese. citová otupě·
losl. Nebezpečl zadušeni čr ochrnuti dýchací
soustavy a zástavy
srdce.

Nevolnost až zvraceni,
zvýšený tep, bušení
srdce, zčervenalá
pokožka okolo úst
a nosu. Pod rážděnost,
agresivrta, pak stav
polovědomí s halucina·
cemi. otupěni, barevné
vize. poruchy vnímáni.
• útlum.

Ti:KAVI: LATKY

Nejste jonak schopni prožít
klid. uvolněni a radost .. .
a později ani s drogou...

Toto se stává zvykem,
neznatelně plecházi v zav..
losl a konči definitovně tam,
kde jste na t.nnosti
(televize. hry, jídlo. věci. spon.
práce. nakupováni atd.)
nuceně závisti.

nepfijemných situací
(= zneužíváním drog).

často
neškodně změkčováním

Závislost začíná

ZÁVISLOST Jl': UTEK

2

1

'

~a
I~!i~/fax: '"kovlně

pmtl
P•aha, Na Slupl 6, 128 42 P•aha 2
02/2491 9732, nádorová telefonní linka: 02/9005 0101
e-mail: lpr@lpr.cz, http: //www.lpr.cz, číslo účtu pro IV. Květinový den: IPB 6500065/5100

1990 - 2000

IV. Květinový den
10.

květen

2000
,
)

J;:.

®

Svým

finančním

rakovině .

~
IPB
•

I'

darem přispěiete na boi proti
Květina a návoé:l na zdravou výživu bude
odměnou za Vaše pochopení.

LIGA PROTI RAKOVINĚ PRAHA DĚKUJE REDAKCI ZA ZVEŘEJNĚNÍ TOHOTO
INZERÁTU, REKLAMNÍ A MARKETINGOVÉ AGENTUŘE ALL IN AGENCY ZA
SPOLUPRÁCI, INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANCE ZA FINANČNÍ PARTNERSTVÍ.
POŘÁDÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ SBÍRKY JE POVOLENO MV ČR POD Č.J. VS/ 3-237/ 6796/ 2000-34
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