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Náš svět se

mění.

Musíme být připraveni,
abychom se měnili společně s ním.
Historie Rotory se bude psát stále
znovu a znovu.

Our world is changing.
We have to be prepared
to change along with it.
The history of Rotory wi/1 be wriHen
again and again.

Paul P. Harris
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SERVICE Above Self

Introdukce
By Way of lntroduction

VHKÉ VECI
SA DOSIAHNÚ
MALÝMI ČINMI

KAMKOLI JDEŠ,
JDI S CELÝM
SRDCEM

CARE BRINGS
OUT FRUIT
IN SEASON

WHEREVER
YOU GO,
GOWITH
YOUR WHOLE
HEART

Vážení čitatelia,
Vážení priaznivci rotariánskych ideálov,

Vážení rotariánští přátelé,
Vážení přátelé Rotory,

otvorili ste mozaiku udalostí, které doprevádzoli rotariánské společenstvo no území bývalého Československo od roku 1924. Ako uvidíte, semienko, které sem vtedy zoviol vietor z amerického kontinentu,
dopadlo no úrodnú podu, vyklíčilo, zapustilo pevný korienok o rozko·
šotelo so do mohutného stromu. Aj keď mu všetky doby neboli priozni·
vo no klonené, neohýbol so, oni so nedal vyvrátit' zo svojich koreňov.
No pahýle, ktorý z neho zastol po koždom z obidvoch totolitných reži·
mov, vždy znovu vypučeli nové vetvy, které vytvorili bohotú, omlodenú
korunu. Tiene koruny poskytujú útočište potrebným, rozhl'od usilovným,
oporu tým, ktorí štortujú do života o noplnenie smyslu života tým, ktorí
dosiohli plnej dospelosti. Tento strom si zoslúži, aby sme ho společný·
mi silami chránili o kultivovali.

regionu našeho distriktu se někdy říká neklidné srdce Evropy. O tom,
že právem, vypovída jí i historické útržky no následujících stránkách.
Onen " neklid" minulého století poznamenal celou společn ost, zpomo·
lil její zdravý o p ř irozen ý vývoj. Tradice našeho distriktu však také zno·
mená, že Rotory je energií, která v místech svého působen í posil uje rozvoj občanské společnosti, spoluutvář í její etický prolil a intelektuální úro·
veň, podněcuje její prosperitu o pomáhá zm írňova t sociální rozd íly.
Ohlédnutí zpět není krokem zpět, naopak je to moment, který nám
dává sílu pro vykročení do budoucnosti. Využijme proto příležitost nové
doby k tomu, aby se region našeho distriktu stal klidným, úspěšným,
činorodým srdcem sjednocující se Evropy, srdcem pulsujícím v pravidelném rytmu, přinášejícím nová krásná přáte l stv í př i pomoci těm, kteří ji
potřebují.

Viktor Príkozský
guvernér distriktu 2240 v roku 2004-2005
člen RC Poprod, SR

Otakar Veselý
guvernér distriktu 2240 v roce 2005/ 2006
člen RC Český Krumlov, ČR
Deor Rotorions,
Deor Friends ol Rotory,

Deor Rotorions,
Dear Friends ol Rotory ldeols,
You hove opened o mosa ic ol events thot lollowed the Rotory Community in the territory ol the lormer Czechoslovokio lrom 1924. You will
see thot the seeds sown by Americe hod lound lertile ground, sprong
up ond token roots, ond become o mighty tree - o tree which would
not bend or be uprooted by the rovoges ol time. Two totolitorion re·
gimes loter, the tree wos reduced to o stump yet lresh green olfshoots
hove sprung up to conjure up o might, rejuvenoted crown. lts many
shodes provide osylum to the needy, perspective to hord workers, sup·
port to those obout to spreod their wings, ond lile's lullillment to those
who hove reoched o moture stoge ol their lives. let us guord ond cultivote this tree by aur shored efforts ond resources.

Viktor Príkozský
Governor of District 2240 for 2004/2005
member of RC Poprod, Slovokio

The region where our District is octive is sometimes dubbed the restless heort ol Europe. And it is rightly so, os evidenced by the scrops ol
history presented in the lollowing poges. The "restlessness" ol lost century olfected the whole society ond impeded its heolthy and noturol
development. However, our District's trodition olso signilies thot Rotory
is the energetic essence thot spurs the development ol civil societies,
shores in modelling thei r ethicol proliles ond intellectuol stondords, pro·
vokes prosperity ond helps to bridge the sociol gops. l ooking bock is
not going bock b ut rother, lorging oheod with vigor. let us therelore
seize the opportunity olfered by o new ero ond help moke the region
ol aur District the co lm, successlul ond octive heort ol o reuniting Euro·
pe, the heort thot beots with o regulor pulse, the heort thot brings beoutilul new lriendships os we occord help to those who need it.

Otakar Veselý
Governor of District 2240 for 2005/2006
member of RC Český Krumlov, Czech Republic
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První kroky
First Moves
Zakladatelé
První schůzko prvního Rotory klubu no světě se konalo 23. února
1905 v Chicagu (lllinois, USA) v kanceláři jednoho ze zakladatelů
tohoto nového společenství, důlního inženýra Gustovuse (Guse) E.
loehro. Schůzku svolal sedmatřicetiletý advokát Paul P. Horris, který se
později stol legendou Rotory. No společné schůzce, které se zúčastnil
také výrobce konfekce Hirom E. Shorey, byl zvolen prvním prezidentem
Rotory klubu č. 1 obchodník s uhlím Silvester Schiele. Záhy ke společenství přistoupil tiskař Horry Ruggles. Zakladatelé symbolizovali spojení různýc h vyznání (římskokatolického, protestontského o židovského)
i různého původu (Američan, Švéd, Němec, Ir). To dalo rotoriánskému
společenství do vínku jeho charakteristické vlastnosti - snášenlivost,
toleranci o nepolitičnost. Rotory předpokládá, že každý rotorián je
věrný svému náboženství, o že je loajálním občanem svého státu.

Charakteristickým znakem koždej klubovej schódzky je společný
obed olebo večera - tok to bole v prvom Rotory klube (snímko hore) o
tok je to no celom svete oj dnes · (snímko dole je zo zhromoždenio dištriktu 2240 ČR o SR v liptovskom Jáne v roku 2004). Súčost'ou schódzky je však oj zoujímová prednáško z nojróznejších odborov l'udskej čin
nosti.
Every dub meeting comes complete with o lunch or dinner. This
custom, introduced by the first Rotory Club (picture obove) is stili honored todoy, oll oround the world (the picture below wos loken during the
2004 District 2240 Assembly ot liptovský Ján). However, the meetings
olso come complete with interesting lecture on issues Irem oll wolks ol
lile.

zleva / from left: Loehr, Schiele, Shorey, Hartus
Founding Fathers
The worlďs first Rotory Club held its lirst meeting on Februory 23,
1905, in the Chicago, lllinois office ol one ol the founders of this new
community, mining engineer Gustovus (G us) E. loehr. The meeting wos
convened by 37-yeor-old lowyer Paul P. Horris, who would become o
Rotory legend. Those present, induding gorment monufocturer Hirom E.
Shorey, elected cool dealer Silvester Schiele, the first President of Roto·
ry Club No. 1. Printer Horry Ruggles joined the community ot o loter
dote. The founding fothers were the porogons of dillerent religious
convictions (Roman Cotholic, Protestant ond Jewish) ond origin (Ameri·
con, Swedish, Germon ond lrish). This endowed the budding Rotory
Community with its telltole feotures - plocidity, tolerance, ond lock ol
politica l ombition. Rotory ossumes every member is loyol to his or her
religion, and is o loyol citizen of his or her country.
První projekt
Prvním společným projektem klubu, který naplňoval smysl jeho existence - službu veřejnému zájmu - bylo v roce 1906 uspořádání kampaně za zřízení veřejných záchodků v nové budově chicagské radnice.
Skromný počáteční úkol se podařilo úspěšně zrealizovat. Patrně to byl
úkol, z hledisko daného místo o doby, skutečně potřebný, nebot' no něj
navázaly projekty další o společenství kolem Paula Horrise začalo ve
svém okolí získávat potřebný respekt. Stejně jako herci říkají, že není
malých rolí, tvrdí i rotoriáni, že ve prospěch služby potřebným není
malých o bezvýznamných projektů.
First Project
The lirst joint project ol the new dub thot corroboroted the very essence of this community - serving public interests - wos o 1906 compoign
for public toilets to be litted in the new building ol the Chicago Town
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Hall. This uno ssuming eorly objective wos met successfully. lndeed, it
must hove been o worthy chore in thot ploce ot thot time os ether projects followed suit ond the people orou nd Paul Horris begon to grow in
stotu re in the eyes of their neighbors. Actors soy there are no smol! jobs
on the stoge ond the Rotorions doim no project is petty or insignilicont
os Iang os it serves the needy.

Průčelí dnes iiž neexisluiící budovy číslo 127 no Deorborn
Streel v Chicagu, kde v kanceláři číslo 711 v roce 1905
vše začalo.

Facade of no Ianger exisling Building 127 in Deorborn
Streel in Chicaga, 111., where everything slarted way back
in 1905

Chicago je stále Mekkou rotariánů z celého
světa. Jen v centru města, které samo o sobě tvoří

distrikt 6450 (součástí je i historicky první Rotory
klub na světě) žije více než dva tisíce rotariánů .
V Chicagu by nebylo divu, kdyby někteří z nich
nebyli českého nebo slovenského původu (jako
například administrátorka Rotory klubu No. 1 Linda
Tomková, pocházející ze Slovenska). Scházejí se
v šesti desítkách klubů.

První kroky
First Moves
The Portrait
There are portroits golore of the Rotory Community founder - from
early childhood to moture age. But only one o f them is of special significance to Czech and Slovo k Rotarians. lt saw light at a rather late date,
in May 1933 when Štěpán Kratochvíl, a Rotarian from Nový Bydžov,
paid a coll to Chicago, 111. This artist and globetrotter mode on authentic portra it of then 65-year-old Paul P. Harris. Rl Secretary Generol
Chesley R. Perry w rote in a persona! letter to the Nový Bydžov Rotarions:

Deor Rotory Choirman,
I om pleosed to tel/ you Ihot Rotory's S. Kratochvíl has poid several
visifs to our office here ond our President Emerifus, Paul P. Horris, sol in
for a portroit sketch which worked out very we/1.
lt was o pleosure for us to meef the man whose work we value. You
hove in your midst on eminent ortisf ond the porfroif he mode for you
wi/1 be o beoutiful ond unique decorofion of your club room.
We are o/so pleosed fo heor Ihot the Nový Bydžov Rotory Club is
forging oheod with ifs ocfivifies ond en;oys perfect togetherness - the
besf foundation fo ifs future success. Congratulotions!

With cordiol regords ond besf wishes for the future, I remoin
Yours in Rotory,
C h e s I e y R. P e r r y m.p.
Secrefory Generol
Chicago, 111. is stili the Mecca of Rotarians oll over the world. ln
District 6450 alone, the home of history's first Rotory C lub with members exclusively from the inner city parts, there are more than two thousand Rotarians. lt would not be a Chicago if at Iea st a few of them were
not Czech ar Slovak by origin (such os Rotory Club N o. 1 Administrator Linda Tomková who hails from Slovakia). They meet in 60 Clubs.
Po rtrét
Portrétů a fotografií zakladatele rotariánského společenství- od jeho
dětství až po zralý věk - existuje nepřeberné množství. Pro českoslo

venské rotoriány má však mimořádný význam jen jeden. Vznikl poměr
ně pozdě, až v květnu roku 1933, kdy Chicago navštívil Štěpán Kratochvíl, rotarián z Nového Bydžova. Byl to akademický malíř a při této
cestě se mu podaři lo vytvořil autentický portrét tehdy už pětašedesá ti 
letého Paula P. Harrise. Generální tajemník Rl Chesley R. Perry informoval o této události novobydžovské rotariány svým osobním dopisem:

Milý Rotariáne předsedo!
S radostí Vám sděluii, že Rotarián S. Kratochvíl nás několikrát navštívil ve zdeiší kanceláři, a že mu náš President Emeritus Paul P. Harris
seděl k portrétní studii, iež se znamenitě vydařila.
Bylo nám opravdovým potěšen ím, že ;sme se s ním seznámili o vážíme si ;eho práce. Máte ve svém středu znamenitého umělce, o portrét,
který pro Vás udělo/, bude krásnou o ;edinečnou ozdobou pro Vaše klubovní místnosti.
Také se s radostí dovídáme, že Rotory Club Nový Bydžov ve své čin
nosti pilně pokroču;e, o že se těší dokonalé družnosti, iež iest neilepším
základem k dalším úspěchům . Grotulu;eme!
Se srdečnými pozdravy a
rotoriánsku Váš

přáním

C h e s I e y R. P e r r y m.p.
generální to;emník

zdaru do budoucnosti, ;sem po

Paul P. Harris

* 19.4.1868 Rocine {Wisconsin, USA)
+ 27.1.1947 Chicago {11/inois, USA)
Zakladatel Rotory se narodil jako druhý syn obchodníka George N.
Harrise a Irky Cornelie, která pocházela z rodu Bryanů, průkopnické
rodiny ze stá tu New York. Vyrostl ve Wollingfordu (Vermont, USA)
u svého dědy, samorostlého písmáka, který ovlivnil i jeho pozdější
vývoj. Školního vzdělání se mu dostalo na Black Rive r Academy v Ludlow, no Vermont University v Burling tonu o no Princetonské unive rsi tě.
Právo studoval na státní universi tě v lowa City, kde získal diplom v roce

189 1.
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v dalších charitativních organizacích. Za vznešenou sl užbu mládeži byl
odměněn cenou amerických skau tů " Si lver Buffalo Awo rd" o obd ržel
čestná uznání od vlád Brazílie, Chile, Dominikánské republiky, Ekvádoru, Francie o Peru. Srdce Paula Horrise se za sta vilo v Chicagu, po
dlouhé těžké nemoci, v 16 hodin 15 minut dne 27. ledna 1947 ve věku
požehnaných sedmdesáti devíti let.

Prvn í kroky
First Moves
Podle předem stanoveného plánu věnoval následujících pět let praktickému studiu života a lidí v n ejrůznějších zaměstnáních, v nej r ů zněj
ších státech Unie i v evropských zemích. Získané zkušenosti měly rozhodující vliv na Horrisovu další životní orientaci ve smyslu přátelství,
pevného přesvědčení o dobrém základě lidské povahy a nutnosti mezinárodní spolupráce pro uplatnění vzájemného porozumění a míru.

Paul P. Horris

* 19.4.1868 Racine, Wisconsin, U.S.A.
+ 211.1947 Chicago, 1//inois, U.S.A.
The founder of Rotory wos born os the second son of businessman
George N_ Horris ond Cornelio, of lrish stock ond hoiling from the pioneer Bryon lomily of New York Stole. He grew up in Wa llingford, Vermont in the lomily of his grondfother, o self-styled rurol scribe who hod
o deep impoct on his development. He wos ed ucoted ol the Black River
Academy in Ludlow, Vermont University in Burlington, ond Princeton
University. He studied low ol the lowa City Stole University, grod uating
in 1891.

Svoji právnickou praxi zahá jil v roce 1896 v Chicagu. V ná rodn ě a
sociálně mnohotvarém životě tohoto velkoměsto získával další zkuše-

nosti a podněty. No přelomu století, kolem roku 1900, v něm uzrává
myšlenko na vytvoření klubu, kde by se scházeli muži v aktivním, produktivním věku no základě myšlenky vzájemné i obecně prospěšné
služby (v té době nebyly ženy plně zapojeny do pracovního procesu,
ve většině profesí nebyly zastoupeny a řídící pozice nezastávaly ani
výjimečně).

O pě t let pozděj i, v roce 1905, naplnil tuto představu sdružením
několika svých přátel sdílejících podobné myšlenky. Společně tak v Chicagu založili první Rotory klub na světě. Kupodivu se Paul Harris nestal
jeho prvním prezidentem. Měl tok " volné ruce" pro organizování rotoriánského společenství v širším měřítku. Myšlenko pomáhat druhým
zau jalo především v městech, kde měl Paul Horris přátele z dřívějšího
působení. Během dalších pěti let vznikaly další kl uby. Při prvním shromáždění v roce 191 O jich bylo už šestnáct a spojily se v Národní asociaci Rotory klubů . Jejím prezidentem byl zvolen Paul Horris. Tuto pozici zastával do roku 1912, kdy se prezidentem asociace stol advokát
Glenn C. Meod z Rotory klubu Philodelphio (Pennsylvonio, USA). Podlomené zdraví teprve čtyřiačtyřiceti l etému Paulu Horrisovi nedovolovalo zůstat v čele rotoriánského společenství. Dle svých sil se však jeho
rozvoji věnoval po celý zbytek života, tedy j eště plných tři cet pět let. Byl
jako doposud jediný jmenován čestným doživo tním prezidentem - President Emeritus. Kromě rotoriánského společenství se věnoval i činnosti

Ma nželko Je o ne {1 88 1-1963}, pochá zející z Edinburghu ve Skotsku, pod porovalo od roku 191O Paula Horrise v jeho úsilí o upevnění rotoriánských myšlenek
mezi lidmi o doprová zelo ho i no většin ě jeho zahra ničních misí. Snad právě skutečnos t, že jejich manželství zůstalo bezdětné, směrovalo jejich filan trop ické
zájmy p rávě k dětem o mladým lidem.

According to a preset sched ule he spent the next five yeors studying
life ond people in various walks of life, in va rious stotes of the Union
and many European countries. The experience thus accrued hod a
major impad on Horris's further life and devotion to friendship os well
os his firm belief in the inherently good nature of human charoders and
the necessity of internotionol cooperotion in the effort to ossert mutuol
understonding ond peoce.
Paul P. Horris begon to proctice low in Ch icago, in 1896, gothering
further experience and obsorbing new impulses in the mony-foceted
realities of the big city. Al the century's turn in circa 1900, he begon to
nurture the ideo of o dub w here men in odive and produdive oge
would meet in support of mutuol and public service (women were not
fully engaged in the working process th en, w ere not represented in most
professions, ond hordly ony held positions of power) .
Five yeors later, in 1905, he mode his dream come lrue by engag ing
several friends who sho red his ideos. Together, they founded the
worlďs firsl Rotory Club in Chicago. Odd ly enough, Pa ul Horris did not
become its first president. Bul ol least his honds w ere not tied ond he
could devote himself to orgonizing Rotory on o wider scele. The ideo
of helping the o thers took root especiolly where Horris hod friends.
More clubs begon to form in the next five yeors. There w ere 16 o f them
by the dole of the first convention in 19 1O ond they formed the Notionol Associotion of Roto ry Cl ubs. Paul Horris wos elected President ond
filled thot post till being succeeded, in 1912, by lowyer G lenn C. Meod
of RC Philodelphio, Penn. Poor health hod prevented the 44-yeor-old
Paul Horris from stoying in the forefront of the Rotory Community.
However, he continued to devote his efforts to Rotory lili his deoth 35
yeors loter. He is the only Roto rion to hove been mode honorory president for life - President Emeritus. ln oddition to his service to the Rotory Community he wos olso odive in other charity orgonizotions, hoving
received the U.S. Boy Scout Silver Buffalo Awa rd ond honorary citations from the governments of Brazil, Chile, the Dominican Republic,
Ecuador, France and Peru. The heort of Paul Harris ceased to beat after
a long baHie with grave illness in Chicago at 16: 15 on January 27,
1947, at the blessed age of 79.
The fo mous Paul Horris O ffice in Suite 711 is open to visitors ol the current Rotory lnternotionol Heodquorters in Evo nsto n (obout 15 mi/es fro m Chicago}. Every
single de tail wos poid ottention to when the suite wo s
refurbish ed.
Proslulou Horrisovu ka n celář
711 mohou dnes zájemci
na vštívit v současném ústředí
Roto ry lnternolionol v Evonstonu (zhruba 20 km od Chicago). Při její dobové rekonstrukci se pomalovalo no
každičký detail.
č.

Paul Horris 's wife Jeone (1 88 1-1963) hoile d from Edinburgh in Scot/ond. Since
19 10 she encouroged his e fforts to promote the Rotory ideos o nd occomponied
him on most o f his missions o brood. Th ey hod no children o nd this moy be why
their philo nthrop ic endeovor wos so keenly torgeted o n children o nd yo ung people .
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Symboly v pro m ěnách času
První klub byl založen 1905 v Chicagu (lllinois, USA). o tři roky
později vznikl druhý v Son Francisku (Californie, USA). V srpnu 1910
již v USA existovalo 16 klubů , které sdružovaly na 1800 členů. Na
jejich prvním společném shromáždění konaném v Chicagu bylo založeno .,Národní sdružení Rotory klubů " (National Associatian of Rotory
Clubs af Americe) s vlastními stanovami, zvoleni jeho první činovníci a
stanoven společný rotariónský rok, který začíná vždy v červenci a
konč í v červnu následujícího roku . Rotariónské principy odráželo heslo:
.,He profits most who serves his fellows", později změněné na: .,He prafits most, who serves best", překládané do češtiny .,Kdo slouží jiným,
získává i sám pro sebe" . O rok později byla tato myšlenka přeformu
lovóna do údern ějšího .. Service, not self" a koneč n ě až do současn é
podoby .,Service above self" tedy .,Služba předčí vlastní výhody" nebo
vo ln ě ji, tak jak užíváme heslo v češti ně dnes: "Služba a pomoc druhému před vlastním zájmem".

První kroky
First Moves
the first two non-U.S. dubs - of W innipeg, Canada and Dublin, lreland.
Before Iang, dubs began to spring up on ether continents os well.
However, the official name ROTARY INTERNATIONAL was endorsed
only on June 6, 1922 by which time there had dubs been established
in 28 countries opar! from the U.S.A., associating around 5,000 members. The present form of the Rl marks and flag was accepted by on Rl
Convention in Dallas, Texas, in 1929. The Rotory Emblem is registered
os a !rode mark and service mark by the U.S. Patent Office, which prevents it from being misused by unauthorized persons.
V červenci 1937 přináší magazín THE ROTARIAN zprávu, že v lrvingtonu (New
Jersey, USA) u 12 vstupů do mě s to vztyčili společně kiwoniáni, soroplimislé, roloriáni o hlavní inženýr město takovéto informa ční štíty.

V roce 1912 bylo při třetím shromáždění (kongresu) v městě Duluth
(Minnesotta, USA) založeno .,Mezinárodní společenství Rotory klubů "
(lnternational Association of Rotory Clubs of Americe) a předána ustavující listina dvěma prvním zahraničním klubům - ve Winnipegu (Kanada) a Dublinu (Anglie). Brzy začaly vznikat kluby i na ostatních kontinentech. Teprve 6 . června 1922, kdy už kluby existovaly kromě USA
v dalších osmadvaceti zemích světa a sdružovaly na pět tisíc č lenů, byl
schválen oficiální název ROTARY INTERNATIONAL. Proměnami v té
době prošel i znak rotariánského společenství- kolo symbolizující civilizaci a pohyb. Jeho první grafickou podobou, kterou navrhl v roce
1905 rotarión rytec Montaque Bear, bylo obyčejné kolo od vozu. Současná grafická podoba znaku a vlajky Rl byla schválena na mezinárodním kong resu Rl v Da llasu (Texas, USA) v roce 1929. Em blém je oficiál n ě registrován u Patentového úřadu Spojených států amerických
jako ochranná známka a z ároveň jako .,známka pro služby" (service
markl. čímž je zabrá něno jejímu nevhodnému užívání neopróv něnými
osobami.
N .. TIONAL A SSOCI .. TION

THE ROTARIAN reporled in 1937 Ihot Kiwonions, Soroptimists, Rotorions ond
the city's chief engineer instol/ed these informolion bil/boords ol oll the 12 enlronces to lrvington, New Jersey.

Rotariáni nie sú sami
1905

••
1912

19 10

1929

Symbols in the Tid es of Time
The first Roto ry Club was founded in 1905 in Chicago, lllinois, and
another dub was established in San Francisco, Cal., three years later.
By August 1910 there were 16 Clubs with around 1,800 members in
the U.S.A. Their first Convention in Chicago founded the National Association of Rotory Clubs of Americe) thet adopted its Statutes, elected its
first officia ls, and established the Rotory Year w hich runs from July to
June. The Rotory principles were summed up in the motto: "He profits
most, who serves his fellows", later changed to " He profits most who
serves best. " One year later the more emphatic " Service, not self" slogan appeared, only to be transmuted to its current wording - " Service
above self".
Nor did change bypass the Rotarian marks - the wheel to symbolize
civilization and movement. ln its earliest form designed in 1905 by
engraver Montague Bear, it was a plain wagon wheel. The third Rotory Convention in Duluth, Minnesota in 19 12 established the lnternational Association of Rotory Clu bs of Americe and presented charters to

Rotariánske myšlienky nie sú osamotené. Začiatkom 20. storočia
vznika jú aj iné spoločenstvá, které pracujú na podobných princípoch
oko Rotory. V roku 1915 zakladó Allen Browe v Detroite (USA) spoločnosf KIWANIS, ktoró dnes združuje takmer 400 tisíc členova pósobí vo viacej oko sedemdesiatich krajinách sveta vrótane našich republik. V roku 1917 založil v Chicagu (lllinois, USA) Melvin Jones společ
nost' LIONS, ktorej myšlienky prenikli odvtedy do všetkých krajín sveta,
a která zd ružuje 1 600 0 00 č l enov. LIONS kluby sú v niektorých
našich mestách partnermi Rotory klubov pri rozvoj i občia nskej s poleč
nosti. V roku 1919 vzniká v meste Buffalo (USA) spolek pre dómy
ZO NTAS. Dnes pósobí v 66 kra jinách a má približne štyridsat'tisíc č l e
niek. Ďalšia organizócia určená ženám je SOROPTIMIST. Vznikla
v roku 1921 v meste Oakland (USA). združuje 100 tisíc žien z viac oko
sto krojín a jej sídlo je dnes v Anglii. Najmladším združením, které pracuje na princípe dobrovol'nej pomoci druhým, je společenstvo ROUND
TABLE s devéifdesiattisíc členmi , ktoré bolo založené v roku 1927
v Anglii.
Rotarian s Are Not Alone
The Rotory ideas are not unique. Other communities sprang to life in
the early 20th Century, operating on principles similar to Rotary's. ln
1915, Allen Browe of Detroit, Michigan, established KIWANIS which
today has almost 400,000 members and operates in over 70 countries
induding the Czech Republic. ln 1917, Melvin Jones established
LIONS in Chicago, lllinois, whose idea s have loken rocl in oll countries over the world and which associates 1,600,000 members. ln some
Czech and Slovak towns, the LIONS Clubs are partners to our Rotory
Clubs in the development of civic society. ln 1919, the ladies' dub
ZONTAS was established in Buffalo, U.S.A. Today it operates in 66
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countries ond has o membership of oround 40,000. Another women's
orgonizotion, SOROPTIMIST, wos originolly estoblished in Ooklond,
U.S.A., in 1921, has its heodquorters in Greot Britoin ond ossociotes
oround 100,000 women from over o hundred countries. ROUND
TABLE, the youngest orgonizotion operoting on the principle of voluntory help, wos estoblished in Greot Britoin woy bock in 1927 ond now
has 90,000 members.

the Rotory Community odopted its Ethicol Codes, its uniform Constitution being endorsed ond its first Districts coming into being. ln 1917,
Rl President Arch Klumph proposed o speciol endowment (the precursor of the modern Rotory Foundotion). lt is difficult to estoblish todoy the
Rotory lnternotionol Community's stonding woy bock in 1924, when
the foundotions were being loid to its existence in Czechoslovokio.
According to ovoiloble stotistics, it is sofe to ossume thot Rotory Clubs
operoted in 29 countries. Their geogrophicol distribution wos rother
uneven but there were clubs on oll populoted continents (regionol heodquorters took somewhot Ianger to form). Three yeors loter, on Jonuory
25, 1927, however, the ROTARY INTERNATIONAL hod 2,665 Clubs
with o membership of 131 ,000 ond operoting in 42 stotes.

Rotoriáni se už od počátku uměli bavil. Po tomto . společenském varieté" v roce
1913 si lidé mysleli, že členové chicagského RC jsou tok trochu . no hlavu".

V roce 1925 byl ve švýcarském Curychu zřízen oblastní sekretariát Rl pro kontinentální Evropu. Od té doby jeho kancelář v tomto městě vystřídala několik míst
- například v roce 1947 byla v tomto domě na Bórsenslrasse 21.

První kroky
First Moves

ln 1925, on Rl Secreloriotlar Conlinental Europe wos esloblished in Zurich, Swilzerland. lis ollice has chonged bose severoltimes since then, and in 1947 its
oddress wos Bórsenslrosse 21.

From the eorly doys, Rotorions knew how to hove lun. Alter this ' Society Circus '
auting in 1913, lownspeople lobeled these members olthe Rotory Club ol Chicago os slightly "crock-broineď.

Momenty rozvo je
Připomeňme jen stručně ještě něko l ik významných momen tů z vývo je
rotoriánského sp olečenství v prvních dvou desetiletích jeho existence.

Od roku 1911 vychází v angličtině měsíčník The Notionol Rotorion,
později přejmenovoný no THE ROTARIAN, který velmi podrobně infor-

muje o činnosti Rotory klubů no mezinárodní úrovni. V roce 1913 je zorganizováno první sbírko Rotory no pomoc postiženým přírodní
katastrofou - ve prospěch obětí záplav v Ohiu o Indianě bylo vybráno
přes 25 000 $. V roce 1915 přijímá rotoriánské společenství etický
kodex o je schváleno jednotná ústavo kl u bů, vznikají první distrikty.
V roce 1917 navrhuje prezident Rl A rch Klu mph založení zvláštního
nadočního fondu (předchůdce dnešní Nodoce Rotory) . Jaký byl přes
ný stav mezinárodního rotoriánského společenství v roce 1924, kdy se
začaly formovat základy pro jeho rozvoj v Československu, nevíme.
Z nám dostupných statistik můžeme jen konstatovat, že Rotory kluby existovaly již ve 29 zemích světa, sice nerovnoměrně, ale přeci jen no
všech obydlených kontinentech (regionální centrály byly zřízeny teprve
v dalších letech). Pro ilustraci však uveďme, že o tři roky později,
25. září 1927, vykazova lo ROTARY INTERNATIONAL 2665 kl ubů
s 131 500 členy ve 42 státech.

Development Milestones
Let's just recoll o few milestones of Rotory progress in the first two
decodes of the Rotory Community's existence.
Published since 1911, the English-longuoge monthly, The Notionol
Rotorion, loter renomed THE ROTAR IAN, brings in-depth informotion
obout Rotory Club octivities on on internotionol scole. ln 1913, Rotory
orgonized its first humonitorion fundroising effort, collecting over
25,000 USD to help the victims of floods in Ohio ond Indiano. ln 1915
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Tomu, kdo má zájem poznat
historii rotoriánského společenství
v mezinárodním rozměru, může
me doporučit obsáhlou publikaci
" A Century Of Service" z pero
zkušeného rotorióno Davida C.
Forwarde, kterou vydalo v roce
2003 ústředí ROTARY INTERN ATIO N AL, případně návštěvu
webových stránek www.rotory.org.
V našem sborníku se dále budeme
věnovat už jen tématům souvisejícím s vývojem rotoriónského společenství v minulosti i současnosti
no území bývalého Českosloven
sko.
Those wish ing to leorn obout Rotory's post on on internotionol scole
are recommended to reod the voluminous book "A Century of Service"
by experienced Rotorion David C. Forward, published in 2003 by the ROTARY INTERNATIONAL World Heodquorters, or to visit
www.rotory.org. This publicotion is limited only to Rotory's post ond
present in the former Czechoslovokio.
Na konci 1. světové války vzniklo rozpadem Rakousko Uherska, rozsáhlé evropské monarchie spravované Habsburky, několik samostatných států . Jedním z nich se stala 28. října
1918 Československá republika (Československo) zahrnující
Čechy, Moravu, Slovensko a Podkarpatskou Rus.

At the end of World War I, the disintegration of Austrie-Hungory, a vast European empíre ruled by the House of Habsburg, led to the emergence of several independent states. One
of them was, on October 28, 1918, the Czechoslovak Republic
(Czechoslovakia) which comprised Bohemia, Moravia, Slovakia and Ruthenia.

O cestě, která vedla k založení prvního Rotory klubu v Českoslo
vensku, se dochovalo očité svědectví osoby nejpovolanější, Dr. Antonína Suma. Byl jedním z těch, kteří myšlenku rotariá nského společe nství uchopili a poz dě j i rozvinuli. Z jeho vzpomínky uveřejněné
v roce 1929 v časopise Československý Rotarián vybíráme v autentickém z nění:
Jak byl založen Rotory v Československu
Jako mnohé jiné veliké instituce původu amerického, bylo hnutí Rotory širší evropské veřejnosti před válkou poměrně málo známo. Jedinou
výjimkou byly Velká Britanie, kde již dříve hnutí Rotory zapustilo kořeny
o záhy rozvinulo se v autonomní organizaci t. zv. "Svoz klubů Rotory
pro Velkou Britonii o Irsko", spolupracující ovšem intensivně a v plném
souladu s americkým Ústředím Rotory v Chicagu. Zdá se, že Američa
né sami před válkou mnoho nestáli o "okupování" Evropy pro Rotory,
povožujíce v předválečném ovzduší "přecivilisovoné" národy evropské
za dosud málo zralé pro hnutí, kde základem klubovního života musí
býti naprostá vzájemná důvěro všech členů o pohotovost nezištně sloužit druhým i celku ve vlastním povolání, ale také ovšem mimo okruh
vlastního povolání.

Směr Českos lovensko
Towards Czechoslovakia
schůzi o Rotory, které se zúčastnili: osob. ta jemník pana presidenta
Tomáše Gorigue Masaryka John Grone (Ame ričan), Dr. J. Hodáč, V.
Hyko, Ing. Klier (tehdejší president Masarykovy Akademie Práce), leg.
rado Jan Masaryk (jako hostitel), inž. B. J. Pech, lnž. Jaroslav Podho jský, Dr. A. Sum a továrník Woldes. Mr. Teele působiv ě vyl íčil historii,
cíle i význam hnutí po stránce styků meziná rodních. Všichni přítomní
tehdy odnesli si dojem, že založen í klubu Roto ry v Praze může býti prospěšné pro náš národ, jelikož bude znamenati pevný článek spojující
Čechoslováky se spojeneckými ná rody o cizinou vůbec. Snad přispěje
též - nejsouc hnutím politickým - k vytvoření foro vážných pracovn ík ů
různých národností obývajících území naší republiky.

Toho večera bylo přijato rozhodnutí pok račovati v pracích příprav
ných o započíti se schůzkami interesentů . Tyto se stoly pravidel nými od
21. prosince 1924, kdy zvoleno bylo zatímní organizační komité,
jemuž dostalo se pak mezinárod ního uznání, jakožto oficielnímu orgánu Rotory pro Československo.

Za války o po válce služba povolalo do Evropy mnoho Američanů,
kteří by jinak sotva se kdy dostali přes oceán "turisticky". Mezi Ameri-

Hned první schůzky Rotory svolávané do Anglického klubu vynika ly

čany tohoto druhu bylo též dosti Rotariánů, kteří nuceni jsouce pobýti

zvlášť srdečným o intimním ovzduším o vážným uvědomě ním si vyso-

v Evropě delší dobu, dívali se na své okolí o č i m o r o t o r i á ns ký m o o instinktivně cítili potřebu i možnosti stvořiti rotoriánské ovzduší v místech, kde působili. Tito američtí Rotoriáni po návratu do vlasti dali
podnět k přenesení hnutí do zemí evropských, o to nejprve do států spojeneckých, kde měli nejvíce osobních přátel o kde se přesvědčili z vlastního názoru o příznivých podmínkách pro tuto extenční akci.

kého cíle, jejž měli no mysli všichni účastníci. S počátku panovalo jistá
overse proti předepsaným večeřím, i podával se místo nich čaj se
zákusky, později přešlo se no pokrmy hodnotnější, připravované chotí
kustoda Anglického klubu.

Když se první krok no půdě evropské setkal s úspěchem ve Francii,
Španělsku, Holandsku, Belgii, Švýcarsku o Itálii, přijat byl další návrh
no rozšíření hnutí na skupinu států středoevropských, při čemž Francie
přimlouvalo se vřele zvlášť za Č e s k o s I o v e n s k o.
K usnadnění extenční práce v Evropě zřízeno bylo úřadovno zvláštního mezinárodního zmocněnce Rotory se sídlem v Curychu, jímž ustanoven byl nad jiné způsobilý o obratný pracovník extenční, Rotorián
tělem o duší, Mr. Fred W. Teele. Fred, jenž nikdy předtím v Evropě
nebyl, neboť jeho povolání vztahovalo se dosud pouze no Mexiko,
vyslán byl k prozkoumání půdy v Československu.
Když přijel do Prahy, obrátil se zprvu no omer. gen. konzula Mr. S.
Winonse, jemuž předal osobní dopis ředitele konsulární služby americké ve Washingtonu, Rotariáno Wilbur J.Corr-o, "otce" amerických konsulů po celém světě. Mr. Winons pod dojmem tohoto mimořádně srdeč
ného dopisu poskytl Mr. Teele-mu nejenom veškeru úřední o společen
skou pomoc, nýbrž hned se přihlásil za kandidáta členství pro případ,
že dojde v Praze k založení klubu Rotory. Okolnost toto, svědčící
o seriosnosti akce Teelovy, neobyčejně prospě l o přípravnému komitétu
pro založení klubu v Praze, neboť bylo možno poukázati, že mezi při
hlášenými členy jest již americký gen. konsul Winons, který se těšil
v úředních i společenských kruzích pražských veliké vážnosti. Rotory
klub zd ů raznil později tuto pomoc, když dva členové klubu odevzdávoli Mr. Winonsovi při odchodu z Prahy řád Bílého Ivo, jejž mu udělil
prezident republiky Tomáš Gorigue Masaryk. Gen. konsul Winons dol
v Praze Mr. Teelemu k dispozici kons. úředníka inž. B. J. Pecho (pozdě
ji jednatele Rotory klubu).
První cesty "Fredovy" vedly jednak k Dr. A. Sumovi, vzhledem k jeho
předchozím dlouholetým stykům anglickým o americkým, jednak k leg.
radovi Janu Masarykovi (později čs. vyslanci v Londýně o po 2. světo 
vé válce ministrovi zahraničí); oba působili tehdy v ministerstvu zohr.
věcí o znali dobře z vlastního názoru veliký význam o důležitost hnutí

Rotory v Americe, kdež byl Rotariánem i tehdejší president Spojených
Států H o r d i n g.
Leg. rado Masaryk se svolením pana prezidenta uspořádal pak 14.
z áří 1924 no hradě pražském no počest Mr. Teeleho první informační

Počet účastníků rostl velice rychle přibíráním přátel členů původních,
z nichž pak vytvořil se kádr hlavních o vedoucích pracovn íků. Přednáš
ky, jež stoly se hned hlavní osou prvních večírků, byly vskutku tokového
rázu, že dovedly vznítiti záje m o nadšení účastníků pro nově se tvořící
organizaci, vynikaly upřímnou otevřeností.

Okolností touto dostalo se mladému hnutí hned s počát ku solid ního
základu oduševnělého uvědomělou seriosností, jež rozvojem klubu se
dále upevňovalo o kterou odlišu jí se nyní poněkud kluby českosloven
ské od klubů Rotory v zem ích jiných (zejména v Americe o Rakousku ),
kde no venek manifestu je se spíše stránka společenské konviviolity (sounáležitosti - pozn.red.). Hned v prvních dobách začaly docházeti pří
pravnému výboru též přihlášky se strany německé od čelných osobností
i politicky exponovaných; usneseno zásadně jich neodmítoti, nýbrž
vážně se jimi zabývati, až mladý klub poněkud zesílí o nebude již
obavy, že by se mohl setříti československý pel. Velmi zá hy (2. prosince 1924) přikročil přípravný výbor ze pomoci Roto riáno inž. Sýkory
k vypracování systematické základny klasifikační, k níž orga nizační
komitét měl bráti zřetel při doplňování řad členských.

Lowyer Antonín Sum coordinoted most of the octivities of
Czechoslovokio 's progressive sociol orgonizotions in the

1930s.
JUDr. Antonín Sum, osobnost, která ve 30. letech pro·
po;ovolo aktivity většiny
pokrokových společenských
organizací v Československu
(YMCA, Sokol, zakladatel
a nglického gymnasia v Pro·
ze apod.).
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Inaugurace klubu konalo se slavnostně j ším způsobem v O becním
domě dne 14. září 1925 za vedení zvl. zmocn ěnce Mezin. Rotory

Fredo Teeleho o za přítomnosti předepsaných 25 čl enů. Co tehdy
p í s e m n á účast ciziny na
této první klubovní slavnosti, která nám dávala po prvé jaksi prakticky
.,chutnati", co by náš klub mohl jednou znamenati po stránce mezinárodní. Sešloť se tehdy no půldruha sto dopisů pozdrovných z celého
světa i míst, o jejichž existenci oni čle n ové klubu světa znalí neměli
nejmenší potuchy. Četba těchto dopisů, většinou tónem vřelým p saných,
bylo po delší dobu vítaným a povzbuzujícím bodem programu rotariónských sc h ůzek.

O tom, že založení prvního Rotory klubu v Československu předchá
zela patrně celá řado přípravných schůzek, svědčí i pozdrav zaslaný
již 14. dubna 1924 Janem Masarykem a ostatními, kteří se ujali pro·
sazení rotoriánské myšlenky, americkému podnikateli českého původu
a významnému rotoriónovi F. V. Vlčkovi do Clevelandu (Ohio, USA).
Z textu i použité pohlednice je zřejmé, že se tato zájmová skupino scházelo na Pražském h rad ě v bytě Jano Masaryka.

zvlášť mile překvapilo, bylo neobyčejnó

Konečně 19. října 1925 dostalo se pražskému klubu dlouho očeká
vaného mezinárodního uznání jako řádného člena světové rodiny rotoriónské pod číslem 2143. Noto (dne l. listopadu 1925) konalo se slavnost odevzdání zakládající listiny za přítomnosti Freda Teeleho v zastoupení Mezinárodního Rotory v Chicagu o za účasti rotoriánských hostí
z Anglie, Švýcarsko, Rakousko, Itálie i Ameriky (pozn. red.: Mezi těmito
hosty byl například Fred Molloy, který dekoroval předsedu nového klubu
darem RC Doncoster, zlotým řetězem s emblémem Rotory. O měsíc
později, 7. prosince 1925, předal no stejném místě, v hotelu de Soxe,
Hybernská ul. 2, československým rotoriánům klubovou vlajku generální
sekretář Rotory lnternotionol, Chesley R. Perry, jeden z nejbližších spolupracovník ů P. Horrise.). Osobní přítomnost cizích Rotoriánů, kteří zavítali k nám jenom kvůli tomu, aby Československu osvědčili své sympatie,
působilo tehdy na všechny č l e ny dojmem mohutným; zdá se, že touto
slovností teprve zapadl českosl ovenský kámen Rotory do pevného zdivo
tohoto mohutného světového hnutí. Tu teprve cítili jsme hmatatelným způ
sobem neobyčejné množství propagační u těchto nových přátel a větší
jistotu v této rotoriónské mezinárodní rodině.

Když pak ll. ledna 1926 pražský klub byl uznán i zemskou správou
politickou za legálně existující korporaci no půdě Československé, otevře l o se mladému našemu hnutí ničím neomezené pole širokých a krásných perspektiv.
Jako vlastnímu zakladateli amerického Rotory P. Horrisovi o jeho přá
telům při prvních schůzkách se ani nesnilo, do jakých ohromných rozměrů Rotory jednou rozroste, tok ani českoslovenští Rotoriáni si nepomyslili, že Rotory zapustí u nás tok pevné své kořeny o že tok rychle šíři
ti se bude ve všech končinách naší vlasti. Z úst Američanů slyšeli jsme
nejednou, že Československo zdá se býti nadobyčej vhodnou půdou,
v níž zušlechtěné símě Rotory m ůže vydati krásné plody k užitku celého rotoriánského světa. Úsudek tento jistě bude všem Rotoriánům čes
koslovenským mocnou vzpruhou k vytrvalé a obětavé práci další na
jednom z nejvděčnějších polí, na jakém člověk dnešní doby má možnost sloužiti druhým a celku.

Jan Masaryk se podílel na založení Rotory klubu v Československu po svém
návratu z diplomatické mise chargé ď affoires v USA {1919- 1922} o před ;menovóním vyslancem ČSR ve Velké Britanii (1925-1938} .

Jan Masaryk shared in the formotion o( Czechoslovakia 's Rotory Club after his return from the
post o( deputy chie( o( diplomatic
mission in the United States
{1919-1922} before being appointed Czechoslovak Ambassadar
ta Great Brilain {1925 -1938)
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The establishment of the first Rotory Club in Czechoslovokio wos
obviously preceded by o number of preparatory meetings os proved
also by the messoge of greeting s sent os early os 14 April 1924 by Jan
Masaryk ond other people who undertook to promote the Rotory ideos
to the Czech-born U.S. industrialist and Rotorion F. V. Vlček, of Cleveland, Ohio. As proved by the text and the postcard used, this interesl
group met in Jan Masaryk' s opartment at Progue Castle.
Pražský hrad je rozsáhlý, o tok se nabízí otázka, v které jeho části se
první rotoriónské schůzky konaly. Jak říká historik Ing. arch. Zdeněk
Lukeš, odborník na architekturu 20. století a specialisto Kanceláře prezidenta republiky, je dnes těžké no takovou otázku odpovědět jednoznačn ě. V roce 1924 byl Pražský hrad do jisté míry staveništěm. Probíhaly tu rozsáhlé úpravy významného slovinského architekta Josipa Pleč
niko (v Praze působil v letech 1920 - 1934). Plečnik navíc koncipoval
všechny prostory, ať už oficiální a společenské, nebo ty, které sloužily
jako byt prezidentovy rodiny, jako prostory variabilní, které bylo možné
přizpůsobovat momentálnímu účelu užití. Jisté je, že rodino prezidenta
Masaryka obýva la střední o jižní křídlo ve ll. potře (patro nad reprezen tačním i prostoromi). M ístnosti jednotlivých členů rodiny pak byly
v záp adním výb ě ž ku jižního křídlo. Vzhledem k tomu, že prezidentův
syn Jan pobýval d louhodobě no misích v zahraničí, mě l k dispozici jen
jeden pokoj. První rotariánské schůzky se tedy pravděpodobně uskutečňovaly v některé z jiných místností bytu v jižním křídle Pražského
hradu.
The Progue Castle is a
vast complex ond it is not
readi ly opporent where
exactly the first Rotory
meetings
were
held.
According to architect ond
historian Zdeněk Lukeš, on
outhority on 20th century
orchitecture and advisor
to the Office of the President of the Republic, it is
difficult to give o cle ar onswer. The Progue Castle
was essentiolly o conslruction site in 1924, undergoing extensive refurbishment supervised by the
prominent Slovenian orchitect, Josip Ple čni k (who
worked in Prague in
1920-1934). Plečnik conceived oll interior spoces, whether officio l or residential, os vorioble
and odaptoble to momentory requirements. We know thot President
Masaryk ond his family occupied the centra I ond southern wings of the
second storey (just above the representotive premises) . Private rooms of

the family members were in the western tip of the southern wing. The
Presidenťs son, Jan, was on lengthy diplomatic missions abroad and
therefore only one room was reserved for his private use. The first Rotory meetings therefore must have been held in one of the other rooms of
the southern wing of the Prague Castle.

An eyew itness account of the developments that led to founding the
fir st Ro tory Club in Czechoslovakia has come down to us o f perhaps
the b est-qualified insider, Dr. Antonín Sum. He was amo ng the chosen
few who had grasped and cultivated the idea o f the Ro tory Com mu·
nity. The following quotes ha ve been selected from his recollections
publ ished by the Československý Rotarián maga zín e w ay back in

1929:

Ho w a Ro tory Club came t o be e stablished in Czecho slov akia
Like many other great institutions of Americon origin, the Rotory
Movement was relatively little known to the broader European public
before the war. The only exception wos Great Britain where the Rotory
Movement took root earlier and soon evolved into on autonomous
organization known os the "Association of Rotory Clubs for Great Britain ond lreland", which, however, dosely and fully cooperated with
the U.S. Rotory Headquarters in Chicago. lt would seem that before the
war the Americans were little interested in "occupying " Europe on Rotory' s behalf and in the pre-war sentiments considered the "over-civilized "
nations of Europe too immature to embrace a movement where club life
totally depends on complete mutual trust among oll its members and on
their preparedness unselfishly to serve the others both in ond outside the
whole professional community.
During ond after the war, duty called for the presence in Europe of
many Americons who otherwise hardly would have crossed the Ocean
os "tourists". Among these Americans there were also quite a few Rota·
rions who, being compelled to spend Ianger periods in Europe, obser·
ved their new environment through their Rotarian eyes and instinctively
felt both the urge ond opportunity to establish a Rotory environment on
their missions. On repatriation, these American Rotarians gave impetus
to transferring the movement into the European countries, initially to the
Allied Nations where they had mode many bosom friends and discerned through their persona! experience the existence of conditions conducive to such extension.
Having encountered successes of their initial European moves in
France, Spain, Holland, Belgium, Switzerland and Italy, they embraced
the idea of expanding the movement to Centra! Europe, with France
warmly promoting Czechoslovakia in porticulor.
ln order to focilitate the extension efforts in Europe, a Special Rotory
lnternational Envoy set office in Zurich . He was Mr. Fred W . Teele, on
extremely adept and dexterous extension worker, and a Rotarian to his
flesh and bone, who previously had not b een to Europe os his mission
until then had been limited to Mexico; and now he was asked to prove
the ground in Czechoslovakia .

Směr Československo
Towards Czechoslova kia
Upon his arrival in Prague he first contacted the U.S. Consul Generol, Mr. S. Winans, w hom he presented with a persona! letter from the
Chief of the U.S. Consu lar Service in Washington, the Rotarian Wilbur
J. Carr, the certified "father" of U.S. consuls o ll over the world. Under
the impression of this very cordial letter M r. Winans accorded oll the
possible official and social assistance to Mr. Teele and actually applied
for membership provided a Rotory Club is established in Prague. This
development, on evidence of the sincerity of Teele's action, stood in
good stead to the committee that prepared the establishment of a club
in Prague inasmuch it was possible to point out the participation,
amang the applicant members, of the U.S. Consul Genera l, Mr.
Winans, who commanded considerable respect in Prague's officio l and
social circles. The Roto ry Club would subsequently rewa rd this assistance by honding over to M r. Winans, upon his departure from Prague, the Order of the White Lion bestowed on him by the President of
the Republic, Tomáš Ga rrigue Masaryk. Consu l General Wino ns referred Mr. Teele to the care of the Consular Officer B. J. Pech (who Jater
became on executive of the Rotory Club) .
"Freďs" first visits were to Dr. A. Sum, because of his long-term British
and U.S. contacts, and Lega ! Advisor Jan Masaryk (who Jater served
os Czechoslovak Ambassador to London and became Foreign Minister
after World War ll); both men then served with the Ministry of Foreign
Affairs and were acutely aware of the enormous impact a nd importan·
ce of the Rotory Movement in the United States whose President, War·
ren G. Harding was a Rotarian.

With the President' s consent and in honour of Mr. Teele, Jan Masaryk called on initial informative Rotory meeting at Prague Castle on 14
September 1924 ottended by: John Grane, President Tomáš Garrigue
Masaryk's Americon-born persona ! secretary; Dr. J. Hodáč; V. Hyka;
Ing. Klier (President of the Masaryk Academy of Laborl; Jan Masaryk
(who hosted the meeting); B. J. Pech; Ja roslav Podhajský; Dr. A. Sum;
and the industrialist Waldes. Mr. Teele impressed his a udience by his
account of the history, objectives and international significance of the
movement. All those present at the meeting left assured that the existence of a Rotory Club in Prague wou ld be a great benefit os it wou ld
create a firm link between the Czechoslova ks on one hand and the Allied Nations and the rest of the world in general. They assumed that
being nonpolitical, the movement could also pave the way to assembling a forum of distinguished professionals fro m among the eth nic
spectrum resident on Czechoslovak soil.
The decision was loken on that evening to go ahead w ith the preporatory works and com mence meetings of interested persons. The
meetings were pul on regular footi ng on December 21, 1924 with the
election of a provisional organ izing comm ittee which would Jater gain
international recognition os the official Rotory a rgon for Czechoslovakia.
From the outset, the Rotory meeti ngs in the English Club were both
cordia l and informal, yet fully informed by the noble mission that was
the fo remost objective of oll their participants. lnitially there was a
degree of aversion agai nst the mandatory dinners, and Iea and biscu·
its were served instead before the wife of the Eng lish Club Custodian
too k up the chore of serving more vo luable food .
Participation grew rapidly os the orig inal members took on board
their friends that together formed the cadre of leaders and ch ief execu·
tives. The lectures on w hich the first evenings hinged were so powerful
they ignited both interesl and fervor among those obout to set up a new
organization, so candid ond open they were by nature.
ln this way, the budding movement was. based from its outset upon
solid ~?u ndations permeoted by discipline a nd seriousness that kept
strengthening os the club grew and that makes some of the difference
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between the Czechoslovak d ubs and their Rotory counterparts in other
countries (notably America and Austria) which outwardly manifest
rather the spirit of social conviviolity. Right from the inception, the Preparatory Committee began to receive applications from leading Germans induding politically involved personalities; the resolution was
made not to reject them summarily but consider them with oll seriousness until the young dub grows in scope and strength and there is no
Ianger the fear of losing its Czech flair. Within a very short period
(December 2, 1924), the Preparatory Committee assisted by the Rotarian Sýkora embarked upon the formulation of a systematic dassification order to be considered by the Organizing Committee in widening
the membership of the dub.

Malý Toník
V roce 1924 bylo synovi Antonína Suma, také Antonínovi, pět let.
Jako malý chlapec byl společně se staršími chlapci rotariánů a studenty, jimž RC Praha tehdy poskytoval podporu, pozván na vánoční klubovou besídku v restauraci Savarin. Každý z ch l apců dostal tehdy
velmi populární "mravoučnou" knížečku " Poselství Garciovi" - dlouho
ji měl schovanou, možná, že by se v jeho obsáh lém archivu a knihovně
našla i dnes. Na setkání každý z přítomných chlapců měl krátce ř íci,
čím by v dospělosti chtěl být. Malý Ton ík prý suverénně prohlásil, že
bude rotariánem. Na rozdíl od jiných, pozdějších, se mu toto přání
nikdy nesplnilo. V listopadu roku 2004, v době, kdy finišují přípravy
publikace, do níž jste se začetli, se Dr. Antonín Sum mladší těš í ve svých
85 letech stále dobrému zdraví.

The Club was inaugurated in a rather auspicious way in the Municipal House on September 14, 1925 under the guidance of lnternational
Rotory Special Envoy Fred Teele in the presence of the mandatory quorum of 25 members. As a pleasant surprise, a great many letters from
abroad arrived in time for the Club's first forma! meeting that gave us a
taste of our possible importance on the international scale. More than
a hundred and fifty greetings had arrived from all over the world induding the places of which even the well-travelled world dub members
had not the slightest inkling they ex ist. Reading a ll those letters, the tenor
of which was mostly warm and inviting, long continued to provide a
welcome and inspiring agenda of the Rotory meeting s.

At long lasl, on October 19, 1925, the Prague Rotory Club was
awarded the long-awaited international recognition as a fully-fledged
member of the World Rotory Family, registration number 2143. Shortly
afterwards (on November 1, 1925) the instruments of foundation were
formally presented in the presence of Fred Teele (representing Chicago
lnternational Rotory) and Rotarian guests from England, Switzerland,
Austria, Italy a s well a s America (induding Fred Molloy who presented
the chairman of the new dub with an RC Doncaster gift of a gold chain
with Rotory emblems. One month Jater, on December 7, 1925 and on
the same venue at the Hotel de Saxe a t 2, Hybernská Street, Rotory
lnternational's Secretary General Chesley R. Perry, a close associate of
P. Harris, presented the Czechoslovak Rotarians with their Club Flag.
The presence of Rotarians from other countries who came to Prague to
express their sympathy for Czechoslovakia had an enormous impact on
all members; it seems that this very ceremony actually made the Czechoslovak Rotory bloc fit in the strong architecture of this powerful international movement. Only now did we begin palpably to discern the
enormous publicity potentials of our new friends and feel more secure
in the international Rotory family.

When the national political administration recognized the Prague
Club as a corporation existing on Czechoslovak soil on January ll,
1926, brand new vistas of wide and beautiful goals opened before our
young movement.

The founding father of the American Rotory, P. Harris and his friends
would not even dream at their first meetings that Rotory w ill grow to
acquire such marvelous proportions, and the Czechoslovak Rotarians
would not even dream of their movement taking root so deep and spreading so fasl across their homeland. We have often heard the Americans say that Czechoslovakia seems to be a very fertile ground on
which the cultivated seeds of Rotory will bring out their fruit in season
for the good of the whole Rotory world. Surely, this judgement will
powerfully invigorate all the Czechoslovak Rotarians to serve. This judgement will surely serve as a powerful enticement to all Czechoslovak
Rotarians to endure and selflessly work to cultivate one of the most
rewarding acres on which the modern people can work for the good of
the others and the community os a whole.
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Little Tony
ln 1924, Antonín Sum's son Tony was five years old. He and some
bigger Rotarian boys and students that drew support from RC Prague
were invited to a Christmas pa rty in the Savarin Restaurant. Every boy
received a copy of "A Message to Garcia" - then a very popula r
moralisl book. He kept his copy for a long time and maybe it could stili
be retrieved today from his voluminous archive and library. The boys
were asked to briefly outline their adu lthood pian s. Little Tony dedared
w ith assurance that he wou ld be a Rota rian . Bul un like his other wishes,
this one never came to fruition. Now, in November 2004 w hen brochure is a! most com plete, Dr. Antonín Sum, Jr. is 85 and in ve ry good
health .

Práce a odplata
Zrodu prvního československého Rotory klubu na pomáhal od samého začá tku také americký podnikatel českého původu, František J.
Vlček, č l en Rotory klubu v Clevelandu (Ohio, USA) a od roku 1932
také čestný člen RC Praha. Narodil se 4. ledna 1871 v jihočeské vesnici Budyně u Bavorova, vyučil se kovářem, odjel do USA, kde byly provdány jeho sestry. Uchytil se jako zdatný řemeslník, který postupně
vybudoval rozsáhlou strojírenskou továrnu. Rád a poměrně často se až
do konce svého života vracel do své rodné země . V doporučuj ícím
dopise, kterým, jako jeden z mnohých, vybavil parlamentáře Freda
Warrena Teeleho pro jeho prvn í rotariánskou misi do Československa,
vyslovil důvěru, že právě jeho vlast je zemí, " kde jsou dány všechny
podmínky pro hnutí, které nejenom hlásá, nýbrž chce svými členy uváděti ve skutečnost snášenlivost a bratrskou lásku, jakož i ochotu pomáhati druh druhu". Vlček rád přemýšlel o vzájemném po měru venkovanů, dělníků, továrníků, ka pita l is t ů a jejich účasti na dnešním složení lidské společnosti, o třídních rozporech a o prostředcích , jak je urovnat,
jak zdokonalit lidský život. Úvahy vložil do útlé knížky " Práce a odplata", kterou v roce 1933 vydal svým ná kladem tehdejší československý
distrikt Rotory lnternational. Pro rotariány bylo za jímavým čtením i Vlč
kovo prosté a otevřené vyprávění o jeho vlastním životě, které vyšlo
pod názvem " Povídka mého života " (prvn í vydání roku 1928 v Clevelandu česky).
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Dobová karikaturo F.J. VIčko o oznámení o vydání ;eho knihy, které se pravidelně opakovalo téměř v každém čísle časopisu Československý Rotorián.
Period cortoon of F.J. Vlček ond promo of his book published in o/most oll issues
of the magazíne Československý Rotorián

I

First omong the Leaders

"Sbor ředitelský", jak se tehdy nazýval výbor prvního českosloven
ského Rotory klubu RC Praha, tvořili především ti, kteří se nejvíce zasloužili o založení klubu . I The " Directorate", os the committee of the first
Czechoslovak Rotory Club, RC Prague called itself, was mode above
a ll of the people who helped to establish the dub.
Sum Antonín Sr., Dr.
klubu I Chairman of the Club

předsedo

20. l l. 1877- 23. 12. 1947
Český právník, diplomat a sociální pracovník; propagátor čs.-anglic
kých a čs .-ameri ckých styků . Spoluzakladatel Pražského anglického
klubu, sociální atašé čs. vyslanectví ve Washingtonu, pak ministerský
rada na ministerstvu zahran ičních věcí v Praze, 1928-35 generální konzul ve Vídni. I Czech lawyer, diplomat and social worker; promoler of
Czech-Brilish and Czech-American relations; co-founder of Prague's
English Club; Social Attaché of Czechoslovak Embassy in Washington;
Head of Department ol the Ministry of Foreign Affairs in Prague; Consul Generel in Vienna (1928-35)
Trune ček F. J.

I.

místopředsedo

klubu I First Vice Chairmon of the Club

Disponent dopravní a.s. "Čechoslavia", původně člen RC v Clevelandu (Ohio, USA). I Authorized Representative of "Čechoslavia" Shipping Company; former member of RC Cleveland (Ohio, U.S.A.)
Hyka J. V.

ll. místopředsedo klubu I Second Vice Choirman of the Club
Pracovník ministerstva zahraničníc h věcí.
of Foreign Affairs

I

Employee of the M inistry

Pilát Rudolf

pokladník klubu I Coshier of the Club
26. 3. 1875- 18. 10. 1946
Český národohospodář, od roku 1898 úředník, posléze ředitel burzovního oddělení Živnostenské banky. I Czech national economist,
from 1898 clerk and later head of the Stock Exchange Department of
Živnostenská banka
Pech B. J., Ing.

;ednotel klubu I Secretory of the Club
Work ond Reword
The formation of the firsl Czechoslovak Rotory Club had from the autsel been assisted by the Czech-born American industrie lisl, František J.
Vlček, a Rotarian from Cleveland, Ohio and honorary member of RC
Prague from 1932. Born on 4 January 1871 in the South Bohemian village of Budyně near Bavorov, he apprenticed os a blacksmith and then
left for the United States to reunile with his married sislers. Having established himself os on adept craftsman he eventually built a large engineering works. Till his deoth he would frequently revisi! his nalive country. ln a letter of recommendotion on behalf of negotiator Fred Warren
Teele and his firsl Rotarian mission to Czechoslovakia, he expressed the
conviclion that his homeland was a country where " there exisl oll the
conditions for a movement which not only preaches bul actively strives
through ils members to promote tolerance, brotherly love, and preparedness to help one another". Vlček liked to think aboutthe mutual relationships among peasanls, workers, industrialists and capitalists, their
share in the composition of the modern society, class contradictions and
ways to settle them and improve the quality of life. He formulated his
thoughts in a slender vol ume enlitled "Work and Reward" published in
1933 atthe expense of the Czechoslovak Roto ry lnternaliona l District.
Rotarians su rely appreciated Vlček's unassuming and candid recolleclions of his private life published os "The Story of My Life " (firsl publ ished in 1928 in Cleveland, in Czech).

Sekretář vyslanectví USA v Praze, lektor anglického jazyka na Vysoké škole obchodní. I Secrelary of U.S. Embassy in Prague, English language lecturer at the Business University

Havel Václav Maria, Ing.

výboru I Member of the Committee
12. 9. 1897- 22. 7. 1979

člen

Český stavební inženýr a podnikatel, otec Václava Havla (prezidenta Československa 1990-1993, prezidenta České republiky 19932003) a Ivana Havla (vědec), bratr filmového podnikatele Miloše
Havla. Spolumajitel Podniků b ratří Havlů (palác Lucerna, Barrandovské
terasy), zakladatel a budovatel zahradní čtvrti Barrandov. I Czech civil
engineer and entrepreneur, father of Václav Havel (Czechoslovak President 1990-1993, Czech President 1993-2003) and Ivan Havel (scientist); brother of film tycoon Miloš Havel; co-owner of Havel Bros.
Enterprises (Lucerna Palace, Barrandov Terraces), founder and developer of Barrandov Garden City

Jaroslav Podhajský
člen

výboru I Member of the Committee

Společně s bratrem Otakarem, později také členem Rotory klubu,

vlastnil firmu specializující se na větrací zaříze n í a sušárny, na výrobu
ob ráběcích strojů a stavebních konstrukcí z plechu. I Rotory Club member, initially with his brother Otakar, then individua!; owner of a company specializing in the production of ventilation and drier technologies, machine-tools and metal building elements
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Směr Českoslovens ko
Towa rds Czechoslovakia
Ruka, hlava a srdce
Aktivity prvních československých rotariánů směřovaly především do
oblasti vzdělávání, poměru mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a rozvoje zdravých podnikatelských vztahů. Snad právě proto se "biblí"
prvorepublikových rotorián ů stala útlá knížečka z pera osobitého amerického umělce, manažera i osvětového činitele Elberta Hubbarda
( 1859-1915) "Poselství Gorciovi". Esej "Poselství Garciovi" vydal
v podobě útlé knížečky poprvé v roce 1899 - na amerických drahách
jí bylo rozdáno na tři milióny; v Paříži závod Bon Marché rozdal jí
jeden milión výtisků; kníže Hilakov v Rusku dal ji přeložit a rozdat každému úředníku ruské armády; mikado nařídil, aby každý japonský
voják dostal výtisk. Byla přeložena do jedenácti jazyků. Ještě za života autorova dosáhl celkový náklad 40 miliónů výtisků. V té době to bylo
vedle bible nejrozšířenějš í kn iha na povrchu zemském. V českém pře
kladu vyšlo "Poselství Garciovi" poprvé v roce 1921. Péčí pražského
Rotory klubu se jí v roce 1926 dostalo nového překladu od J. V. Hyky
a byla rozdávána na předvánočním klubovém setkání s mladými muži,
kterým klub věnoval dlouhodobou podporu. Na Nový rok četl člen
činohry Nórodního divadla Matějovský z této knihy úryvky ve vysílání
Československého rozhlasu. Podle katalogu Národní knihovny v Praze,
kde je i dnes k dispozici, dokládají úspěch knížky i její další dvě vydání- v roce 1927 a 1931. Četné vynikající osobnosti vyslovily se o knížce neobyčejně pochvalně, prezident republiky Tomáš Garigue Masaryk zaslal klubu zvláštní poděkování.

Bible, this was the most widely read book on this planet. The first Czech
translation of "A Message to Garcia" hit the bookshelves in 192 1. A
new translation was mode, through the good offices of Prague's Rotory
Club, by J. V. Hyka, and copies were distributed at a pre-Christmas
Club meeting with the young men the Club had Iang supported. On the
New Year's Eve, Prague National Theater actor Matějovský read
excerpts from the book on Czechoslovak Radio. According to the Catalogue of the National Library in Prague, w here the book is included, its
successful reception was corroborated by two new editions in 1927
and 1931. Many lum ina ries spoke very favorably obout the book and
President Tomáš Gorrigue Masaryk sent o letter of thonks to the Club.
Jak se uvádí v první ročence pražského Rotory klubu, bylo v roce
1926 činnost klubu so ustředěno no podporu o propagaci Vli l. všesokolského sletu. Za účinné finanční pomoci rotoriáno Dr. Heidlero (cukrovarnictví) o tiskem Pr ůmys l ové tiskárny v Praze vydal klub vkusně
upravenou brožuru s četnými
ilustracemi. Jejím autorem byl
rotarián, redaktor J. V. Hyko.
Publikace bylo rozesláno
všem klubům Rotory na světě
(2400 klubů ve 35 zemích),
od nichž dostalo se klubu
nejen srdečných poděkování,
nýbrž i ujištění, že členové
klub ů byli no Sokolskou slovnost upozorněni o vyzváni,
aby při svých cestách do
Evropy, nemohou-li se účast
nit přímo sletu, navštívili alespoň Prahu o pražský Rotory
klub v jiné době.

r-

ELBERT H U llllARD

l

POSE L STVÍ
GARC I OV I

Ha nd, Head a nd He a rt
The early activities of the first
Czechoslovak Rotarians were
geared above oll towards educaI 9 ~6
tion, employer-employee rapport,
PRAGUE ROTARYCLUB
and the promotion of sound
enterprise. This could be the reason why they swore upon the
"good book" - a slim volume penned by the charismatic American
artist, manager and educator, Elbert Hubbard ( 1859-1915) and titled
"A Message to Garcia". H ubbard first published his essay "A Message
to Garcia" os a tiny booklet in 1899. Three million copies were distributed on U.S. railways; in Paris, Bon Marché handed aut one million
copies; Russia's Prince Hilakov had it translated and distributed to each
and every army clerk; Japan's Mikado ordered thet every soldier receive a copy. The essay was translated into eleven languages and 40
million copies w ere published during the author's life. Apart from the
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As noted in the first yeorbook of Progue's Rotory Club, oll activities
in 1926 were geored towords the promotion ond support of the 8th AIISokol Rolly. With the effective finonciol ossistonce of Rotory' s Dr. Heidler (sugor foctories) the Club commissioned the Průmyslová tiská rna
printing works in Progue to release on oesthetically appea ling brochure with numerous illustrations. lt was written by Rotarian J. V. Hyka.
Copies were sent to oll the worlďs Rotory Clubs (2,400 clubs in 35
countries) thet sent back their cordial than ks and assurances that their
members had been notified obout the Sokol Rolly and osked to visit Progue and its Rotory Club if they were unoble to ottend the Rol ly.

Československo se stalo čtyřiatřicátým státem, no jehož území se prosadily rotoriánské myšlenky o Pra ho bylo prvním měs te m stře dn í Evropy, kde existoval Roto ry klub. No konci roku 1925 sdružoval pražský
Rotory klub 34 členů, o rok později už 64 o zhruba no stovce se č l en
ská základno udržovalo až do roku 1938 ( 112 členů). Členy klubu se
postupně stalo řado významných podnikatel ů , osobností veřejné sprá·
vy, intelektuálů o zástupců svobodných povolán í. Jméno dobré poloviny z nich jsou uvedeno v různých biografických slovnících o encyklopediích. Čestným členem klubu se stol nejen Jan Masaryk, ale napří
klad i pražský primátor Karel Baxo. Jak se klub rozrůsta l , měni l o se
i sídlo pražského Roto ry klu bu o místo schůzek. Nejdelší o nejvýzno m-

Směr Českoslovens ko
Towards Czechoslovakia

nější období existence stočlenného klubu je pak spojeno od roku 1931
s Obecním domem, kde se pravidelné schůzky konaly ve Sladkovského sále o kde bylo současně i stálá kancelář klubu o československého
Rotory distriktu s tehdejším označením 66. Z dobrovolných příspěvků
členů byl založen fond no podporu potřebných. Byl také založen komitét pro "práci mezi hochy", jo k se tenkrát říkalo podpoře mladých talentovaných lidí. V tomto směru se jednalo především o dlouhodobou podporu skautského oddílu č. 18 - klub nechal například v kokořínských
lesích postavit pro skauty srub o pomáhal jim každoročně organizovat
letní tábory. Klub se soustředil především no přednáškovou činnost,
pomoc při zakládání nových klubů no území republiky o styky s cizinou.

Czechoslovokio wos the 34th notion where the Rotory ideos to ok
root, ond Progue wos the lirst city in Centrol Europe where o Rotory
Club wos estoblished. By lo te 1925 Progue's Rotory Club hod 34 members; Ihot number increosing to 64 within one yeor ond until 1938 its
membership ( 112) stili oscilloted oround one hundred. Very many prominent business people, public servonts ond lreeloncers would joined
the dub. A good holi ol them ore cited in miscelloneous dictionories
ond encydopedios. Not only Jan Masaryk bul olso Progue's Lord
Moyor, Korei Baxo, wos nomed on honorory member ol the d ub. Progue's Rotory Club wos growing in scope ond strength ond its heodquorters ond meeting-ploces chonged occordingly. The longest ond
most signilicant period in the existence ol the 100-member d ub wos
ossociated lrom 193 1 w ith Progue's Municipol House where they regu·
lorly met in the Sladkovský Holi where there wos the permonent office
ol the dub ond ol Czechoslovokio's District 66. The dub members
donoted money on voluntory bosis towords o foundotion in support ol
the needy. Also, o committee wos lormed to promote "boy work" - the
then codename for the support of gifted young people. Long-term sup·
port for Bo y Scout Unit 18 is o cose in point; the Rotory Club had o
cobin built in the Ko kořín Woods ond helped to orgonize summer
comps. The Club locused moinly on lectures, ossistonce in forming new
clubs in Czechoslovokio, ond contocts w ith the rest of the world .

Jeden ze zakládajících členů RC Praho, Fron·
ta Anýž, precizní šperkař, ve své době vyhledávaný cizelér a medailér i schopný, zodpo·
vědný o moderně orientovaný podnikatel,
vytvořil v roce 1933 slavnostní řetěz pro
guvernéra jugoslávského dislriktu, a to jako
dar československých rolorián ů a symbol slovanské vzájemnosti.

Jeden z mítinků pražských roloriánů na pře lomu 20. a 30. let. Bohužel se nepozjistit oni datum, ani místo konání sch ůzky.
One of the Progue Rotory meetings ol the turn of the 1920s and 30s. Regrettobly, the dote and venue could not be established.
dařilo

Dobová popisko fotografie říká: Předsedkyně Čsl. společnosti Červeného kříže
paní Alice Masaryková s vnoučaty pana presidenta republiky navštívilo letní
tábor 18. oddílu pražských skautů u Skryjí.
The ca ption reods: The Choirwomon of the Czechoslovak Red Cross Society,
Mrs. Alice Masaryková with the grandchildren of the President of the Republic
poid o visit to the summer camp of Progue 's Boy Scout Unit 18 near Skryje

Fro nta Anýž, a precision jeweler, first-call
metaf.choser, medol designer os well os
o competenl, lruslworthy ond progressive enl·
repreneur, crofted a ceremonial chain in
193 3 for the Governor of the Yu goslav
District os o gift from the Czechoslovak Rotarians and a symbol of Slavie solidarity.
Dne 7 ledna 1929 pře dnášelo v pražském Rotory klubu o organizaci a činnosti Ligy národů paní C. D. Mocatto z Londýna. Doprovázel ji čestný člen klubu, toho
vyslanec v Londýně Jan Masaryk (uprostřed} .
On 7 Januory 1929, C.D. Mocotto from London lectured in the Prague Rotory Club on the orgonizotion ond activities of the Leogue of Notions. Ms. Mocotto wos
escorted by on honorory member, Czechoslovokio's Ambossodor to London, Jan Masar yk (cen ter}
času čsl.

~-= ~~--::---__ ----~
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Formování distriktu
Forming the District

už inougurácio klubu (ďalš í st u peň - oficiá lne prijatie zásad rotariánskeho společenstva novozaloženým klubom po uplynutí skúšobného,
nezávazného obdobio). Na druhý deň, 20. decemb ro, bol založený
klub v Brne. V tomto období bol za ložený aj klub v Bratislave.

Rotory vzbuzuje zájem

The Brno photogropher, Mr. Stoklaso, took this picture of RC Brno members with
their spouses ond guesls in 1928 {by which firne the club hod 39 members} ouf·
side their meeting ploce, the Hotel Slavio. Note the rectongulor sign boords
obove the windows ol o cofé or restaurant where there are disployed - in oddition to the RC Brno emblem {center} - olso the emblems ol Brno's Anglo-Ameri·
can Club {left} and the Alliance Francoise {right}.

V pražském Rotory klubu pa třila zima a jaro 1926, tedy období bezprostředně po jeho založení, stabilizaci činnosti a zvládnutí organizač

ních otázek. Členové klubu rozvíjeli přednáškovou činnost a věnovali se
navazování styk ů s cizinou. Zpráva o založení Rotory klubu v Praze se
rychle rozšířila i do jiných míst republiky a vzbudila pochopitelnou
zvědavost. Členové RC Praha začali svým mimopražským známým,
přátelům a obchodním partner ů m vysvětlovat, oč v Rotory jde. Místa,
kde bylo zájemc ů více, navštívi li třeba i osobně a uspořádali přednáš
ku pro skupinku zájemců . Josef Schulz (RC Praha) začal v některých
místech ve spolupráci s F. W. Teelem, generálním zplnomocněncem
Rotory lnternational, připravovat založení da lších klubů (Jičín, Moravská Ostrava, České Budějovice, Podmokly, Králův Dvů r, Liberec, Cheb,
Mariánské Lázně).V úvodu k výroční zprávě pražského Rotory klubu za
rok 1926 se dočteme:

" Při zakládání klubu Rotory v Československé republice namítáno
bylo s různých stran, že jsme u nás přeorgonisován i, že máme nejrů z
nějších spolk ů více než nadbytek, téměř ka ždá z veřejně postavených
osob, které o klub projevovaly zájem, nadhodilo, že rádo by se stala
členem klubu, že však nemá pro sch ůze jiné no docházení do klubu
vůbec času; přesto zapadl Rotory správně do veřejného života v republice o ti členové stojící v čele velikých pr ůmyslových závodů, o nichž se
pochybovalo, budou-li se moci života klubovního zúčastnili, jsou vzorným příkladem dochvilnosti o přesnosti v docházce do klubu, uznávajíce rádi, že i oni, kteří jsou štváni od ráno do večera ve svém povolání,
touží po takové chvilce oddechu o osvěžení, kterou marně dosud se snožili najíti si jinde, až konečně našli jí v klubu Rotory.

Brněnský fotograf Stoklaso zachytil členy RC Brno s jejich manželkami a hosty
v roce 192B (tehdy měl klub už 39 členů} před místem jejich schůzek, hotelem
Slávie. Pozoruhodné jsou například čtvercové vývěsní štíty nad okny kovárny či
restaurace, kde jsou umístěny kromě znaku RC Brno {uprostřed} i emblémy
brněn ského Anglo-amerického klubu {vlevo} o Allionce Francoise {vpravo}.

Rotory Stirs Atte ntion

Dnes nepochybuje se u nás o účelnosti existence Rotory a z četných
měs t venkovských neustále docházejí dotazy, možno-li také u nich založiti podobný klub, že prý to místní poměry činí přímo nutnými; neboť no
venkově v dnešní době místo, kde by se mohli klidně sejíti lidé rů zných
názorů o n enu ce n ě hovořiti o věce ch běžného zájmu bez obavy, že
budou proskribováni u svých stran nebo rů zných "klik" jim nepřátel
ských. "
O pol roka neskoršie, na j e seň 1926, sa už na niekol'kých miestach
schádzali providelne noví záujemcovia o rotariá nsku činnost'. V polovici decembra, tesne pred vianočnými sviatkami, situácia umožnila, aby
generálny zmocnenec Rl Teele a doktor Sum, predseda RC Praha,
ktorý bol patronátnym klubom pre nové kluby, spoloč n e s ďa l šími čin ov
níkmi pražského klubu podnikli niekol'kod ňové turné, ktoré viedlo
k založeniu klubov - 17. decembra v Hradci Králové a Pardubiciach,
18. decembra v Plzni, 19. decembro so uskuteč nila v Karlových Varoch

For Prague's Rotory Club, the winter/spring season o f 1926, i.e.
shortly after it was established, was dedicated to stabilization and
organization. Club members were busy delivering lectures and establishing foreign contacts. The news obout a Rotory Club having been
established in Prague quickly spread into other parts of the country and
invited raw expectations. RC Prague members began to explain to their
friends and business partners outside Prague the true mission of the
Rotarian cause. They travelled to meet the interested people and give
lectures wherever there was genuine interesl. Josef Schulz (RC Prague)
began to prepare the grounds for the establishment of new clubs in conjunction with F. W . Teele, the Plenipotentiory Genera l of Roto ry lnternational (Jičín, Moravská Ostrava, České Budějovice, Podmokly, Králův
Dvůr, Liberec, Cheb, Mariánské Lázně). The introduction to the Prague
Rotory Club's 1926 A nnua l Report reads in part:
"We heord orguments from miscelloneous quorlers, when o Rotory
Club wos being estoblished in the

Czechoslovak Republic, Ihot this
nalion is over-organized ond has
more thon its fair share of clubs already, ond virtually oll public figures
who expressed interesl in our Club
argued that although they would like

Skupinová fotografie p ražských rotoriá·
nů z roku 1927 pořízená v místě jejich
schůzek {patrně zimní zahrada resfau·
rontu Sovorin} pro přílohu deníku Pro·
ger Presse.
This photo of Prague Rolorions from
1927 wos loken in the venue of their
meetings {probably in the conservofory
of the Savarin Restaurant} for the supp·
lement of the Proger Presse doily
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Čtrnáct ze sedmnácti zakládajících členů RC Korfovy Vory pózovalo v roce 1927 fotografovi před
vchodem do hotelu Olympic Poloce, kde jejich klub míval schůzky.

Fourleen of the l l founding members of RC Korfovy Vory posing
for o photogropher in 1927 outside the entronce of the Olympic
Poloce Hotel where their club
used to meet

fo become members fhey were foo busy fo offend meefings ond ofher
Club funcfions; yef Rotory ho s nofurolly fit in fhe public life of fhe Republic ond fhose members - bosses of mo;or indusfriol enferprises - of
whom there were doubfs if fhey could foke porf in fhe club life of oll
hove become model exomples of puncfuolify ond precision os for os
their offendonce is concerned ond are prepored fo odmif thof fhey, foo,
fhe people engoged in their professions from dusk fo down, desire fo

en;oy such momenfs of rest ond recreofion fhof fhey foiled fo find onywhere unfil discovering fhe Rotory Club.•
"Few people quesfion fhe merif of Rotory fodoy ond inquiries hove
been coming from numerous provincie/ fowns whether similor Clubs
could be esfoblished there becouse this is necessifofed by the sfofe of
locol offoirs; for fhere i s hordly o ploce in fhe country where people wifh
differing views could peocefully meef ond informolly discuss fheir everydoy concerns wifhouf being proscribed by fheir polificol porfies or
vorious hosfile 'cliques '."

Formování distriktu
Forming the Distr ict
I. sjezd Rotory klubů Československa
V lázních Poděbrady, které ve dvacátých letech stály no prahu své
konjunktury, se 26. června 1927 uskutečnil za přítomnosti generálního
zmocněnce Rl Teeleho "1. sjezd Rotory klubů Československo". V Podě
bradech se tou dobou formoval Rotory klub zásluhou místního lékárníka Dr. Karlo Helicho, který se stol vzorným hostitelem účastníků sjezdu.
Delegáti z klubů (s jistotou můžeme tvrdit, že se zúčastnili zástupci RC
Praho, RC Plzeň o RC Hradec Králové) během pracovního jednání
položili základy pro vytvoření nového československého Roto ry distriktu o vybrali jeho guvernéra - Josefo Schulze z RC Praho. I. sjezd čes
koslovenských Rotory klubů byl první, o také poslední. Po založení
Rotory distriktu 66 byly od roku 1928 pořádány jen distriktní konference, případně schůze předsedů o jednatelů.
First Czechoslovak Rotory Club Congress
The spo town of Poděbrady which wos experiencing o boom in the
1920s become the venue, on June 26, 1927, of the " First Congress of
Rotory Clubs of Czechoslovokio" proceeding in the presence of RJ's
Plenipotentiory Generel, Mr. Teele. A Rotory Club wos forming in Podě
brady thonks lorgely to the locol phormocist, Dr. Karel Helich, who
proved himself os on excellent host to the congress porticiponts. ln the
course of their deliberotions the delegotes (positively known to hove
induded representotives of RC Progue, RC Plzeň ond RC Hradec Králové) loid foundotions to o new Czechoslovok Rotory District ond elected its Governor - Josef Schulz of RC Progue. The First Czechoslovok
Rotory Clubs Congress wos indeed both the first - ond losl. Following
the foundotion of Rotory District 66, only district conferences ond Boord
meetings were held from 1928.

Six months Jater, in the outumn of 1926, new contenders of Rotory
octivities were holding regulor meetings on severol venues. By midDecember, i.e. shortly before the Holidoy Seoson, Plenipotentiory
Generel Teele ond Dr. Sum, the choirmon of RC Progue which ossumed
sponsorship of the new dubs, together with RC Progue other officio ls,
were in o position to embork on o severol doys long tour in the effort to
help estoblish new dubs - on December 17 in Hradec Králové ond Pardubice; on December 18 in Pl zeň (Pilsen); December 19 sow the inougurotion (o further step involving officiol odoption of the Rotory ossociotion principles by o newly founded dub ofter expiry of o nonbinding
triol period) of the Korfovy Vory Club. A doy Jater, on December 20, o
dub wos estoblished in Brno. The Bratislavo Club wos founded ol obout
the some time.
účastníky I. sjezdu československých Rotory klubů poznáváme některé
- dole uprostřed sedí mezi dámami poděbradský lékárník Korei Helich,
mírné vpravo nad ním stojí Josef Královec z Plzně s chotí, nad ní Josef Schulz
z RC Praho o vousatý muž vlevo je Adolf Švando, předsedo královéhradeckého
klubu.

Mezi

tváře

Some foces are cleorfy discernible omong the delegotes of the First Czechoslovok Rotory Club Conference: seoted ot the bottom in the compony of lodies is
the Poděbrady pharmocist Karel Helich; just to the right slightly abave him stands
Josef Královec of Plzeň with his wife, above them there is Josef Schulz of RC Prague; and the bearded man to the left ~r.il!:at'.~
is Adolf Švanda,
Chairman of the
Hradec Králové
Club

18. svetový kongres Rl - 1927, Ostend e, Belgicko
Záujem o činnost' Rotory nielen v Československu, ale oj v celej Európe podporil 18. celosvetový kongres Rotory, ktorý so uskutečnil v júni
1927 v belgickom Ostende. Bol to len druhý kongres usporiodoný
mimo amerického kontinentu o prvý usporiodoný v krojine, kde so
nehovorí anglicky. Zásluhou belgického král'o Alberta, toktiež rotoriáno, so stol prestížnou záležitost'ou. Československí rotoriáni si túto výnimočnú príležitost' nenecholi ujst'. Mnohí z nich so do Ostende vypravili
o naopak početná skupino účostníkov kongresu využilo svoj pobyt no
európskom kontinente o za vítalo do Prahy. Členovio RC Praho si vytýčili za ciel', že návštevníkov uspokoje nielen po stránke spoločenskej ,
ale že ich budú čo no jlepšie informovat' o sku tečných pomeroch v krojine o o praktických možnostioch v oblosti obchodu o priemyslu.

Eighteenth World Rl Convention - 1927, Ostende, Belgium
The interesl in the Rotory octivities in Czechoslovokio ond Europe ol
lorge wos greotly spurred by the 18th Rl World Convention convened
in June 1927 in Ostende, Belgium. lt wos only the second Convention
to be held outside the Americos, ond the first in o non English-speoking
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Účastníci byli v průběhu konference fotografováni v zahradě hotelu Splendid.

country. Tha nks largely to King A lbert of Belgium, a Rotarian, it turned
aut to be a prestigious event. Czechoslovak Rotarians were loath to
miss the opportunity. Many of them travelled to Ostende and a large
number of the Convention delegotes seized the opportunity of being in
Europe to visit Prague. RC Progue members undertook to not on ly entertoin their guests but also let them in on the conditions os well os business and industrial potentials of their country.

Československo prohlášeno Rotory distriktem 66
Na dny 25. a ž 27. září 1927 byla do Prahy svolána slavnostní schů
ze RC Praha. O průběhu přinesl poměrně obsáhlou zprávu pražský,
v němčině vydávaný deník Prager Presse 27. září 1927:

Přes 200 Rotariónů a hostů se sešlo včera ve Sladkovského sále
Obecního domu při slavnostním večeru, kterému z české strany před
sedal Josef Schulz. Skvělý rámec vkusně nooranžovaného sólu tvořily
vlajky Československo, USA a Rotory, pod kterými zaujali čestná místa:
prezident Rotory lnternationa l Arthur H. Sapp, generální tajemník Rl
Chesley R. Perry, profesor Dr. Václav Tille, předseda pražského Rotory
klubu, pan Josef Schulz, organizátor československých rotariánů a
sekč n í šéf Dr. Matouš-Walbrohan z ministerstva pro výuku. Po slavnostní večeři se všichni účastníci odebrali do Primótorského salonku, aby na
místě samém asistovali slavnostnímu aktu.

Vlastní předá ní listin uvedl Josef Schulz čes kým, německým , anglickým a francouzským proslovem. Předsedové klubů z Hradce Králové,
Pardubic, Českých Budějovic, Karlových Varů, Brna a Bratislavy byli
představeni prezidentu Rotory lnternational A. H. Sappovi, který jim
předal srdečným a vřelým způsobem Charty Rl. Jeho projev zdůraznil
veliký význam hnutí Rotory v dnešním světě, ducha ušlechtilého přátel
ství spojujícího členy světového Rotory, skromné začátky v Chicagu i
nynější obdivuhodný rozmach spo l ečenství, o něž se začínají zajímat
lidé ve všech končinách světa . Jak podotkl, rotariánské hnutí není
.,vynálezem" advokáta Harrise - myšlenka Rotory visela počátke m 20.
století ve vzduchu a Harris pouze organizačn ě podchytil všeobecnou

The Rotorions morked the formo/ RC Progue meeting in 1927 by on eight-poge
supplement to the Proger Presse doily centering on the Rotory community ond
their business projects. The illustroted seclion corried o report on the summer's
World Rl Convention in Ostende.

ln the course of the conference, porticiponts were photogrophed in the gorden
of the Hotel Splendid.
As they signed the blonk
poge of one of their co//eogues ' conference program, few de legotes sus·
pected their outogrophs
would be collector's item s
one Fine doy.
Když se účastníci podepi·
sovo/i jednomu ze svých
kolegů no volnou stránku
konferenčního programu,
ještě netušili, jak budou
jednou jejich podpisy
vzácné.

- --· --- -===-

náladu v duších velkých osobností. Rotory je vskutku mezinárodní a
nachází čím dál tím více přátel na světě, kteří touží po lepším způsobu
obchodování, lepších vzájemných kontaktech, lepších vztazích člověka
k člověku . Prezident Sapp vyjádřil přesvědčení, že i Německo se za
velmi krátkou dobu přičlení do společenství Rotory lnternational.

Zakládající listiny československých klubů znamenají podle slov pre·
zidenta Sappa vstup Československa do nové velké rodiny přátel a
dobrých sousedů. Rotory znamená dobrý svět a sousedství, dobré svě
tové přáte l ství a dobré světové bratrství. Nás l edně prohlási l přítom n é
kluby za oficiálně přijaté do Rotory lnternationa l a deklaroval Česko
slovensko samostatným distriktem jako Rotory distrikt č . 66. Současně
jeho prvním guvernérem jmenoval osvědčeného organizátora česko
slovenských klubů Josefa Schulze.

Po projevech delegátů zahraničních klubů , pán ů Dr. Hegeduse
z Budapešti, Ing. Otto Bohlera z Vídně, Louis Rettia z Bruselu a von DílJena z Haagu, byla tato část večera ukončena. Výborný sb or přito m·
ných rotariánů doprovázel proslovy mezinárodním zpěvem.

Praha je již několik let kongresovým městem. Je však málo kongresů,
které by byly organizovány tak srdečně o harmonicky. Rotory dokáže
přesvědčit i svým intelektuálním obsahem.
~

Rotoriáni vydali v roce 1927 před slavnostní schůzí RC Praho v deníku Proger
Presse osmistránkovou přílohu věnovanou rotoriánskému společenství i svým
podnikatelským aktivitám. Obrazová část přineslo také reportáž z letního Světo
vého kongresu Rl v Ostende.
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Czech oslo vokio de~lored Rotor y District 66

~~ 'R~erague

A forma I meeting
w as convened on Septemb er 25-27,
1927. Prague's German-languoge daily Prager Presse carried a fairly
extensive story on September 27, 1927:

Rotory lnternotionol President A rthur H.
So pp {1 9 27/ 28 ) soid in his messoge to
the Rotorions:
"Emerson cloims Ihot on institution is bul
the extende d shodow o f man. Roto ry is not
on inslitution; it is the extended shodow of
the Rotory fo under, Paul Horris, ond many
men who served with him ond conlinue to
serve o lofty ideo. The inspirotion ond
friendship o f this shodo w has touche d 40
notions thus for. And there is no tel/ing how
for the Rotory inlluence wi/1 reo ch. •
Prezident Rotory lnternotionol {1927/28)
Arthur H. Sopp ve svém poselství rotoriá·
nům mimo iiné uvedl:
. Emerson tvrdí, že instituce ;e pouhým prodlouženým stínem člověka. Rotory není
instituci, nýbrž prodlouženým stínem zakladatele Rotory, Paula Horrise, o mnoho
mužů, kteří s nim sloužili o slouží ušlechtilé myšlence. Tento slín se svou inspirací
o přátelstvím zatím dotkl 40 národů. A to vůbec nevíme, ;ok daleko bude ;eště
vliv Rotory sahat."

As evidenced by foirly frequent co rre s·
pondence, Rl's first Generel Secrelory Ches·
Iey R. Perry ( 1910-1942), wos fovorobly inc·
lined to the Czechoslovok Rotorions through·
oul his lerm in office.
Relativně častá korespondence dosvědču;e,
že první generální sekretář Rl {1910-1942)
Chesley R. Perry byl československým rotori·
ánům příznivě nakloněn po celou dobu
svého funkčního období.
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Josef Schulz commenced the ocl of document transfer by a speech in
the Czech, Germon, English ond French languoges. The choirmen of
Clubs from Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Karlovy
Vory, Brno ond Bratislavo were introduced to the President of Rotory
lnternationol, A. H. Sopp, who cordiolly presented them with the Rl
Charters. ln his address he emphasized the enormous significance of
the Rotory Movement for the world today, of the spi rit of lofty friendship
that brings together the global membership of Rotory, its inauspicious
beginnings in Chicago, and the awe-inspiring growth of the community
that invites the interesl of people oll oround the world. As he noted, the
Roto ry movemenl is not the "invention" of the lawyer Harris: the Rotory
idea was quite imminent at the start of the 20th century and Harris
merely lenl organizational contours to the prevailing mood in the hearts
of great personalities. Rotory is !ruly an internationol idea that keeps
winning over friends all around the world who pursue the idea of bet·
ter business, beHer mutual ropport, and beHer relations between one
man ond another. President Sopp expressed his conviction Ihot Germany will soon join the ranks of Rotory lnternotional.
ln President Sapp's view, the foundation chorters of the Czechoslovak Clubs signify Czechoslovakia's orrival in the ramified new family of
friends and good neighbors. Rotory stands for a good world ond good
neighbourliness, good internotional friendship and good global brotherhood. Having said thot he declared the present Clubs officially
admiHed as members of Rotory lnternotionol and proclaimed Czechoslovakia an independenl District 66. Josef Schulz, the tried and p roven
organizer of Czechoslova k clubs, wos oppointed its first Governor on
this occosion.
Speeches by foreign-club delegotes - Dr. Hegedi.is from Budapest,

Rotorion F. J. Vlček of Cleveland (U.S.A.), the patron of our Rotorions between
the two World Wors (left) ond Josef Schulz, first Czechoslovok Governor
{1927/1928) ond then o member of the Rotory lnternotionol Boord of Directors
( 1928/ 1929).

OHo Bohler from Vienna, Louis ReHi from Brussels, and Mr. von Dillen

from The Hague - capped this port of the evening. An excellent Rota·
rian chorus song internationol songs in the intervols between the spee·
ches.
Progue has long been o congress city. Yet few congresses proceed
in such o cordiol ond hormonious way. Rotory is convincing, not least
by its intellectuol messoge.
Dr. Václav Tille, who signed children 's stories with his pen-nome Václav Řího, os
seen by corloonist Adolf Hoffmeister

Rotorián F.J. Vlček z Clevelandu (USA), patron našich prvorepublikových rotori·
o Josef Schulz, první československý guvernér {1927/ 1928) o
následně člen ředitelského výboru Rotory lnternotionol {1928/ 1929).
ánů (vlevo}

More thon 200 Rotorions ond guests ossembled ol o go lo evening
in the Sladkovský Holi of the Municipol House yesterdoy presided over
by Josef Schulz who represented the Czech pa rty. The lostefully deco·
roted venue wos dominoted by Czechoslovok, Americon ond Rotory
flogs ond positions of honour were assumed by: Rl Generel Secretory
Chesley R. Perry; Rotory lnternational President Arthur H. Sapp; Prague
Rotory Club Chairman Václav Tille, M r. Josef Schulz, the orgo nizer o f
the Prague Rotorions; and Section Chief Matouš-Walbrohan from the
Ministry of Education. After a forma! dinner the party retreoted to the
Lord Moyor's Lounge to w itness the solemn act.

.

,,.,.

Dr. Václav Tille, který mimo iiné pod pseudonymem Václav Řího psal pohádky
pro děti, no dobové karikatuře Adolfa Haffmeistero.
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V roce 1927 utvořily Rotory distrikt 66 tyto kluby (celkem 206
člen ů ) / ln 1927, Rotory District 66 comprised the fo llow ing clu bs
(combined membership 206):
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RC Praha / RC Prag ue/

78

předsedo: Dr. Václav Tille, universitní profesor

Časová posloupnost v zniku Rotory klub ů v Československu do
roku 1938
Timetable of Origin of Czechoslovak Rotory Clubs until 1938
založen název klubu

místo schůzek
•

1925
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1927
1927
1927
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1930
1930
1932
1932
1932
1932
1933
1933
1934
1934
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1936
1937
1937
1937
1938
49

•

•

očel
a

Obecní dům
Corlton Hotel
hotel Slavia
Grand Hotel
hotel Sovoy-Westend
Grand Hotel
Plzeň
Měšt'onská besedo
České Budějovice
restaurant Vollbrecht
Kutná Hora
hotel Černý Kůň
Mladá Boleslav
Grand hotel Věnec
Broumov
Hotel Brike
Košice
hotel Europo
Písek
hotel U tří korun
Poděbrady
restaurant U Ivo
Sušice
hotel Koruna
Tábor
Grand Hotel
Čáslav
hotel Bílý kůň
Chrudim
hotel Bída
Kolín
Grand Hotel
Martin (Turčanský Sv.) hotel Národný dom
Mělník
Zámecká vinárna
Nový Bydžov
hotel U Ivo
Ostravo (Moravská)
hotel Palace
Teplice - Šonov
Hotel de Sexe
Užhorod
hotel Koruno
Vysoké Mýto
hotel Pošta
Pelhřimov
hotel Záložno
Žamberk
Vinárno Mazurova
Česká Třebová
hotel Podevět
Český Těšín
Slezský dům
Ledeč n.Sázovou
hotel Sázavo
Ústí nad Labem
Polace Hotel
Olomouc
hotel Národní dům
Ústí nad Orlicí
hotel Jansa
Opava
Restaurace Besedo
Třebíč
hotel Podlipný
Banská Bystrico
Národný dom
Mariánské Lázně
M. Muhle I Bellevue
Poprad
kovárno Centrál
Prostějov
Národní dům
Pře rov
Grand Hotel
Příbram
restaurant Český dvůr
Roudnice n.L.
Nádrožní restaurace
Zlín
Společenský dům
Liberec-Jablonec n.N. Hotel Goldener Love
Hodonín
Radniční sklep
Kroměříž
hotel Simon
Rakovník
hotel Schneider
Uherské Hradiště
Park Hotel
celkem
Praha
Bratislava
Brno
Hradec Králové
Karlovy Vary
Pardubice

112
64
66
30
20
23
33
33
19
28
21
28
23
16
21
28
18
18
23
15
24
23
34
27
29
19
20
23
16
24
18
25
36
18
22
18
29
20
19
28
24
25
22
25
21
21
16
16
16
1297

Údaje o místu konání schůzek o počtu členů se vztahují k roku 1938
Data on meeting ven ues ond number of members relote to 1938
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Choirmon: Dr. Václav Tille, University Professor
RC Karlovy Vary
17
předsedo : Karel E. Sch lecht, ředitel pobočky Živnostenské banky
Choirmon: Karel E. Schlecht, Branch Manager, Živnostenská banko
RC H radec Králové
17
předsedo: MUDr. Adolf Šva ndo, plukovník, sociá lní práce
Choirman: M UDr. Adolf Švando, Colonel, Sociol Worker
RC Pardubice
15
předseda: Ing. Vincenc Kratochvíl, ředitel továrny " Explosio " Semtín
Choirman: Ing. Vincenc Kratochvíl, Director o f "Explosia " Semtín
RC Pl zeň
26
předseda: Dr. Josef Královec, tajemník obchodn í o živnostenské komory
Choirmon: Dr. Josef Královec, Commerce ond Trade Chamber
RC Brno
39
předseda: Dr. Vl. List, profesor České techniky
Chairman: Dr. Vl. List, Professor, Czech Technical University
RC Bratislava
14
předseda: Cyril Tille, generál ve výslužbě
Chairman: Cyril Tille, Retired Army Generel

Prvorepublikoví gu vernéři Rotory distriktu 66
Rotory District 66 Governo rs between the World Wars
1927/1928 Josef Schulz, RC Praha /RC Prague/
továrna na zeměděl ské stroje v Pečkách
Farm Machinery Works, Pečky
192811929 Bedřich Vraný, RC M ladá Boleslav
(později RC Praha I la ter RC Prague)
majitel drogerie I pharmacist
1929/1930 Dr. Václav Tille, RC Praha
univerzitní profesor / University Professor
1930/ 1931 Jaroslav Podhajský, RC Praha
majitel továrny na výrobu kovového nábytku
owner of metal furniture factory
1931/ 1932 A lois Červenka, RC Plzeň
majitel drogérie " Diana" / Owner of "Diana " Pharmocy
193211933 Rudolf Hermann, RC Teplice-Šanov
maj itel strojírenské fi rmy/ owner of machinery works
1933/1934 Dr. Karel Neuwirth, RC Brno
lékař, profesor Masarykovy Univerzity
physicion ond Pro fessor o f Masaryk University
1934/1935 Josef Zaba, RC Praho
technický řed itel v továrně no výrobu obuvi
technicol manager of footweor foctory
1935/1936 JUDr. Ferdinand Hyža, RC Praho
odborný rado ministerstvo obchodu
Trade Ministry odviser
1936/1937 JUDr. Ferdinand Hyža, RC Praho
odborný rada ministerstva obchodu
Trade M inistry adviser
193711938 J. V. Hyka, RC Praha
vrchní odborný rada ministerstva zahran ičí
Senior Adviser, Ministry of Foreign Affairs
1938/1939 MVDr. Fra ntišek Krá l, RC Brno
veterinář, profesor vysoké zvě ro l ékařské školy
veterinary doctor, Professor o f Veterinory College

Síla ideálu
The PoYter of ldeals

DISTRIKT
66
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Čas úspěchů
Years of Success
Pro československé rotoriány byl velmi úspěšný, o to i z hlediska
mezinárodního ocenění, zejména rotoriánský rok 1931/1932. Z výroč
ní zprávy RC Plzeň se dozvídáme, že v tom roce zakladatel Rotory,
Paul Horris, President Emeritus, zaslol jednateli tohoto klubu velice přá
telský o srdečný dopis, ve kterém se velice l i chotivě zmiňuje o činnosti
Rotory klubů v Československu, nozývoje je pilíři Rotory v Evropě.
V jiných dopisech, adresovaných tehdejšímu guvernérovi distriktu 66,
plzeňskému rotariánovi Aloisovi Červenkovi, vedoucí představitelé rotoriánského společenství, také chválou nešetří. Prezident Rl toho roku
Sydney W. Pascal i generální sekretář Rl Chesley R.Perry se v nich shodují, že československý distrikt je nejpilnějším v Evropě o jeho výsledky
jsou srovnatelné s tradičními distrikty americkými. Po osobní návštěvě
Rotory klubů v Kolíně, Žamberku, Brně, Bratislavě, Hradci Králové,
Praze, Karlových Varech o České Třebové označil tehdejší sekretář Rl
pro Evropu Dr. A. Potter práci v československých klubech "co rotariánskou sensaci" . Ve zprávě se také uvádí, že je nutné objektivně při
znat, že toto slovo chvály o uznání byla vysloveno zásluhou práce
plzeňského rotoriáno Aloise Červenky, "za jehož úřadování podařilo
se mu celou řadu rozporů v nazírání no podstatu Rotory hnutí odstraniti a všude souladu, přátelství a družnosti dáti pevnou základnu" .
Rotory 1931/1932 wos o porticulorly successful yeor for Czechoslovak Rotarians, even in terms of their international recognition.
According to the Annual Report of RC Plzeň, Rotory' s founder and President Emeritus Paul Horris, in o very friendly and cordial letter to the
Secretory of the Club, described Czechoslovok Rotory Clubs os the pillors of Rotory in Europe. Other letters oddressed to District 66 Governor Alois Červenko of Plzeň olso lovished proise on the Czechoslovoks.
That year's Rl President Sydney W . Pascal ond Rl Generel Secretory
Chesley R. Perry both described the Czechoslovok District os the most
diligent in Europe whose results fovorobly compored with those of the
troditionol American Districts. Hoving poid persona! visits to the Rotory
Clubs of Kolín, Žamberk, Brno, Bratislavo, Hradec Králové, Progue,
Karlovy Vory ond Česká Třebová, The Rl Secretory for Europe, Dr. A.
Potter described the work of Czechoslovok Clubs os o "Rotorion sensotion". However, the report olso soid it should be objectively recognized thot much of the proise in foct went to the Plzeň Rotorian Alois Čer
venko, "under w hose tenure most controdictions in perceiving the essence of the Rotory Movement had been smoothed aut ond solid foundotions had been creoted for hormony, friendship ond togetherness to
prevoil everywhere ."
Alois Červenko, PDG (RC Plzeň} no snímku vpravo s Korfem Neuwirthem, PDG

(RC Brno}, o jeho manželkou.

Alois Červenko, PDG (RC Plzeň}, right, with Korei Neuwirlh, PDG (RC Brno}

ond his wife

Obo českoslovenští prezidenti byly čestnými guvernéry Rotory dislriktu 66.
T. G. Masaryk (no snímku vlevo} lento titul přijal v zóří 19 32. Jeho nástupce, kterým se v roce 1935 slol Edvord Beneš (uprostřed), litu/ přijal v květnu 1938.
Both Czechoslovok Presidenls were Honorory Governors of Rotory Dislricl 6 6.
T.G.Masoryk {left) occepled this honor in Seplember 1932 and his successor
from 1935, Edvord Beneš (center} in Moy 1938.

Účast roto rián ů z bývalého Československo
v ne jvyšším vedení Rl:
1928/1929 Josef Schulz, RC Praha, člen ředitelského výboru Rl
1932/1933 Alois Červenko, RC Plzeň, člen mezi národního výboru Rl
pro službu veřejnosti
1936/1937 Karel Neuwirth, RC Brno, člen ře ditelské ho výboru Rl
Czechoslovak Rotorians in top Rl managem ent:
1928/ 1929 Josef Schulz, RC Progue, member of Rl Boord o f Directors
1932/ 1933 Alois Červenka, RC Plzeň, member o f Rl lnternational
Committee for Public Service
1936/ 1937 Karel Neuwirth, RC Brno, member of Rl Boord of Directors
Alois Červenka, majitel drogerie " Diano" no plzeňské třídě Čs. leg ií
16, byl pro rotariánský rok 1932/1933 zvolen za svoje zásluhy o Rotory č l enem mezinárodního výboru ústředí Rl pro službu veřejnosti . Na
podzim roku 1932 proto pobýval ně ko l ik m ěs íců v Ch icagu. V sekretariátu Rl mu při jeho př íjezdu přip ravili dojemné pře kvapen í. Celý personál sekretariátu, zhruba stovka lidí, zazpíval no jeho počest hymnu
"Kde domov můj? ", o to v češ tině . Píseň se prý uč i li pod taktovkou rotoriáno Huyslero po dva měsíce. Alois Červenko měl ta ké možnost navštívit Paula Harrise v jeho soukromé vile. V průběhu svého pobytu navštívil v 9 amerických státech 19 k l u b ů o ve 3 klubech se uskutečnilo
meziměstská schůze za účasti dalších 17 klubů - celkem tedy Alois Čer
venko promluvil k roto ri ánům 36 amerických klubů. Dopisy členů těch
to klubů , zaslané po jeho návštěvě do Pl zně, svědčí o skvělé propagaci Československo o jeho Rotory, kterou Alois Červenka vykonal způ
sobem důstojným o plným obdivu. Po návratu z této mise slavil Alois
Červenko další úspěch - při přednáškách v československých Roto ry
klubech, které navštěvoval o kde mohl no základě osobní zkušenosti
referoval o č innosti amerických rotoriánů. Rotory se no čas dostalo i do
pozornosti tisku.
ln recognition of his many contributions to the Rotory idea, Alois Čer
venko, owner of the Diano Drugstore ol No. 16, Czechoslovok Leg ions
Street in Plzeň , wos elected a member of the Rl World Heodquorters'
lnternotional Committee for Public Service for Rotory 1932/ 1933. He
spent o few months in Chicago in the outumn of 193 2. A moving experience owo ited him upon his orrival in the Rl Secretoriot - the entire stoff
of oround 100 p eople song the Czech Notionol Anthem, "0 , Homelond M ine" in Czech, in his honor. They had spent two months reheorsing under the balon o f Rotorion Huysler. A lois Červenko also p aid o
visit to Pau l Horris in his private residence. ln the course of his Americon
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visit he colled on 19 Clubs in nine stotes of the Union ond three Clubs
orgonized inter-city meetings ottended by onother 17 Clubs. ln totol,
A lois Červenko oddressed Rotorions from 36 U.S. Clubs. Letters from
their members thot reoched Plzeň fol lowing his visit demonstroted thot
Alois Červenko hod promoted Czechoslovokio ond its Rotory in o mognificent and dignified manner thot deserved odmiration . After the end
of his mission, Alois Červenko scored further success thonks to his lectures at Czechoslovak Rotory Clubs conveying persona! findings obout
the work of U.S. Rotarians. For a time, Rotory mode headlines in the
Czechoslovak press.
Distriktní konference
Distriktní konference, vrcholná sch ů zko složená z oficiálních delegát ů jednotlivých k l ub ů, se uskutečňuje každoročně před závěrem přísluš

Čas úspěchů
Years o f Success
V roce 1934 připravil RC Podě
brady pro účastník y dislriktní
konference
mene
náročný
odznak, respektive jmenovku se
služkou, které se doly obměňo·
val.

ln 19 34, o !ess complicated
badge wos p repared by RC
Poděbrady - on inlerchange·
oble ribbon and name log.

ného rotariánského roku . Distriktní konference mají svůj ustálený pořá
dek, a tak jsou si už něko l ik desetiletí podobné jako vejce vejci. Mění
se v podstatě jen téma hlavního referátu a obsah aktuálních diskusních
vystoupení. Jednotlivé distriktní konference (organizátorem je vždy
některý z Rotory klubů v distriktu) se však od sebe přeci jen liší- nejen
místem konání, ale především úrovní organizačního zabezpečení a
nápaditostí doprovodných programů určených jak hostům, tak samotným rotariánům . Pochopitelně , že členové hostitelského klubu se pokaždé snaží ukázat v tom nejlepším světle.

K jubilejní X. dislriklní konferencí v roce
1937 vyd al RC Pra ha univerzální
odznak dislriktu 66. Jmenovku bylo
možné vyměňova l, služka odpovídala
pořádané akci. Tyto odznaky pak byly
užívány i pří jiných rolariánských sel·
káních.

District Conferences
The District Conference, o supreme argon composed of officiol delegotes from the individua! Clubs, meets onnually before the end of the
Rotory Year. The District Conferences follow o set routine procedure
ond hove dosely resembled each other in the post few decodes. Changes are basically limited to the theme of the Main Report ond the contents of topical discussion. However, individua! District Conferences
(olwoys orgonized by one Club of the District) do differ on severol
counts - not only by their venue but also the level of orgonizotion ond
the standard ond imoginotion of side progroms intended both for the
guests ond the Rotorions themselves. lt goes without soying thot the host
Clubs olwoys wont to present themselves properly.
Přeh led distri ktních
Conferences

I.
ll.
lil.
IV.
V.
Vl.
Vll.
Vlil.
IX.
X.
XI.

1928
1929
1930
1931
193 2
193 3
1934
1935
1936
1937
1938

konferencí

I

Plzeň

Praho I Progue
Karlovy Vory
Bratislavo
Brno
Hradec Králové
Pod ě brady

Chrono logy of District

RC Prague íssued o universa ! Dislricl
66 badge for the IOth Dislricl Conference in 1937 The name log wos inler·
changeable and the ribbon changed
from one event fo another. These badge s were subsequently used ol other
Ro tory meelings os well.

Ka ždo ročn e

sú

vyd ávané

členské zoznomy jednotlivých

klubov dišlriktu. Jedná so
o pracovný materiál, ktorý
má n enáročnú podobu bez
zvlášlnej gra fickej úpravy. Pre
rotariánsky rok 1931/1932
vydal RC Turčiansky Sv. MarIin (dn es RC Martin) člen ský
zoznom dištriktu v mimoriad·
ne luxusnej podobe - ako
praktický kolibričí kalendárik..
Printed !isls o f members of all Dislricl Clubs are published every year. They are
working documenls in simple graphic layoul. However, the 193 1/1932 Rotory
Dislricl Lisl of Members, produced by RC Turčianský Svatý Martin (today RC
Martin) wos on a ppreciably more luxurious affair - o practical minialure diary.

M oravská Ostravo
Teplice - Šanov
Praho / Progue
Košice

V roce 2004 se podařilo od sběratelů získa t
originální odznak účastníků dislriktní konferen·
ce z roku 1933. Pro svůj klub jej "zachránil"
prezident RC Hradec Králové Petr Novolný za
přispění Jaromíra Krišíci z RC Ostrava.

ln 2004, colleclors provided us with the origi·
nal badge fo r delegates of the 1933 Districl
Conference. ll wos "rescued" by RC Hradec
Králové President Petr Novolný with the help of
Jaromír Krišica of RC O strava.

Jozef

čatl=
o.::..
š _ _ __

První distriktní konferenci organizoval RC Plzeň
v dubnu 1928
The first Dislricl Conference wos organized by
RC Plzeň in Apríl 1928
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Čas úspěchů
Years of Success

Procovňu

Organizátoři dislriktní konference v roce 1935, členové RC Marovská Ostrova
(dnes RC Ostrova}, připravili pro účastníky výpravu no Rodhošt; oblíbené výletní místo nedalekých Beskyd. No snímku zleva: rolorián Glomeer (Č. Těšín}, pí
Jeriová (Mor. Ostrova}, rolorián Ker/in (Užhorod} o pí Viselzová (Mor. Ostrova}.

Orgonizers of the 1935 Districl
Conference - members o( RC
Marovská Ostrova (todoy RC
Ostrova} - invited de/ego les for
o hiking trip to Ml. Rodhošt; o
populor tourist destino/ion in
the neorby Beskydy Mounloins.
ln the picture, from the /e(t:
Rotorion Glomeer (Český
Těšín}, Mrs. Jeriová (Mor.
Ostravo}, Rotorion Ker/in (Uzhgorod), ond Mrs . Visetzová
(Mor. Ostravo}

V doprovodném programu I. distriktni
konference všechny účastníky zaujalo
návštěvo divadelního představení
dodnes populární dvojice Spejbl o
Hurvínek (Josef Skupo pro diváky
nejprve objevil v roce 1920 pana
Spejbla, v roce 1926 k němu přibyl
Hurvínek). Dvojice představovalo typ
inteligentního satirického divadlo
(Kašpárek byl zastaralý, kabaret pří
liš vulgární} o bylo tehdy patrně
populárnější u dospělého, než dět
ského publika. Do Plzně byly no
představení pořádány zájezdy diváků z různých měst.

Antonína Sumo mlodšieho zdobí dodnes keramická
vázičko s rudovými molívmi,
ktorú dostol jeho otec oko
pomiotku no konferenciu dišlriklu v roku 1931, ktorú organizoval RC Bratislavo.
Grocing the study of Antonín
Sum, Jr. to this doy is on exquisite ceromic vose with villoge
symbols his fother received os o souvenir from the District Conference orgonized
by RC Bratislavo in 1931.
Z koždej konferencie dištriktu si
účastníci odvážoli oj spomienkové
predmety. Nopriklod z konferencie
v Košicioch ( 193 8 ) to bolo keramická čutoro s logom Rotory lnternotionol.
Souvenirs were prepored for the
members of oll Dislricl Conferences. Košice prepored ceromic conleens with embossed conference
emblems.

Filotelisti si pri konferencii dišlriktu tiež
prídu no svoje. Dokazuje to priležilostná pečiotko, ktorou boli nopriklod v roku
193 8 po čas konferencie dištriktu v Košicioch pečiotkovoné zásielky o pomólné listy
s jednotlivými známkami olebo celými sériomi známok.
Philotelisls occosionolly find some District
Conferences more oltroctive. This commemorolive rubber slomp wos used on letters
ond memoriol sheels dispotched during the 1938 conference in Košice. Single
specimens ond whole sels o( posloge slomps were morketed on this
občas
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Jeden z nejstarších dochovaných snímků
inaugurace RC Poděbrady v roce 1928
vydaný pre účoslníkov košickej dištriktnej konferencie obsahoval jedevšeobecne známych ludových pesničiek ( Holko modrooká - Horo, horo Okolo Hrodišťo - Milá mojo - o pod. ). Je dákozom existencie zborovej spe·
váckej lrodicie pri roloriánskych slrelnulioch v minulosti oj v našich krajinách.
A songbook for
porticiponls in the
Košice Dislrict Cenference contoined
11 we/1-known folk
songs {Holko modrooká
Horo,
Horo - Okolo Hro·
dišťo - Milá mojo,
etc.). There were
times when even
the Czech Rotorions honored the
chorol trodition o(
our counlries.

Účoslníkom XI. dištriktnej konferencie v roku 19 3 8 poskytli Českoslo
venské štátne dráhy no cestu do
Košic o spóť zl'ovu 3 3% z cestovného no základe zvláštnej preukážky.
Porticiponls in the 11th District Conference in 1938 were gronted o
33 percenl rebote on Czechoslovok Stole Roil tickets to ond from
Košice upon producing speciol ID
cords.

československých rolo rián ů

-

účastnici

Spevníček
násť
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One o( the oldest preserved photogrophs o( Czechoslovok Rotorions - the inougurotion o( RC Poděbrady in 1928

Zatímco disfriktní konference byly do jisté míry společenskou záležitostí, každoročně pořádané schůze předsedů o jednatelů jednotlivých klubů disfriktu měly
především pracovní charakter. Také v jejich organizaci se kluby střídaly. I kdybychom měli k dispozici více snímků, jiné záběry bychom nezískali. Jen lidé by se
no nich měnili. Skupinová fotografie vlevo bylo pořízeno před
Městským divadlem v Mladé
Boleslavi v srpnu 1936, snímek
vpravo zachytil účastníky jednání (při společném obědě) v Pře
rově v září 1937.

Čas úspěchů
Years of Success

Unlike the Disfrict Conferences,
which were bosicolly formo/
sociol evenls, the onnuol meefings of choirmen ond secrefories of the Disfrict's Clubs most/y
hod o working chorocfer. Clubs
took furns in orgonizing them.
Even if there hod been more
pholos ovoiloble no other scenes ond sifuofions would hove been coplured. Only
the people would hove been different. The group photo (left) wos loken outside
the Mladá Boleslav Municipol Theofer in August 1936; the photo (right) shows
delegoles during o lunch in Přerov, in Seplember 1937.

oko hosfio oj roforiáni z osfolných klubov
dištriktu o množsfvo
zohroničných hostí.
Prvé fri ročníky organizoval RC Košice,
po svojom založení
prevzol orgonizáforskú štafetu v roku
1936 RC Poprod.
The favorite desfinofion for Rolorions in
1933-1938 wos the
onnuol meeting of the Slovok ond Ruthenion Clubs in the High To tras. However,
there were olso many guesfs from other Disfricf Clubs ond quife o few visifors
from obrood. The firsf three meefings were orgonized by RC Košice ond ofter ifs
foundotion, RC Poprod corried ouf this mission.

Také toto pracovní setkání se
snožili členové hostitelského
klubu účastníkům zpříjemnil
doprovodným programem prohlídkou město, návštěvou
v podniku některého z místních
roforiánů, představením svých
dobročinných aktivit. No snímcích z roku 19 3 6 jsou nopří-

klad

účastníci schůze před

sedů

o jednatelů klubů
v Mladé Boleslavi při výletu
do Prochovských skol, který
uzavíral jejich setkání.

The host porties mode
every efforf fo devise side
progroms for the porfici-

ponfs of these working meefings - sightseeing frips, visifs
fo Rolorion-owned enferprises ond presenfofions of their
choritoble schemes. This
19 3 6 picture shows the Club
choirmen ond secrefories,
offending the Mladá Boleslov meeting, during o trip fo
the Prochovské Rocks thot
copped their encounter.

V rokoch 1933 1938 so stalo obl'ú-

beným miesfom ro foriánov koždoročne
organizované zimné
sfrefnutie klubov slovenských o podkarpatoruského vo Vysokých Tatrách . Prichádzoli sem však

Slovenskí roforiáni pozývali svojich prioteťov z osfolných klubov do Vysokých
Totier oj pri iných príležifosfioch, no ktorých so orgonizočne podieťo/i - nopríklod no medzinárodné lyžiorske preteky FIS. Dobová snímko zachytilo skupinu
roforiánov čokojúcich no
pretekárov no 50 km v Totronskej Lomnici - zťovo
rol. Rojmon (RC Košice),
bývalý guvernér Vraný
(RC Praho), rol. Novák
Slovok Rotorions freoted
their friends from other
Clubs in the High Totros
olso on other occosions in
which they were involved
- such os the FIS Internofiono/ Skiing Compelifions. Our piclure shows o group of Rolorions owoifing
compelifors in o 50 km cross-counfry event in Tatranská Lomnico - from left:
Rolorion Rojmon (Košice), Pasl Governor Vraný (Progue), Rolorion Novák (Košice) ond Rotorion Guesf Hollowoy from Brifoin.

Rotory klub Poprod oslávil v roku 1938 zohájenie prevádzky prvého úseku lonovej dráhy no Lomnický štít. No jej reolizácii so význomne podielol člen poprodského Rotory klubu Ing. Juroj Országh. Balo fo invesfício, ktorá molo kl'účový
význam pre rozvoj turistického ruchu vo Vysokých Tatrách.
ln 1938, Rotory Club Poprod cele broted the inougurofion of the firsf secfion o f
o coblewoy to Ml. Lomnický Štít. RC Poproďs Juroj O rszágh took the lion's shore
in the projecf. This invesfmenf wos of key significonce fo promofing fourism in the
High Totros.
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Čas úspěch ů
Years of Success
Obecní d ům
Historie rotariánského
společenství v prvorepub-

likovém Československu,
a zej ména Rotory klubu
Praha, je spojena velmi
úzce s pražským Obec·
ním domem. Právě v jeho
prostorách byl v roce
1927 vyhlášen Rotory
distrikt č . 66, ve dnech 27.
a 28. dubna 1929 zde
probíhala ll. konference tohoto distriktu (a v dubnu 1937 i X. jubilejní).
Od 2. září 1931 se Sladkovského sál Obecního domu stal místem pro·
videlných pondělních schůzek pražských rotariánů · klub měl v té době
už kolem stovky členů (schůzky se tu konaly až do roku 1939). Klubové večery sem byly přem ístěny z dřívějšího působiště v hotelu PALACE
na rohu Jindřišské a Panské ulice. V té době už RC Praha měl i svůj stálý
sekretariát. Sídlil v paláci FENIX na Václavském náměstí 62. Relativně
velká vzdálenost mezi sekretariátem pražského klubu a místem jeho
členských schůzí byla nepraktická. Proto vedení klubu oslovilo 22. září
1931 Radu hlavního města Prahy s žádostí o přidělení kancelá ře pro
svůj sekretariát přímo v Obecním domě. Městská rada při svém jedná·
ní 25. září 1931 schválila pronájem místnosti č. 335 ve 111. patře ve
výměře 54,60 m2 a to od 1. ledna 1932 s tím, že "Rotory klubu bude
dovoleno pro přístup do uvedené jemu pronajímané místnosti používati jen vedlejšího schodiště z ulice u Obecního domu proti hotelu Paříž,
u kteréhož vchodu jedině se jemu dovoluje si umístiti reklamní tabulku,
o jejíž velikosti, výpravě a umístění jest se dohodnouti se stavebním úřa·
dem". Začátkem 30. let se počet Rotory klubů v Československu rychle
rozšiřoval (v roce 1930 už existovalo 28 klu bů rozložených od Ka rlových Varů až po Užhorod). Zvyšovaly se přirozeně i nároky na činnost
guvernéra a reprezentaci vůči zahraničním hostům. Princip, kdy se sídlo
distriktu každoročně měnilo podle působiště guvernéra (ne vždy to byl
Pražák), přes tával vyhovovat. A tak kan celář RC Praha začala postup·
ně plnit i funkci sekretariátu celého distriktu .

Rozhodnuti o přiděleni místnosti pro sekretariát RC Praha v zápise z jednáni
rady dne 25.9.1931 s poznámkami pro další vyřízeni (Archiv
hl.m.Prahy)
městské

Decision to provide a pre·
mise for the RC Prague
Secretariat in the protocol
on the Municipal Council
meeting on Septe mber
25, 1931 with notes on
lurther procedures (Archive of the Ca pital City ol
Prague}

and Panská Street. By then, RC Prague had its permanent secretariat. lt
resided in the FENIX PALACE at 62, Wenceslas Squa re. The fairly long
distance betvveen RC Prague's Secretariat and membershi p meeting
venue was rather less practical. Therefore the Cl ub approached the Prague Municipal Council w ith the req uest, on September 22, 1931 , to
open a secretariat in the Municipal House. On September 25, 1931
the City Fathers granted Rotory the lease of Room 335, occupying
54.60 square metres on the third over-g round floor, effective from January 1, 1932, on the proviso that "The Rotory Club will be permitted
access to the above premises under lease only through on ouxiliory
stoircase with entrance from U Obecního domu Street opposite the
Hotel Paříž, and only this Club shall have the right to insta ll its advertising ploque the si ze, execution ond locotion of which is to be arranged
with the Construction Office." By the early 1930s, the number of Cze·
choslovok Rotory Clubs was rising steadily (there were 28 Clubs from
Karlovy Vary to Uzhgorod in 1930). This mode the tasks of the gover·
nor and our representative tasks ever more challenging. The principle
of rotating the seat of the District according to the residence of its
Governor (not oll of them were from Prague) ceased to be practical.
The RC Prague Office therefore assumed the duties of Secretariat for
the whole District.

Služební vchod, který rotariáni měli užíval, je proti hotelu Paříž (dnes se v tomto
hotelu scházejí členové RC Praha - Staré Město). Do kanceláře, která je nad
Celetnou ulicí, se však muselo projít celým třetím patrem až na opačnou stranu
Obecního domu.
The service e ntrance the Rotarians were insfructed to use is
opposite the Hotel Pa říž
(today the meeting place ol
RC Pra gue-Oid Town}. The
ollice overlooking Celetná
Street wa s accessible through
a third-1/oor corridor lacing
the opposite lacade ol the
Municipal House.

Ve Sladkovského sále pražského Obecního domu se
konaly nejen pravidelné

schůzky

RC Praha, ale

i distriktni setkání. Na sním·
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ku z konference distriktu 66
v roce 1937 můžeme v třeli
řadě uprostřed identifikovat
zástupce RC Hradec Krála·
vé - zleva: Doc. Dr. Ing.
Václav Čtyřkolý, v té době
předseda klubu, Josef Ježek, Robert Rakušan.
Th e Sladkovský Hall ol Prague's Municipal House
hosted not only regular
meetings ol RC Prague bul also District meetings. ln the picture from the Disfrict
66 Conlerence in 1937, RC Hradec Králové delegates are identiliable in the
middle ol the third row - lrom lelt: Dr. Václav Člyřkolý, Club Chairman; Josef
Ježek, and Robert Rakušan.

Municipal Hou se
The history of the Rotory Community of Czechoslovakia betvveen the
tvvo world wars, and especially the history of Rotory Club Progue, is
very dosely associated with Prague's Municipal House. There, Rotory
District 66 was proclaimed, holding its Second Conference there on
April27-28, 1929 (and the 10th Conference in Apríl 1937) . From Sep·
tember 2, 1931 the Sladkovský Hall of the Municipal House was the
venue of the regular Monday meetings of the Prague Rotarians, whose
Club had around 100 members by then (and the meetings continued
there till 1939) . The Club transferred their meetings there from its earlier sanctuary in the PALACE HOTEL on the corner o f Jindři šská Street
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Distriktní časo pi s
V momentě, kdy se činnost českos l ovenských Rotory klubů rozšíř ila
do několika měst mimo Prahu, členská základna se rozrostla a na scénu
vstoupila nová "nad klubová" autorita, distrikt. Bylo třeba najít nástroj,
který by všechny tyto ú rovně propojil a současně také s činností rotari·
ánů seznamoval jejich okolí, at' už tu nejbližší nebo širší veřejnost.
Mimoto v době , kdy vznikal první československý distrikt, proudila mezi
kluby živá korespondence - kluby si mezi sebou vyměňovaly minimálně jednou za m ě síc zprávy o své č innosti, rozesílaly si přes kopírák opi·
sované přednášky, dopisovali si i jednotliví rotariáni . Bylo tedy logické,

Čas úspěchů
Years of Success

že poměrně brzy vznikla potřeba vydávat vlastní rotariánský časopis,
který by tuto individuální korespondenci nějakým způsobem završil, pří
padně do jisté míry i nahradil. Stalo se tak po vzoru celosvětově distribuovaného, a u nás také hojně čteného magazínu The Rotarian, který
od roku 1911 až dosud vydává ústředí Rotory lnternational.

ftO(Hfj( '· 1910

c!ESKOSLOVENSKÝ

ROTARIIN

private correspondence on
a new level or indeed
replace it. The new pian
was modeled on the internationa lly ava ilable and
eagerly read magazíne,
The Rota rian, pub lished
since 191 1 till this day by
th e Rotory lnternational
Headquarters.

Titulní strono prvního čís/o časopisu
Československý rotarián z roku 1929
Title poge ol the first issue ol the Čes
koslovens ký Rotarián mogozine from
1929
Redakční

práce

začaly

na

základě usnesení z první konfe-

rence distriktu, která se konala
v dubnu 1928 v Plzni, respektive
se začát kem nového rotariánského roku a s nástupem v pořadí
ORCSÁH 00. D UTRIW.TW
druhého guvernéra Bedřicha VraROTAJtJ' IHTI'RMATeOHAL
N.AHA •
ného z Rotory klubu v Mladé
Boleslavi. Jeho velmi aktivní kolega Adolf Sequens z pražského Rotory klubu, který se zabýval prodejem kancelářských zařízení a strojů, převzal odpovědnost za vydávání
nového periodika s názvem Československý Rotarián. Prvním redaktorem, a jen prvního čísla, byl ve své době známý český novi nář, publicista a spisovatel, "nerotarián" František (Franta) Kocourek. První číslo
I. ročníku Československého Rotariána mělo po obsahové stránce
podobu, která se udržela i v následujících letech: zprávy z distriktních
akcí, výběr z činnosti Rotory v zahraničí, úvahy a komentáře, události
v jednotlivých klubech distriktu. Výrazně zde byla také zastoupena
inzerce firem prosperujících rotariánů, kteří touto formou přispívali na
vydávání svého časopisu. Po grafické stránce měl časopis poměrně
jednoduchou úpravu, obsahoval i několik fotografií. Formát časopisu
byl zvolen menší - A5 . První číslo Československého Rotariána bylo
vytištěno v tiskárně Melantrich a vyšlo v lednu 1929. Od druhého čísla
I. ročníku, které vyšlo v květnu 1929, začal časopis Československý
Rotarián redigovat kritik a především významný český překladatel
z ang l ičtiny, také "nerotarián", Aloys Skoumal. Od třetího čísla I. roční
ku tiskla Československého Rotariána tiskárna V.& A.Janata v Novém
Bydžově , kde byl v dubnu 1929 založen nový Rotory klub a jeden
z majitelů tiskárny, Alois Janata, se stal jeho členem. V roce 1929 vyšla
čtyři čísla Československého Rotariána. Další čísla se zatím bohužel
nepodaři lo objevit. Ze zápisu o jednání 111. distriktní konference, která
se uskutečnila v květnu 1930 v Karlových Varech, se jen dozvídáme, že
časopis Československý rotarián byl přeměněn na dvouměsíčník a že
mohl oficiálně přebírat materiály z časopisu Schweizer Rotarier.
U:fiCO ~OVAXlA

Tiskárno V.&A.Jonoto exis·
tu;e stále. Po roce 1989
by/o vráceno rodině Janatových. Dnes má nového

majitele.
V. & A. Jonoto Printers lives
on. The lirm wos restituted
to the Jonoto lomily olter
1889 ond hos o new owner
today.

District M agazíne
Even os the Czechoslovak Rotory Clubs extended their activities from
Prague to ether towns, their membership ranks swelled and a higher
new authority - the District - appeared on the stage, it was vita I to Iind
on instrument which would connect oll these levels and make the Rotarians known to the specialized and generel public. Besides thet, the
Clubs were engaged in lively correspondence at the time the lirst Czechoslovak District was taking shope: the Clubs exchanged reports on
their activities at least once every month, exchanged carbon copies ol
lectures, and individua! Rotarians swapped private leHers. Logicalty, the
need orose lairly soon to start a Rotory magazíne which would plece

The editorial efforts commenced on the decision ol
the lirst District Conference
that met in April 1928 in
Plzeň , or more precisely
w ith the start ol the new
Rotory Year and the arrival
ol the second Governor,
Bedřich Vraný ol RC Mladá Boleslav. His agi le colleague Adolf Sequens from RC Prag ue, who had on office equ ipment busin:ss, assumed responsibility for publishing a new periodical entitled Ceskoslovenský Rotarián. lts lirst editor, supervising on ly the lirst issue, was the
noted Czech journalist, publicist and author, František (Franta) Kocourek, a "non-Rotarian". The contents ol the lirst issue ol the l irst volume ol
Československý Rotarián were to be retained in the coming yea rs, bringing reports on the District pro jects, selections obout Rota ry's international activities, comments and commentaries, and a chronicle ol Club
activities. Classilieds by prosperous Rota rian businesses thet helped
finance the magazíne were heavily leatured. The layout was lairly simple, with few photographs. The smaller A5 size was opted for. The first
issue ol Československý Rotarián, printed by Melantrich, was released
in January 1929. Begin ning with the second issue ol Vol ume I, released
in May 1929, the magazíne was edited by A loys Skoumal - a literary
reviewer and prominent translator lrom English, also a "non-Rotarian".
Sterling lrom the third issue ol Vol. I, Československý Rotarián was
printed by V. & A. Janata ol Nový Bydžov, where a Rotory Club was
establ ished and the printing house co-owner Alois Janata became
a member. Four issues ol the magazíne we re released in 1929. There
is no evidence obout ony ether issues. lt lollows from the minutes ol the
3rd District Conference held in May 1930 in Karlovy Vary thet Česko
slovenský rotarián was converted to a bi-month ly periodical and was
licensed to reprint materia ls from the Schweizer Rota rier.

Jak dosvědčuie zpráva
z června 1937 v magazínu
ústředí Rl The Rotorion se
náš časopis Českosloven
ský Rotarián velmi b rzy
zařadil do společenství 30
oficiálních rotoriánských
periodik, vycházeiicich v té
době v ll různých ;azycich pro různé distrikty o
rotariánské regiony světa.

As evidenced by o June
1937 report in The Rotorion, the mogozine Česko
slovenský Rotarián wos
quick/y incorporated in the
lomily ol 30 officío/ Rotory
períodíco/s published in l l
/onguoges for vorious
Rotory Oistricts and Regi· ••--~
ons throughout the world .
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Čas úspěchů
Years of Success
Stopy začínají znovu až v rotariánském roce 1931/1932, kdy byl
vydáváním časopisu Československý
Rotarián pověřen Rotory klub Praha
(patrně v té době zastupoval i právní
subjektivitu distriktu), redakci a administraci však zajišťoval člen Rotory
klubu Mladá Boleslav Vácslav Rudl
(es ve jméně Václav není překlep) .
Dne 6. prosince 1932 povolilo Ředi
telství pošt o te l egrafů pod . č . j.
288.300 distribuci časopisu formou
novinové služby. Časopis tisklo mladoboleslavská tiskárno Hejdo &
Zdroj. Československý Rotarián vycháVácslov Rud l, redaktor / editor
zel černobíle ve formátu A4 no křído
vém papíře , s přebalem určeným pro inzerci, v jednoduché sponkové
vazbě, a to v kombinaci češtiny, slovenštiny a němčiny podle jazykové
příslušnosti autora. Rozsah byl dán patrně množstvím příspěvků, které
se podařilo shromáždit, v prů měru míval kolem 40 stran. Náklod se
nepodaři lo zjistit (v roce 1938, kdy Rotory kluby poprvé zanikaly, jich
v distriktu působilo 49 a sdružovaly kolem 1300 čl en ů ). Od roku 1936
začol Československý Rotarián vycházet jako exkluzivní čtvrtletník,
který měl přenášet rotoriánské myšlenky mezi širší veřejnost. Vlastním
potřebám členské základny začol sloužit měsíční zpravodaj distriktu
" Rotorián", který vycházel černobíle ve formátu A5 no ofsetovém papíře, v jednoduché úpravě. Časopis Československý Rotorián byl zřejmě
velmi oblíbený. Ně kol i k jeho čísel se přímo v originálu podařilo j eště
dnes objevit v pozůstalosti bývalých rotoriánů u jejich potomk ů.

Redaktor Vácslo v Rudl o ma jitel tiskárny Josef Hejdo byli nejen členy jednoho
Rotory klubu, ale i sousedé v Českobratrské ulici, re sp . no Českobratrském
náměstí (obě místo se tok jme nují stále). Zatímco dnes je místo Rudlovo domu
č. p. 5 8 pa rkoviště, Hejdův dům č.p./33 no protější straně září novou fasádou.

th

Editor Vácslov Rudl ond
prinl shop owner Josef •
Hejdo were not only the
members ol one Rotory
Club bul olso neighbors
in Ceskobrotrská Street
or Českobratrské Squo·
re (both oddresses stili
opply}. Rudl's house ol
No. 58 gove woy to o
parking lot bul Hejdo's
No. 133 just opposile
has o posh new locode.

.

·
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The troil wos stili warm in Rotory 1931/1932 when the publication of

Československý Rotarián was entrusted to Rotory Club Prague (which
probably represented the District on legol motters) but the editorial work
and shipment were handled by RC Mladá Boleslav's Vácslov Rudl. On
December 6, 1932, the Post and Wireless Service Directorote Ruling
288.300 registered the magazíne os o newspoper. lt was printed by
Hejda & Zdroj in Mladá Boleslav. The Československý Rotorián magazíne wos o size A4 black-ond-white art poper product with outer cover
reserved for classified advertisement, simply stapled and published in o
combinotion of Czech, Slovok ond German, depending on the linguistic
origin of the authors. lts size wos given by the number of editoriol input,
usuolly averoging 40 pages. lt is not possible to determine its circulation
(in 1938, when the Rotory Clubs begon to dissolve, there were 49 of
them in the District, ossociating around 1,300 members). from 1936,
Československý Rotorián
was on exclusive quorterly
magazíne whose mission
wos to disseminate Rotory
ideos omong the broader
CASOPIS C!!KOSLOY!NSK(HO •ROIAI!Y INTIRNAIIONAL•
public. The needs of the
members were cotered for
>AJ. l -.lUU I'Uioi A VI VlDY NA $ 1 SI A f NI V l A l • U'
by the District's monthly
news bulletin called "Rotarián" - a monochrome
A5-size product on offset
poper in a simple loyout.
Československý Rotorián
was obviously a very
populor magazíne. Some
originol issues have b een
retrieved from the orchives
of the former Rotarians
\ . .ll 1111 1.1\1 ~0"\1 I Hl "\( I ~~~ Il l\ I Hl~ I I
ond their sons ond daughR HI \ I I l t ' I I . , \ I I U,\1 1 • \ l ' lll ll-, \1 .. 1
ters.

V Československém Rotoriáno·
vi uváděly jednotlivé zprávy
vždy o b rázky charakteriz ující
dané místo. Sérii miniatur
všech československých měst,
kde působily Rotory kluby,
vytvořil akad. malíř o grafik
Karel Kinský z Turnova. O tom,
že by byl členem některého
klubu, zprávy nemáme.

lt~tTAI!IAN
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Československý
Rotorián
olwoys inlroduced its reporls
by imoges choroclerislic olthe
given ploce. Academie poinler
ond grophic ortist Karel Kinský
ol Turnov creoted o series ol
miniolure sketches ol oll Czechoslovok cities ond towns with
Rotory Clubs. We hove no evidence on his being o member
ol ony olthe Clubs.

Rozruch slovenskei vere;nosti vzbudil dňo 24. ougusta 1935 nález vzácneho
pokladu na stavbe v Košicioch, ktorú robilo firmo tunoišieho rotoriáno Ing. Aloi·
za Nováko. Bol zakopaný v hÍbke 1,4 m pod podlahou starei pivnice v medenei
schránke. Obsahoval ručne tepanú refoz vážiacu 59 dkg a 2 796 zlotých mincí
z nairózneiších období. Pri náleze boli prítomní tro;o tuno;ší rotoriáni - linonč
ný rioditef Hostoš {druhý zfavo}, starosta mesto Moxoň {trefí spravo) a Ing.
Novák {druhý sprava). Košický poklad móžu záuiemcovía dodnes obdivovat'
v špeciálne uprovenei expozícii {trezoru) tunaišieho múzea.

Na domácí půdě
On Home Turf
V roce 1935 měli rotoriáni z východních Čech neobvyklý zážitek,
který zevrubně popsali no stránkách časopisu Čsl. rotorián. Ve struč
nosti z něho vyjímáme: "Rotorián Mráz vyráběl až dosud ve své továrně v Chocni chladící stroje. Letošního roku rozšířil svou továrnu o výrobu letadel. Náš klub byl rot. Mrázem pozván, aby se zúčastnil předve
dení jednoho typu. Je to hornokřídlý jednoplošník se sklápěcími křídly.
Ve stavu složeném nechá se hongorovot v každé stodole o může startovat i přistávat no velmi malé prostoře. Cestovní rychlost jeho je 150
km za hodinu, spotřebo pohonných látek je menší než u nejmenších
typů aut, motor má výkonnost 45-50 HP. Vedle piloto může se umístiti
jeden cestu jící. M nozí z rotoriánů po prvé vznášeli se mezi nebem
o zemí, v mnohých bylo při tom "malá dušičko " (k tomu se ovšem
žádný nepřiz n ol), ale všichni se shodovali v tom, že let byl kl idný, tichý
o podívaná s letadlo no náš kroj přek rásná."

On August 24, 1935, Slovakia was excited by the discovery o l a rare treosure
trove on a Košice building site redeveloped by o local Rotarian, Alois N ovák.
A copper ca se wa s found 1.4 meters deep below the 1/oor o l old cellors. lt contaíned a 0.59 kg hondmade gold chain and 2,796 gold coins lrom various peri·
ods. The case was unearthed in the presence ol three Košice Rotarians - Finan·
cial Directo r Hosta š (second lrom lelt), Moyor Moxoň (third lrom right) and Alois
Novák (second lrom right). The Košice Treosure is displayed in the high security
section ol the local museum.

Mezi rotoríány patřily {a dodnes
významné osobností z řad
umělců a vědeckých pracovníků například příbromský malíř Karel
Schocht {snímek nahoře) o univerzitní profesor Václav Tílle {snímek
dole).
patří) í

There hove been quite o few
Rotorions lrom omong ortists
ond scientísts - e.g . pointer
Karel Schocht ol Příbrom {pic·
ture obove) and University
Professor Václav Tille (picture
below).

Pro expozici o vývoii
letectví zrekonstruovaly
během roku 2004 v díl·
nách Leteckého muzea
v Praze
Kbelích
podobný typ stro;e, kterým létali vysokomýtští
rotoriáni.

A plane similor to the type tested by the Vysoké Mýto Rotorians wos reconstructed in 2004 in the workshops ol the Air Museum Progue-Kbely for thot institute's
oviotion hístory exhibition.

Členem pražského klubu byl v období prvorepublikového Českoslo
vensko nějakou dobu také známý kabaretiér, humoristo, novinář o spisovatel Eduard Boss. S patřičnou uměleckou nadsázkou napsal pro
"Přítomnost", kulturně politickou revue řízenou Ferdinandem Peroutkou
(č. 46 z 22. ll. 1938), jak sám říká , mravoučnou povídku o vzniku o
poslání Rotory. I když není faktograficky přesná, zobrazuje výstižně
principy o atmosféru rotoriánského společenství.
For o time before World Wor ll, the well-known co baret figure, humorist, journolist ond writer Eduard Boss wos o member of RC Prog ue.
With o heolthy dose o f hyperbole, he w rote o morolistic (to use hi s own
words) stery ob out the origin ond mission of Rotory for "Přítomnost" o cu lturol ond politicol magazíne edited by Ferdinand Peroutko (issue
No. 4 6 from November ll , 1938). Though foctuolly imprecise, it nevertheless coptured the very essence of the Roto ry Community.

ln 1935, Eost Bohemion Rotorions shored o rore experience with the
reoders of Československý Rotorián. The following is o brief quoto tion
from o lengthy report: " Up until now, Rotorion Mráz has produced cooling equipment in his foctory in Choceň. This yeor, however, he has
odded oirplones to his product line. Rotorion M ráz invited our Club to
witness the presentotion of one of his oircroft. This is o high-wing monoplane with folding w ings. ln o folded slote it con use ony born for o hongor ond co n Iake off ond lond on very short strips. The plane cruises ol
150 km/h, consumes less fuel thon the smollest outomobiles, ond its
engine is roted ol 45-50 HP. There is provision for one possenger seo t
side by the side with the pilot. M any Rotorions flew for the first time in
their life, many must hove been pretty scored (though no one would
odmit thot), bul generel consensus wos thot the flight wos colm ond
quiet ond the birďs eye view of our region wos splendid."
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Na domácí půdě
On Home Turf

Telegraficky

Tento turistický pavilón v lesním zátiší no břehu Otovy vybudoval Rotory klub
v Písku společně s Klubem Českých Turistů. V popředí je možné rozeznal starého pána, který snímek i podepsal - je to prof. O. Ševčík, slavný houslový pedagog, který vychoval řadu virtuosů světového jména. Rotariáni z Písku měli
k hudbě velmi blízko, dochovalo se i notová osnova pochodu ROTARY, který
v roce 1929 složil předseda zdejšího klubu Metoděj Brandeys a který věnoval
tehdejšímu guvernérovi dislriktu Bedřichu Vranému.

RC Písek with the Club of Czech Tourists builtthis touristlodge in the woods lining
the banks of the Otava. The elderly gentleman in the foreground, who signed the ·
photograph, is Professor Otakar Ševčík, o noted violin pedagogue who educated many virtuosa players of world renown. The Písek Rotarians loved music. We
even have the score of the ROTARY MARCH, composed in 1929 by the Club's
Chairman Metoděj Brandejs and dedicated to District Governor Bedřich Vran ý.
Inauguraci RC Prostějov glosoval vtipným obrázkem olomoucký rotarián Emo
Groag - předseda patronátního klubu {RC Olomouc}, který představuje Hanač
ce prostějovské rotoriány.
The Olomouc Rotarian Emo Groag mode
a wilty cartoon in
celebralion of the
inauguralion of RC
Prostějov: The Chairman of the Sponsoring Club (RC Olomouc) introduces the
Prostějov Rotarians to
a peasant woman
from the Haná Region.

Také studentské domovy byly stavěny a provozovány za přispění místních rotoriánů. Na snímku studentský domov v Olomouci.

V následujícím odstavci přiná šíme teleg rafický vý bě r zpráv z n ě kte
rých klubů, tak jak byly uveřejně ny v měsíčníku Če skosl ovenský Rotorión v letech 1932 - 1938. Výběr je p o dmíněn tím, která čísla tohoto měsíčníku byla k dispozici. P řináš í u rčito u představ u o tom, jakými
otázkami se zejména kluby na menších městech zabývaly.
{Poznámka: Uvádí-li se n ě kde v textu zprávy č á stk o, kterou rotorióni
no ten který projekt, mějt e př i porovnání s dnešní dobou no
zřeteli, že českosl ovens ká koruno m ělo jinou hodnotu, od roku 1925
do roku 1938 se také průběžn ě měni l a její kupn í síla. Např íkl ad oficiální statistická ročenka za rok 1937 uvádí tyto p rů měrné ceny
vybraných potravin- rozumí se za 1 kilogram nebo 1 litr: mléko 1,45
Kč, pivo 2,95 Kč, ch léb 2, 15 Kč, máslo 17,20 Kč, brambory 0,50 Kč,
jablko 2,70 Kč, apod.)
při spě l i

Kutná Hor a: Č inností i finanční podporou se klub zasloužil o postavení Tylovo divadlo. V klubu sebráno no zařízení divadlo 9 500 Kč, mimo
klub přispěli člen ové částkou daleko větš í. Městské hudební škole
zaslán příspěve k 200 Kč , Ochot. spolku Tyl 100 Kč, skautskému oddílu 200 K č, vá noční příspěvky č i n il y 450 K č mimo dary v naturóliích
věnované d ětem v sirotčinci. Pozůstalým po obětech katastrofy v Oseku
věnová n o 200 Kč . Klub přispívá 30 Kč m ěs íčně na mrzáčka F.P. do Vincentia v Praze. Spolu s obcí vydá klub reklamní leták o Kutné Hoře, no
jehož pořízení zatím povolen příspěvek 500 Kč. Klub obstaral no
žádost klubu Albury v N .S.W. korespondenci našich střed oškolských
žáků s tamními a vým ěnu poštovních známek.
Olo mouc: Jednu klubovní schůzi, k níž jsme pozva li i naše dómy, jsme
přeloži li do Přerova, kde no pozvání S tředomoravských elektráren a
jejich vrchního ředitele rot. Němce dostalo se nám vhodného poučení
o významu ele ktřiny v domácnosti. Odborné výklady byly doprovázeny demonstracemi a naše dómy poznaly zejména zařízen í a provoz
elektrické ku chyně, jejíž produkty pak tvořily podstatu ho jného o milého pohoš tění všech účastníků.
Užhorod: M inulou naši schůzi navštívi l užhorodský rodák rot. Sóndor
ze Šanghaje, který nám velmi výstižně podal obrázek o dnešních
poměrech v Číně, o válce, kterou vede Číno s Japonskem, o o důvo
dech, jež k této válce vedly.
Bratislava: Klub usporiodal, podobne oko v predošlom roku, stravovadu akciu vedenú rotariónom Žuffom. Denne je stravovaných l l detí
z najchudobnejších rodin v stredoškolskom internáte. Akcie bola uvedená do činnost i štedrým večerem.
Sušice: Mnozí členové zásl užně pracují v turistice; na jej ich zákrok o
jejich při čině n ím postaveno bylo rozhledno na Svatoboru. O tuto má
též velkou zásluhu rot. Seitz, starosta město, který stavbu tuto všemožně podporoval morálně i f i n ančně .
Mladá Boleslav: Ve Studentské mense podáno bylo za září, říjen o
listopad 6063 oběd ů o v poslední sc hůz i Studentského domova bylo
pěti školám přiděleno 1000 obědů zdarma.
Kutná Ho ra: N a žádost posluhovačky B. zahá jeno pomocí klubu M inneapolis pátrání po jejím synu, jenž před 7 lety zmizel ve Spojených
státech. Dík ochotné rotariónské s l užbě předsedy klubu M inneopolis
G .B.Po lmera setka lo se pátrání s úspěchem.
Ústí nad Labem: Také v letošním roce připravujeme vánoční akci,
která se v loňském roce tok vydaři l o. Obdarujeme rodiny nezaměstna
ných s větším počtem dětí v oblosti G roslitz, Neudeck, Weipert, Pressnitz, Kotharinaberg, Zwikou, Bohm.Kamnitz, Steinschonau potravinovými balíčky o váze 20 až 23 kg v ceně od 80 do 90 Kč. Za tímto úče
lem jsme vyčlenili 3 500 Kč. Tak jako v loňském roce pomoc bude realizovat rot. Bohm.

Students' dormitories we re built ond operated with the help of the Rotory Community. This piclure shows a students' hostel in Olomouc.

32

Bratislava: Posledné dva mesiace pripravovol klub pietnu oslavu 60.
narodenín zomrelého rotoriána Oskara Nedbalo, pripodajúcich na
26. marca. Rozhodli sa pr i pomenú ť si ich postavením bronzovej busty
vo foyeru Slovenského Národného Divadlo. Táto myšlienka, ktoró
vzniklo v klube, bolo realizovaná v spolupráci so Spolkem Slovenských
Umelcov a bratislavskou umeleckou o hudobnou ve rej nosťou a skonči
lo práve v deň jeho 60. posm rtných norodenín odhalením busty, auto-
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News in Brief
The following pa ragraph b ring s you o medley of news fro m the Clubs
os p ublished by the Československý Rotarión mo nthly in 19 32-1 9 3 8 .
Some issues of the monthly were not avoiloble. lt will give yo u on
ideo w hat smaller-town Clubs were preoccupied with .
(Note: The sums contributed by the Roto rians to ind ividua! projects
should be meosured against the varying exchange role of the Czechoslovak currency whose purchasing power voried continuously in
1925-193 8 . Thus, the o fficial 1937 Sta tistical Yeorbook indicates the
follo wing average prices of selected foo ds (per one kilogram or one
liter): Milk - 1.45 Kč, beer- 2.95 Kč, bread - 2 .15 Kč, butter 17.20 Kč, potatoes - 0 .50 K č, opples - 2.70 Kč, etc.)
Kutná Hora: The Club has worked and provided funding for the construction of the Tyl Theoter. The Club collected 9,500 Kč to equip the
theoter ond outside the C lub, the members contributed much more. The
locol music school has received o contribution of 200 Kč, the Tyl omoteur theoter society received 100 Kč, ond the Boy Scouts · 200 Kč;
Christmos donotions omounted to 450 Kč not counting in moteriol gif ts
to the orphonoge. Fomilies of the victims of the Osek mining disoster
received 200 Kč . The Club contributes 30 Kč o month to the hondicopped F.P. from Vincentium, Progue. The Club and the Community will
jointly releose o promotionol leoflet on Kutná Horo, w ith 500 Kč o llocoted for this purpose to dote. At the request of Austrolio' s RC Albury,
N .S.W .,\ the Club has orronged o letter ond post stomp exchonge program for Czech and Australian high school students.
O lo mouc: One of aur Club meetings, to which aur ladies were invited,
took plece in Přerov, where the Chief Director of the Centra! Morovian
Electric Power Stations, Rot. Něm ec lectured on the importance of electricity for households. The lecture come complete w ith practical demon·
strations for aur lod ies to learn especially obout the equipment and
operation of on electrical kitchen where delicious food was cooked for
on opulent banquet we were treated to.

V ří;nu 1934 bylo v Brně otevřeno z rekonstruovaná o nově přistověná nemocnice Milosrdných bratří. Zařadilo se ke špičkově vybaveným lékařským zařízením
té doby. O novou nemocnici se výrazným způsobem zasloužil MUDr. Karel Neuwirth {na dobové karikatuře drží rotoriánské ozubené kolo}, primář chirurgického o ortopedického oddělení, profesor Masarykovy univerzity o v té době také
guvernér československého Rotory distriktu 66. Je zřejmé, že v tomto úsilí mu
byly oporou i ostatní členové RC Brno, protože sám ji v jednom ze svých proslovů označil za "di/o rotoriánské", které vzniklo bez podpory státu, země o město.
Brno' s reconsfructed ond
extended Brothers ol Mercy
Hospitol reopened in Octaber 1934. lt wos one ol the
best-equipped heolth estoblishmenfs ol its firne. The projed succeeded thonks lorgely the ellorts ol Dr. Korei
Neuwirth {holding o Rotory
georwheel the cortoon },
Heod Surgeon ond Orthopedist, Prolessor ol the
Masaryk University, ond ol
Ihot time olso Governor o l
Czechoslovokio 's Rotory
District 66. He wos obviously ossisted by other members ol RC Brno os he described the hospitol, in one
ol his speeches, os o "Rotory project" unossisted by the
Stole, Notion ond City.

Uzhgorod: We were visited at aur latest meeting by Uzhgoroďs own
Rotarian Sándor of Shanghai, who vivid ly narrated obout todoy's conditions in China, the Sino-Japanese W or, ond the reasons why it is
being fought.
Bratislava: like in the previous year, this Club has lounched o soup
kitchen project supervised by Rot. Žufo. Meols are provided on do ily
bosis to ll children from the poorest fomilies ot the local boording
school hostel. The project was launched at a donors' evening and,
thanks to the self-socrificing effort of our Rotorians, it will continue into
the w inter months.
Sušice : Many of our members are involved in the tourist !rode o nd hove
inspired the bui lding of o look-out tower on the hilltop of Svatobor. The
project received oll-round morol ond finonciol support from Moyor
Seitz, o Rotorion.
Mladá Boleslav: ln September, O ctober and N ovember, the students'
refectory served o toto I o f 6 ,063 lunches. The lotest meeting of the Studenis' Home o llocated 1,000 free lunches to five schools.

Činnost" prvorepublikových rotoriánov bolo no Slovensku spojená vel"mi výrozne
s rozvojom Československého červeného kríža o to oko no báze dobrovol"nej,
tok oj prolesionálnej. Rioditef"om jeho slovenského ústredio v Martine bol vtedy
rotorián MUDr. František Šmejkal {no snímke uprostred} .

Kutná Ho r a : At the request of M rs. B, o chorwomon, RC Minneopolis
was asked to help find her son, who disappeored in the United Stotes
seven years ego. The search wos successful, thonks to the selfless Rotarian assistance of the Club's Chairmon, G. B. Palmer.
Ústí na d Labem: We intend to repeat the Christmas project thot was
so successfu l last yeor. Food parcels weighing between 20 and 23 kg
ond priced between 80 and 90 Kč w ill be distributed to jobless fa mi·
lies with many children in the areo of Graslitz, N eudeck, Weipert, Press·
nitz, Kothorinaberg , Zwickou, Bohm. Komnitz and Steinschonau. We
hove o llocated 3,500 Kč for the project to be coordinoted, os losl year,
by Rotorian Bohm.
Bratislava : The Club has been busy in the post two months orgonizing
celebrations of the 60th anniversory of the birth of the lete Rotorion,
Oskar N edbal, on M orch 26. The pian wos to install o bronze bust of
the composer in the foyer of the Slovok N ationa l Theater. The p ian,
devised by a ur Club, wos implemented in conjunctio n with the A ssociotio n of Slovok Artists and Bratislavo musician s ond ortists. The bust,

ln Slo vo kio b etween the two world wors, Ro tory ocfivilies were very cfosely o ssocioted with the de velopment o l the Czechoslovok Red Cross Society on both
volunlo ry ond prolessionol bosis. Rotorion František Šmejka l wos directo r of its
Slo vo k Centra/ in M orfin {in the cente r of the photo).
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rom ktorej je slovenský akademický sochár Jozef Pospíšil. Na pietnom
akte prehovoril jednatel' klubu rot. M. Švando o zúčastnilo so ho vel'o
našich členov. Slávnosf bola vysielaná tiež rozhlasem.
Kolín: Přijat do ochrany klubu chudý hoch, nadaný houslisto.

V letech 1935 - 1936 se rotarióni z Ústí nad Orlicí ;ako členové Družstva pro
postavení divadla podstatně zasloužili o výstavbu nové divadelní budovy. Postavil ii v té době známý architekt Kamil Roškot ve funkcionalistickém stylu, charakteristickém pro tehdeiší československou architekturu. Budova má divadelní sól
pro 470 diváků s výbornou akustikou o ;eviště s kvalitním technickým zázemím.
Součástí ob;ektu ;e i samostatný kinosál o společenské prostory. Roškotovo divadla o kino Mói slouží obyvatelům města dodnes.

Užhorod: Schůze v posledním měs íci byly skoro ves m ěs vyplněny otázkami veřejnými a hospodářskými, týkajícími se našeho kroje. Jednalo
o debatovalo se o dřevařském p rů myslu ve východní části Podkarpatské Rusi, kde je sice množství výroby i odbytu, ale není dostatek materiálu, třebaže okolní lesy skrývají ještě nepřeberné množství dřív í. Ukazováno bylo no tyto anomálie, které se vyskytují i v jiných oborech
(kamenolomech), kde pod silnou konkurencí státu soukromé podniky
upadají. Živě také bylo debatováno o 40 hodinové pracovní době
v týdnu, o otázkách úvěrových a o obtížích, s nimiž se setkává elektrizace Podkarpatské Rusi .
Žamberk: Ze siln ice od Svatých ku kopli Rozárce, nejvyššímu to bodu
nad městem, postavíme t.z. rotoriánskou alej. Alej bude vysázeno asi
120 lipovými stromy. Rot. Koblih vzal si na starost postaviti ještě letos
no Rozárce dřevěnou rozhlednu, jež ponese jméno Tyršovo, ovšem za
přispění různých korporací o ši rší veřejnosti.
Bratislava: Začali sme veselým večerom. Pozvali sme dámy no mikulášsku schodzku o rot. Breuer o Stuchlý premieto li filmy zo svojich ciest
po Slovensku a po r6znych eurápskych štátoch o rot. Žuffo premietol
svoje neobyčojne šfostné a humorné filmy z pol'ovníckeho života.

ln 1935-1936, Ratarians in Ústí nad Orlicí formed on associotion for the building o( o theater. The building was designed by the architect Kamil Roškot in the
functionalist style, which was (airly typical o( the period Czechoslovak architecture. The auditorium has 470 seats, splendid acoustics and superb technical
amenities. There is also o separate movie theater and lobby. Built by Roškot, the
Mói Theater and Movie House is stil/ in use today.

Pelhřimov: Meteorologická stanice no Křemešníku , jež stálo klub
6 000 Kč, bude převezeno do Pelhřimova k novému doplněn í o instalování. - Utvořivšímu se oddílu skaut ů poskytnuto pomoc morální i hmotná, také i pražskému oddílu ska utů vyšlo se všemožně vstříc k uskuteč
nění jeho pobytu pod Křemešníkem. - V otázkách národohospodář
ských sleduje klub zvelebování kroje, což podstatně projevil účastí při
deputaci no ministerstvu veřejných prací o ministerstvu financí při naléhavé žádosti o úpravu zanedbaného silničního úseku Košetice-Čechti
ce-Vlašim.

Banská Bystrica: Od inougurácie sme moli 15 schodzok, z ktorých tri
so uskutečnili v blízkych kúpel'och S lia č, aby sme umožnili o j no Sliači
letujúcim, prípodne liečiocim so rotoriánom účast' no našich schodzkach. Poslednej našej schodzky no S li ač i so zúčastn i l oj rot. Rudolf
Hejný, člen RC Chorbin {Monchookuo), čsl . konzul v Chorbine, ktorý so
po fožkej o dlhej chorobe zotavoval no S l iač i. V miestnostioch bonskobystrickej Obchodnej o priemyselnej komory sme s ním usporiodoli
verejnú prednášku no tému " Dnešné Mandžusko" . Prednášojúci bol
odmenený nadšeným potleskem poslucháčov.
Pardubice: Náš klub místo zasílání novoročn íc h gratulací věnova l větší

RC Tábor dbal na historické tradice svého města . / RC Tábor wos we// owore of
the historical traditions of its town.

částku pro vyživovací akci no pardubických školách o dále Kč 300 na
očkovací akci dětí proti záškrtu. Klub náš provád í zejména zahraniční
propagaci město o činnost toto se setkává se zdarem. Klub zaslol četné
brožury no zahraniční kluby, v nichž upozorňuje se no meziná rodní

podniky sportovní "Velkou pardubickou steeple chase" o motocyklový
závod "0 zlotou přil bu".
Košice: Z iniciotívy rot. Dr. Štefánika bolo zriodená pri policojnom rioditel'stve v Košicioch st rovovňo, v ktorej so vydávo 250 - 270 obedov
chudobným žiokom zadarmo. Členovio nášho klubu prispievojú no
túto okciu spoločne sumou 1 700 Kč mesočne .

RC Mělník nebyl znám ;en díky proslulému mělnickému vínu, ale i díky aktivitám
;eho člen ů. Klub Veslařů Mělnických například reprezentovala rotariónskó loď
s označením "K.VM. 250" ·věk ;e;ího osazenstva čítal dohromady 250 let. Na
háčku býval ne;starší mělnický rota rión J. Stein.
RC Mě lník gained fame not only b ecouse o( the premium wines o( Mě lník but
olso for the activities o f its members. K. V.M 250 wos the Rotarion scu/1 representing the Club o( Mělník Oorsme n, the combine d age o f its cre w b e in g 250
ye ors. Mělník's o ldest Ro torion, J. Ste in wos usually ot bow.
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L edeč nad Sázavou: Krápn íkové jesky n ě, které byly objeveny těsně
u město , stanou se turistickou a trakcí prvého řádu. Náš klub podniká
nemolou práci, aby jeskyně byly zpř ístupněny, věde cky prozkoumány
o zejména pátráno po dalších prostorách, načež budou odevzdány
městu. Členové pro první práce sebrali sbírkou 1 500 Kč. "Jeskynní
odbor" sděluje, že z dosavadních prostředků podařilo se již zpřístup nit
volnou část objevených prostor.
Podařilo se získati p rostředky
no práce další, č í mž k romě
toho, že opa třeno bude tomuto
kroji turistická a trakce, zajistíme
slušnému počtu dělníků nepřetr
žitou práci po zimní měsíce
(pracovalo asi 30 dělníků nezam ěstnanýc h).

created by Slovak Academie Sculptor Josef Pospíšil, was unveiled on
the 60th birthday anniversary of Nedbal. The solemn act was witnessed by many members of our Club and the keynote speech was delivered by our Secretary, M. Švanda. The act was broadcast live on the
radio.
Kolín: A talented young violinist from a poor family was brought under
the oegis of our Club.
Uzhgorod: Our meetings in the past month have almost exclusively
dealt with the public and economic affairs of our region. We discussed
the situotion of timber-processing industries in the eastern port of Ruthenia where there is substantial production and sales potential but a shortage of materials although the local woods would stili provide a quantity of timber. Similar anomalies exist also in other industries {slone quarries) whose private operators cannot compete with stote-owned companies. Discussions centered also on the 40-hour working week, the
problems with obtoining credits, and the difficult process of electrification of Ruthenia.
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Dňo 22. decembro 1926 bolo v Užhorode otvorenó slovenská cigánsko (rámsko - pozn. red.) školo. Obratným o p rezierovým pósobením Jozefo Šimka, vle·
doišieho predsedu školského referátu v Užhorode, predložili cigáni žiodosť
o zriodenie školy o prispeli sami prácou no slovbe budovy. Školo pósobí znotel'ne oi no cigáňov dospelých. Sú hrdí no "svoiu" školu. Deli učio sloršich číloť
o písot; zlepšilo so čislolo cigánskych obydlí, zlepšilo so hygie no, vz rásllo snácf
oi úsilie o vyššiu živolnú úroveň. Príčinou úspechu bol pevný základ, predovšelkým psychologický o sociálny. Predlým niekol'ko pokusov v cudzine neviedlo
k uskutočneniu lrvolei výchovy o vyučovoniu cigánskeho dieťoťo v škole, až
Užhorode so prvýkrál úsilie podorilo.

- ~

Žamberk: We are going to establish a Rotory Alley to connect Svatý
with the Rozárka Chapel, the highest place in the town. Approximately
120 linden trees will be p lanted. Rotarian Koblih undertakes to build a
wooden look-out platform ot Rozárka before the year's end, and mane
it for Tyrš, if he can obtain funding from corporations and the generel
public.
Bratislava: We started the month with a merry evening. Ladies were
invited to our meeting on St. Nicholas' Eve, and Rotarians Breuer and
Stuchlý showed films from their travels in Slovakia and Europe while
Rotarian Žuffa treated us to his humorous films from the hunting world.
Pe lh řimov: The Křemešník Weather Station which has cost the Club
6,000 Kč will be taken to Pelhřimov to undergo further upgrading and
re-installation. - Our newly-formed Boy Scout Club has received moral
and material support and a Scout unit from Prague was assisted in
every which way to help them organize a ca mp at Křemešník . - As far
os the national economic issues are concerned, our Club endeavors to
help improve the regional standards, os cogently proved by the pre·
sence of its envoys in the deputation presenting on urgent plea to the
ministries of public works and finance to repair neglected sections of
the Košetice-Čechtice-Vlašim motorway.

Banská Bystrica : There have been 15 meetings since our inaugura·
ti on, three of which were held in the nearby spa of Sliač so os to enable
Rotarian visitors and patients to take part. Rot. Rudolf Hejný, member of.
RC Harbin (Manchuria) and Czechoslovak Consul in Harbin, who was
convalescing after a grave Iang illness in Sliač, was among our guests.
Mr. Hajný delivered a lecture on the theme "Manchuria Today", in the
local Chamber of Commerce and lndustry.
Pardubice: Rather than send out New Year's greeting cards, our Club
donated a substantial sum to pay for school lunches in Pardubice and
contributed 300 Kč to the child d iphtheria vaccination program. Our
Club is primarily engaged in the international promotion of our city and
has been fairly successful in this effort. We have distributed numerous
brochures to foreign Clubs highlighting major international sporting
events - the Grand Pardubice Steeplechase and the Golden Helmet
Motorcycling Competition.

A Slovok Roma school opened in Uzhgorod on December 22, 1926. Josef
Šimek, heod of the Uzhgorod School Deporlmenl, octed both prudently ond
smortly when coercing the Roma communily to opply for o school ond help build
il, loo. Roma odu/ls were equolly impressed ond proud on "their" school. Children loughl their elders Ia reod ond wrile, the hygienic slondords improved ond
the communily probobly even begon to seek beller living slondords. Success wos
buill on so/id foundolions, primorily psychologicol ond socio/. Eorlier ollempls
mode obrood to provide upbringing ond educolion lo Roma children ol school
hod foiled bul Uzhgorod wos o brighl new exomple to emu/ale.
Členovio dnešných Rotory klubov, ktoré boJi založené až po roku 1990, čoslo
zisťuiú, že oi k ich meslám so vzťohuiú roloriónske lrodície, hoci len sproslredkovone. Nopríklod v Liplovskom Mikuláši žilo v období prvei republiky rozvetvená
rodino ŽuFfovcov {v/oslnilo ieden z noivóčších kožu obráboiúcich podnikov
v republike}. Syn moiitelo Vladimír pósobi/ v Brolislove o oko medzinárodne
uznávaný odborník v oblosti formácie bol členom bratislavského Rotory klubu.
Viocei so o ňom móžele dozvedieť v živolopisnei knižke" Len so nikdy nevzdoť! "

Košice: On the initiative of Dr. Štefánik, we helped to set up a canteen
at the Košice Police Headquarters that provides 250-270 free lunches
to school children from poor families. Our Club donates 1,700 Kč
every month.
Ledeč nad Sázavou: The stalactite and stalagmite caves discovered
in the close vicinity of our town will become a first-class tourist attraction. Our Club has devoted no small effort to have the caves mode
accessible and scientifically explored, and a further search in this loca·
lity was undertaken ahead of handing the caves to the town hall. Mem·
bers collected 1,500 Kč to fund initial works. Our "Cave Section"
reports that a large proportion of the newly discovered caves is now
accessible. We have managed to raise funds for further exploration,
and hope that in addition to providing a tourist attraction this will create
solid jobs in the winter season (around 30 unemployed workers have
participated in the excavations) .

Members o( the modern-doy Rotory Clubs Founded ofler 1990 oflen Find oullhol
their home ploces hove o Rotory lrodition, olbeil frequenlly indirecl. Thus, Liptovský Mikuláš wos the home bose, before the Second World Wor, of the romified ŽuFFo clon (owners of one of the principollonnery businesses in Czechoslovokio}. The proprielor's son Vladimír resided in Brolislovo wos on inlernolionolly occloimed oulhorily on phormocology, ond wos o member of RC Bratislavo.
He is the oulhor of the oulobiogrophicol book "Don 'l You Ever Give Upl".
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Jméno Václava Klementa, člena RC Mladá Boleslav, vešlo do historie ve spojení s názvem továrny Laurin & Klement, která dala základ
zdejší automobilce Škoda. V roce 1935, k uctění 85. narozenin prezidenta l G. Masaryka, pověřil společně se svojí chotí Antonií tři své přá
tele z Rotory klubu, aby vystavěli a uvedli do provozu nový sirotčinec
pro 50 dětí. K tomuto účelu dal k dispozici stavební pozemek, zahradu
o hotovost jednoho miliónu korun. Další prostředky věnoval pro hmotné
zajištění sirotků při jejich vstupu do praktického života. Dnešní široká
veřejnost zná jiný objekt, jehož stavbu Václav Klement inicioval a podporoval - Národní technické muzeum v Praze Ivěnoval mu i velkou část
prvních sbírkových předmětů).
Snímek V. Klementa (sedící
vlevo} s přáteli z RC Praha
{stojící odleva: Waldes, Podhajský a manželé Pucovi) na
zahradě jeho vily v Mladé
Boleslavi. Sedící vpravo je
nestor prvorepublikových rota·
riánů F.J. Vlček z Clevelandu.
V. Klement {sitting, left) entertains his friends from RC Prague {slanding, from the le(t),
Waldes, Podhajský ond M.
and Mrs. Puc) in the garden
o( his vil/a in Mladá Boleslav.
Sitling right is the doyen o(
pre-war Czechoslovak Rotarions, F.J. Vlček from Cleveland.

The name of Václav Klement, member of RC Mladá Boleslav, mode
history in connection of the Laurin & Klement auto makers, the precursors of the local Škoda Auto. ln order to celebro te the 85th birthdoy of
President lG. Masaryk in 1935, Klement and his wife Antonie asked
three of his Rotory Club friends to establish an orphanage for 50 children. Klement donated a building site, garden and one mill ion crowns in
cosh for the purpose. He donated further funds and means to provide
the orphaned children for the start of their practical life. Václav Klement
also initiated and financially supported the establishment of Prague
National Technical Museum ldonating most of his early collector's
item s).
Daleko víc, než portrét Jindřicha Waldese, jednoho z nejaktivnějších
zakladatelů prvního RC v Československu, nám napoví známá ochranná známka jeho firmy KOH-1-NOOR. Dívčí tvář s patentkou v oku znají
generace švadlenek o krejčích dodnes. Waldesovy stiskací knoflíky
zvané patentky i ostatní šatní spínadla jsou celosvětově chráněné
patenty. Exportovala je nejen pražská firma, ale i její závody v Dráždanech, Varšavě , Paříži , Barceloně a Long Island City v USA. Sbírka
spínadel, kterou kdysi Jindřich Waldes založil, obohacuje dnes fondy
pražského Uměleckoprůmyslového muzea. Jindřich Waldes byl také
mecenášem významných moderních českých výtvarníků ..
!např.
František
Kupka).
Obrazy z jeho rozsáhlé sbírky jsou dodnes světovým unikátem.
The portrait of Jind řich Waldes, one of the most odive
founding fathers of Czecho·
slovakia's first Rotory Club,
may not be quite as telling as the well-known trade-mark of his company, KOH-1-NOOR. Seamstresses and tailors oll over the world are stili
familiar w ith the logo showing a young girl's face with a snop button in
one eye. lt is no publicity stunt to say that Waldes's snop buttons and
other zippers have been used oll over the world: these products were
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covered by a worldwide trademark and were exported in the 1920s
not only by the Prague-based company but its affiliations in Dresden,
Warsaw, Paris, Barcelona and Long Island City in the United Sta tes.
Today, the collection of fastening aids commenced by Jindř ic h Waldes
a long time ago is part and parcel of the archives of Prague's Museum
of Applied Arts. J ind ři ch Waldes was also the sponsor of prominent
modern Czech graphic artists je.g. František Kupka). His pictu re collec·
tion is one o f the unique collections in the world

O sobní vzpomínka
O působení v Rotory klubu Praha se z m iňuje ve svých obsáhlých
memoárech Mé vzpomínky !Lidové Noviny, Praha, 1993) otec prvního
prezidenta České republiky Václav Maria Havel. Přinášíme drobně
zkrácenou a redakčně upravenou část týkající se jeho vztah u k Rotory.

"Členem Rotory klubu Praha jsem se stal nedlouho po jeho založení
v září 1925. Že jsem se stal rota riánem, to u mne byla zvláštn í okolnost,
a to ta, že jsem jako předseda ústřední studentské organizace po pře
vratu !myšlen vznik republiky v roce 1918 - red . pozn.) poznal osobně řadu významných m už ů našeho národa. Byl jsem jediný z gene race
dřívějších studentských funkcionářů, kdo byl členem pražského klubu
Ibylo mu teprve 28 let- red. pozn.). Jed i ně v b rněnské m klubu se uplatnil MUDr. Karel Neuwirth, v Košicích dr. Ludevít Ruhman.
Moje první klasifikace byla "obchod radiopř i jímači". V té době jsme,
můj bratr Miloš a já, p rávě založili firm u "Rad io Lucerna". Brzo po

svém přijetí jsem přinesl, v l astně i s montérem přivezl, americký bateri·
ový superhet Western Electric s rámovou anténou do sc hůze rotariánů
v Anglickém klubu. Vynález vzbudil zejména mezi staršími pány nesmírný obdiv. Avšak netrvalo dlouho, a požádal jsem o změnu klasifikace
pro obor mně bližší. Má nová klasifikace bylo "reol estate", způsob stavebního podnikání. Do svých úmyslů zpřístu pnit území nad Barrondovou skálou jsem zasvětil pražské rotoriány no pikniku, který jsem uspo·
řádal na hřebenu Habrové v den, kdy se pravidelně kona la naše spo·
lečná večeře. O regulaci Barrandova hovořil a no situačním plánu,
k tomu účelu zvětšeném, návrh vysvětloval architekt Max Urban . Bylo
to 30. května 1927. Pikniku se účastn i lo asi 70 rotariánů, což bylo pro
mne povzbuzující.

Na jaře roku 1935 přihlíželo se zájmem několik rolariánů při návštěvě filmových
AB na Barrandově (dostavěny 1933, ve správní rodě bratři Havlové,
oba rolariáni) natáčení filmu . Jedenácté přikázání" - zleva: guvernér Zaba,
pas/guvernér Vraný, rolarián Alaupovič ze Záhřebu a předseda pražského
klubu Kol/ar s dámami.
During their spring 193 5 visit to the AB Film Studios on Barrandov Cliffs (com·
pleted in 1933, the brothers Havel- both of them Rotarians - sol in the Boord
o( Direclors), several Rotarians eagerly wotched the shooling o( the movie "The
Eleventh Commondmenť: From le(t - Governor Zobo, Post Governor Vraný,
Rotarian Alaupovié from Zagreb, and RC Prague Chairman Kol/ar in the com·
pany o( the ladies.
ateliérů

Ve Sladkovského sále Obecního domu se konal každoročně Ladies'
Day, kdy každý rotarián měl přivést svou manželku - pokud ji měl
a pokud chtěla. Každý rok se také konala schůze, na níž měl každý
rotarián právo přivést svého syna nebo syna svého přítele. V Rotory
jsem poznal řadu význačných a ve veřejnosti známých osobností z růz
ných oborů činností. Rád bych však zdůraznil, že naše kluby neměly
ráz klub ů obchodníků, jak se to někdy tradovalo. Mezi členy se
významně uplatňovali přední intelektuálové, kulturní a vědečtí pracovníci - jejich přednášky byly nejoblíbenější.
Musím vzpomenout ještě jedné události z mého rotariánského života, a to mé předsednické funkce. Poněvadž jsem nikdy nebyl dobrým
řečníkem, snažil jsem se získat významné nebo zajímavé přednašeče.
Avšak dva dny po mých čtyřicátých narozeninách mi připadl úkol velmi
těžký a smutný. V den, kdy se konala naše schůze, zemřel první prezident naší republiky T. G . Masaryk. Projev jsem si neměl čas připravit
a musel jsem ho učínit za všeobecné tísně a dojetí. Byla to pro mne
poslední velká událost v rotariánském životě."
Belgická delegace v kruhu pražských rofariánů no Barrandově před novou
moderní restaurací roforiána Havla.

Na domácí půdě
On Home Turf
ln the Sladkovský Hall a Ladies' Day was held every year to which
Rotarians would bring their wives - if they had ony and the lady consented. Too, each year there were meetings to wh ich Rotarians were
entitled to bring their sons or the sons of their friends. ln Rotory, I came
to know quite a few prominent and publicly-known people from various
walks of life. But I should like to stress that our clubs were not business
meetings as the local gospel had it. There were, among the members,
foremost intellectua ls, artists and scientists whose lectures were extremely popu/ar.
I reca/1 yet another Rotarian episode of my life - my chairmanship.
As I am not a born speaker, my a mbition was to recruit prominent or
interesting lecturers. However, two days after my 40th b irthday I was
confronted with a difficult and mournful task: on the day we met the first
Czechoslovak President, T. G. Masaryk died. I had no time to rehearse
my speech and had to delive r it in an atmosphere of general distress
and sadness. lt was the lasl auspicious event in my Rotory life."
Bot'ovská tradice provází RC Zlín od jeho samých začátků. Vlevo no snímku
z roku 1935 poznáváme Tomáše Botu seniora. V roce 2004 oslovil své devadesátiny čestný člen zlínského Rotory klubu, Tomáš Boto junior.

A Belgian delegotion in the company o( Prague Rotorions outside the modern
new restaurant ol the Rotarion Havel

A Per sono/ Recollectio n
Václav Maria Havel, father of the former Czech President Václav
Havel, mentions in his voluminous memoirs, "My Recollections" (Lidové
Noviny, Prague 1993) activities in the Rotory Club Progue. The follow ing is a slightly condensed and edited passage devoted to his relationship w ith Rotory:
I became a member of Rotory Club Prague not long after its inception, in September 1925. I owe my becom ing Rotorian to o very special circumstance - a s chairman of a centra / students' organization after
the takeover (founding of the Republic in 1918 - Ed itor's note) I came
to persona/ly know many prominent men of our nation. I was the only
one of the former student leaders to join the Prague Club (He was only
28 then - Editor's note).
My first classification was "radio set dealer". My brother Miloš and
I had just started the firm "Radio Lucerna". Soon after my admission
I ond my technician brought a battery-operated American Western Electric superhet to a Rotory meeting in the English Club. The invention aroused greot admiration, especia/ly among the o/der gentlemen. Before
long I oppl ied for a change of classification in favor of something that
wos doser to me. My new specialization was "real estate". My plans
for opening a loco lity overlooking the Barrandov Cliffs were unveiled to
the Prague Rotarians ot the picnic I orgonized on the Habrová Ridge on
the day of our regulor dinners. Architect Max Urban spoke obout the
redevelopment of Barrandov ond exploined the ideo on a magnified
situation map. The date was 30 May 1927. There were obout 70 Rotarians in attendance, which was fine for me.

The Bot'o lrodition has occomponied RC Zlín since its
founding doy. Pictured left in
the 1935 photo is Tomáš Bo(o,
Sr. Tomáš Bo(o, Jr., on honorory member of RC Zlín, ce lebroted his 90th birthdoy in 2004.

Pro

zlínské roforiány bylo
cestovat letadlem.
The Zlín Rotorions were com·
monly used fo going by oir.
běžné
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Snímek Paula Horrise si
na památku pořídil Bedřich Furst z Hodonína.

Cizina nás respektuje
lnternational Esteem
Již v úvodu první výroční zprávy RC Praha z roku 1926 je zdůraz
něno: "V Československé republice má Rotory další zvláštní poslání jednak k tomu, že je jeho snahou i úkolem přispěti k přátelskému sblížení
a družné spolupráci zástupců různých národností, obývajících území
naší republiky, a - pomocí mocného mezinárodního pozadí - utužovati dobré sousedské styky naší republiky se státy okolními (jak již také
činí), tak i se vzdálenou a nejvzdálenější cizinou; jednak tím, že má při
pravovati půdu pro šíření hnutí Rotory ve státech Malé Dohody a státech slovanských, kde má dojíti k zakládání klubů v nedaleké budoucnosti.~~

The first Annual Report of RC Prague in 1926 underlined in its lntroduction: "Rotory hos Iang hod a special mission in the Czechoslovak
Republic, partly because it is our ombition ond our tosk to assist friendly ropprochement and comrode-like cooperation omong the representotives of the many notionality groups resident in the territory of our
Republic ond - with the help of a powerful internotionol bockground to cement good relations between the Republic ond its neighbors
(which is what our country is doing) os well with distont, and indeed
very distont, overseos notions by virtue of paving the ground to the
exponsion of the Rotory Movement in the Member Stotes of the Little
Entente and the Slavie notions where the foundation of the Clubs is not
a too distont proposition."
• Tzv. Malou dohodu uzavřelo Československo, Jugoslávie o Rumunsko v roce
1920. Dohodo zavázalo tyto tři státy ke společnému postupu v mezinárodních
otázkách a mělo zoiistit
stabilitu ve střední Evropě.
~ěmecko

HS ko

A

• The "Little Entente" wos
o mutual delense arrangement formed in 1920
between Czechoslovokio,
" Yugoslavia and Romania.
The three countries commiHed themselves to coordinate their foreign poliu m u n
cies so os to ensure stability in Centra/ Europe.

This photograph ol Paul
Horris wos loken by Bedřich Furst ol Hodonín.

Začátkem 30. let začol rozvíiel
no úrovni distriktů 66 a 73
svoii činnost i tzv. Malý komitét
skupina zástupc ů pro
Česko-německo- rakouskou
spolupráci. V říinu 1935 napří
klad RC České Buděiovice
uspořádal ve Vyšším Brodě
mezidistriktní schůzku za účasti
téměř 90 rotoriánů. Na snímk u
vlevo rot. Klement z pořádoiící
ho RC České Buděiovice
o guvernér Zobo (uprostřed).

ln the eorly 1930s, the "Smol/
Committee" for Czech-Germon-Austrion
cooperotion
lounched its oclivities within Districts 66 ond 73. ln October 1935, RC České
Buděiovice orgonized on lnter-District Conference of a/most 90 Rotorions in Vyšší
Brod. This picture shows Rotorion Klement (lelt) from the orgonizing RC České
Buděiovice, ond Governor Zobo (center).
Početná delegace z Československo se zúčastnilo v roce 1930 světového kongresu Rl v Chicagu. František Skol z RC Plzeň, který byl ieiím členem, si vyznačil
některé účastníky přímo no fotografii, kterou přinesl 23. června 1930 deník Chicago Record Herold.

Prvé společné oficiálne stretnutie rotoriánov zo slovanských krajin sa
uskutečn i lo v priebehu svetového kongresu Rl v Nice roku 1937. Veče

ra sa zúčastnilo cez 80 Čechoslovákov, 36 Juhoslovonov, 25 Poliokov
o 8 Bulhorov. Zasadoniu predsedol vo funkcii rioditel'o Rl Karel Neuwirth z Brno. Účastníkov osobne pozdravil Paul Horris.
The first officiol meeting of the Slavie Rotarians took ploce during the
Rl World Convention in Nice in 1937. The evening program wos attended by more thon 80 Czechoslovoks, 36 Yugoslovs, 25 Poles, ond
eight Bulgorions. The deliberotions were presided over by Karel Neuwirth of Brno in the copocity of Rl Director, ond Paul Horris delivered
his greetings in person .

Rotory klub v Poděbradech vydal pro účastníky světového kongre su RI v Nice
anglicky psanou propagační brožurku - pozvánku do lázní, v nichž působí.

Viát. POD.f:DRADY SPA
(:ZEOIOSLOVAKIA
Rotory Club Poděbra
dy provided participonts ol the Rl World
Convention in Nice
with on English brochure inviting guests to the
locol spa.
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A sizoble Czechoslovok delegotion ottended the Rl World Convention in Chicago in 1930. František Skol from RC Plzeň marked some of the delegotes in the
photogroph published in June 23, 1930 issue ol the Chicago Record Herold.

Celosvětový měsíčník The Rotarian informoval ve 30. letech o Čes
koslovensku relativně často . Nop říklad v lednu 1933 zařadil prezidenta T. G . Masaryka mezi významné osobnosti měsíce , v ř íjnu 1936 při
nesl čtyřstránkovou reportáž od tehdejšího guvernéra Ferdinanda Hyži,
v červnu 1938 dvoustranu spojenou s propagací všesokolského sletu
z pero známého pražského novináře, člena RC Praho Berto Ženatého.
Drobných zpráv bylo nepoč ítaně.
The Rotarion Monthly foirly often reported on Czechoslovokio in the
1930s. ln Jonuary 1933 th is w orldwide magazíne listed President T. G.
Masaryk omong the Personolities of the M onth; in October 1936 it

corried o four-poge report by Governor Ferdinand Hýžo, ond in June
1938 o spreod poge in promotion ol the Notionol Sokol Rol ly, written
by o noted Progue journolist, RC Progue member Bert Ženatý. There
were olso many smoll reports in the magazíne.

Cizina nás respektu je

Když malá Shirley Templovó pózovalo no této fotografii, nemoh/o ještě tušil, že
o půlstoletí později, v 90. letech, se slone velvyslankyní USA v opět demokratickém Československu. Snímek přinesl měsíčník The Rotorion v červnu 1938 mezi
ostatními fotografiemi ilustrujícími článek o novinkách světové kinematografie.

dentem republiky Edvordem Benešem byli později při svých návštěvách
Československo při jati ještě prezidenti Rl Johnson ( 1936) o Duperrey
(1938)

lnternationa l Esteem

Considering the sheer quontity ol officiol visits the Rl President must
mo ke to oll corners ol the world during his tenure, the remorkoble frequency ol presidentiol visits to Czechoslovokio certoin ly highlights the
prominent position ol the former District 66 w ithin the Rotory Community. Acting Rl President Tom Sutton ol Mexico with wife visited Czechoslovokio in 1929, probobly for o District Conference held in Progue.
Rl President John N elson ol Conodo visited Czechoslovokio in 1934.
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When posing for this piclure, little Shirley Temple did not hall suspectthot holi o
cenlury loter, in the 1990s, she would be the U.S. Ambossodor to democrolic
Czechoslovokio. This piclure wos published in The Rotorion monthly in June
1938 olong with other photographs i//uslroling o slory on the /atest world cinemotography developmenls.

Československo lákalo zahraniční
rolorióny svými přírodními krásami o
historickými památkami. Téměř každý
přijel s lotooporálem - tok jako nopří·
klad delegát Rl o viceprezident RIBI
Edwin Robinson no dislriktní konferenci do Hradce Králové v roce 1933.

Czechoslovokio ottrocted loreign
Rotorions by ils scenic beoulies ond
hisloricol monumenls. Virluo//y oll
Rotorion guesls look their comeros
with them - such os Rl Delegote ond
RIBI Vice Preside nt Edwin Robinson
who ollended the 1933 Dislricl Conference in Hradec Králové.
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Officiol oudiences ol the Office ol President ol the Republic dictoted
o strict odherence to the rigors ol the Protocol ol the Stole. An audience
with the President is o greot honor for the opplicont. This picture wos
loken on Morch 6, 1933 when President Masaryk gronted on audience in Lány to members ol the Rl Europeon Boo rd ol Advisors ottending
negotiotions in Progue. (From left) - Dr. Otto Bohle r ol Vienno, Dr. Eduard Willems ol Brussels, Sydney W . Poscoll ol London (Post President ol
the Rl), ond District 66 Governor Rudolf Herma n. lt could be ossumed
from the documents provided by the Office ol the President ol the Republic Ihot President Edvord Beneš olso received Rl the Presidents Johnson
( 1936) ond Duperrey ( 1938), during their visits to Czechoslovokio.

K nejčastějším

zahraničním návštěvá m

v českosloven ských Rotory klubech patřily
Anglie. Při jedné z nich přivezl p ředse do RC Doncosler
4. distriktu RIBI členů m RC Praho anglickou v/ojku.

návštěvy členů klub ů z

o

předsedo

Brilish Rolorions were omong the most lrequenl visilors to Czechoslovok Rotory
Clubs. The RC Doncosler President ond Choirmon ol the Fourth RIBI Dislricl
donoted the Union Jack to RC Prague.

Uvážíme-li, kolik oficiálních návštěv musí během svého funkčního
období v různýc h koutech světa absolvovat prezident Rl, stává se pozoruhodná četnost prezidentských návštěv v Československu známkou
významného postavení našeho tehdejšího distriktu 66 v rámci celého
rotoriánského společenství. V roce 1929 navštívil Československo, patrně u příležitosti distriktní konference pořádané v Praze, úřadující prezident Rl Tom Sutton z Mexiko se svou chotí. V roce 1934 navštívil naši
zemi i prezident Rl John Nelson z Kanady.
Oficiální přijetí zahraničních hostů prezidentem republiky vyžadovalo vyhovět státnímu protokolu. Samo přijetí je už pro návštěvníka
významnou poctou. Snímek je z 6. března 1933, kdy prezident Mosaryk udělil v Lánech audienci zástupcům evropského porodního sboru
Rl, kte ří tou dobou právě jednali v Praze (zleva) - Dr. Otto Bohler
z Vídn ě, Dr. Eduard Willems z Bruselu, Sydney W. Poscoll z Londýna
(post prezident Rl) o guvernér distriktu 66 Rudolf Herman. Z materiálů
v archivu Kanceláře prezidenta republiky je možné usuzovat, že prezi-
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Cizina nás respektuje
lnternationa l Esteem

V polovině roku 1935 navštívil československé roforiány C. S. See z Moloisie.
V ;eho mateřském klubu v Singopore, který měl 130 členů, bylo zastoupeno 28
národností. Pan See byl během svého několikotýdenního pobytu ;menován stálým dopisovatelem Exportního ústavu v Praze pro Spoiené státy molo;ské. No
snímku vlevo, společně s V. J. Rottem (uprostřed) o p. Cívkou z RC Praho při
předvádění nového modelu .Aero 30".

Tok takhle vypodol ;eden z prvních televizních přiiímočů světa.
O televizním vysílání přines l
podrobný populárně vědecký člá
nek časopis The Rotorion ve svém
únorovém čísle roku 1937. Televizní o rozhlasové vysílání, mezinárodní telefonní spo;ení, e lektrifikace, silniční o železniční dopravo, letectví, to všechno bylo častá
témata přednášek no schůzkách
i československých ro toriánů.

This is one of the worlďs first television sefs. The Rotorion Monthly
corried o populor-scientilic report
on television broodcosting in Februory 1937. Television ond radio
broodcosting, internotionol telephone communicotions, electrilicotion, rood ond rail transport, oviotion - oll these
were frequent topics ol /ectures ond meetings ol Czechoslovok Rotorions.

Během krize byl profesor Veleba z Česka-Slovensko hostem Rotory klubu
Worthing. V pondělí slečno Skřítečková, ;edno z ;eho žaček, předalo prezidentu Rotory klubu Worthing, panu L E. C. Peckoverovi, vla;ku českých rotoriánů.

C. S. See of Moloyo poíd o cal/ to the Czechoslovok Rotorions in mid-1935.
There were 2 8 notionolities represented in his po rent club in Singopore, which
hod 130 members. Mr. See stoyed for severo/ weeks ond wos oppoínted stonding correspondent of the Progue-bosed Export Institute for the United Stotes of
Moloyo. Pictured lelt in the photogroph, he is seen with V.J.Rott (center} ond Mr.
Cívko ol RC Progue ot the presentotion ol o new Aero 3 O sporfs car.

Členovío

československých
Rotory klubov so vždy tešíli
no návrat svo;ho pražského
kolegu, div. generála Vladimíra Klecondu z ;eho dlhodobe; misie v Kolumbii, kde
pósobíl oko hlovný porodco
pri reorgonizácii armády.
Ako čelný predstovitel' česko
slovenského skoutingu so
venovol podpore skoutíngu a;
vo svo;om vzdiolenom pósobisku. Bol toktiež činný oko
publicisto o spisovatel' (nopríklod kniho Synové dobyvatelů} o preto pri návštevách
Rotory klubov dokázal o svoiích zážitkoch vel'mi pútovo
rozprávot:

The members ol the Czechoslovok Rotory Clubs olwoys looked forward to the
homecomíng ol theír Progue colleogue, General Vladimír Klecondo, from his
Iang missions fo Colombio where he wos chiel odvisor on ormed forces reorgonizotion. A leoding proponent ol the Scout movemenf in Czechoslovokio, he continued to support the ideo on his forowoy missions. A publicist ond writer in his
own right ("Sons of the Conquerors "), he coptivoted his oudiences in the Rotory
Clubs with the vivid occounts ol his odventures.

K častým aktivitám Rotory klubů patřilo zprostředkování studiiních ce st nebo pracovních stáží v zahraničí (Anglie, Francie, USA) pro studenty nebo mladé muže
vstupuiící do praxe. Byly organizovány individuáln ě i v menších skupinkách ;ok
pro syny rotorián ů, tok pro mladé lidi z místo, kde klub působil. Nopříklod v létě
1936 přiioly anglické kluby v Portsmouthu o Souths eo k několikotýdenní návště
vě p ětici československých ;uniorů - Viktora Polívku o Franka Berčíko z Olomouce, Jiřího Oso/sobě z Brno, Herberta Sumo o Ctibora Osičku z Prahy. Snímek ;e zachytil před kate drálou ve Winchesferu (věřme dobové popisce - ze
samotné fotografie nikdo nepozná, kde bylo po řízeno} .
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During the crisis Professror Veleba, ol Czecho-Siovokio, wos the guest ol the
Worthing Rotory Club. On Mondoy, M iss Skritecko, one of his pupils, presented
to the President of Worthing Rotory Club, Mr L.E. C. Peckover, o !log from the
Czech Rotorions.

Rotory often helped to orgonize study trips ond working guesf-visits to loreign
counfries (Britoin, France ond the United Stotes} for studenfs or budding young
professiono/s. They were individua/ or smoll-group trips orronged for Rotorion
sons os well os young people from where the clubs were odive. Thus in the summer ol 1936 Britoin 's Portsmouth ond Southseo clubs hosted, for severe/ weeks,
o group ol live Czechoslovok Juniors - Viktor Polívko ond Frank Be rčík ol Olomouc, Jiří Oso/sobě of Brno, ond Hebert Sum ond Ctibor Osičko ol Progue. They
were photogrophed outside the Winchesfer Cothedrol (i! the coption is to be
trusted for no one will tel/ where the picture wos token}.

Bouřlivá doba

Stormy Times

DISTRIKT

66

....
41

Memento
M emento
Ačkoli je rotoriánské společenství nepolitické o ná rodnostně i nábožensky snášenlivé, nem ůže se vyhnout vl i vům, které ovl ivňují celou společnost. Orientace veřejnosti v prvorepublikovém Československu no
anglosaský svět o Francii, Jugoslávii č i Rumunsko odsunuly do pozadí
obecný zájem o vývoj v nejbližším sousedství. Velmi zjednodušeně
řečeno: dlouho se zdálo, jako by otázko vztahů mezi Československem
a Německem nebylo aktuální, jako by národnostní otázky (o to nejen
ve vztahu k občanům německé národnosti) byly v republice vyřešeny,
nebo alespoň řešeny, jako by to byly otázky určené výhradně politikům. Do jisté míry to bylo pravda, protože v multikulturních oblastech si
lidé cestu k dobrému vzájemnému soužití dokázali najít. Svědčí o tom i
dlouholetá činnost tzv. malého komitétu, který rozvíjel kontakty mezi
Rotory distriktem 66 (Československo) a Rotory distriktem 73 (Němec
ko a Rakousko). Situace se zača la zostřovat o nabývat zřetelněj ší kontury až po nástupu nacist ů v Německu k moci roku 1933 v čele s Adolfem Hitlerem. Vztah Hitlerovy Třetí říše k Rotory klubům mohl být pro
ostatní jedním z varovných signál ů dalšího vývoje - bohužel nebyl.

Although apoliticol ond toleront to oll ethnic groups and religious beliefs, the Rotory Community is hordly immune ogoinst influences of ollsocietol impoct. Pre-wor Czechoslovokia's enchontment by the Englishspeoking countries ond France, Yugoslovia or Romonia sidetracked
generel interesl in developments in the closest neighborhood. Simply
pul, it hod Iang seemed thot the relotions between Czechoslovokio and
Germony are not on issue, as though ethnic problems (not only vis-á-vis
the Czechoslovok citizens of German orig in) hod Iang been resolved or
ol leost being solved now, were issues limited to political negotiotions
only. ln o degree, it wos so, indeed, as people in the multiculturol regions were olwoys oble to live and work log ether. One proof of this wos
the "Smol! Committee" Ihot fostered contacts between Rotory District 66
(Czechoslovakio) ond Rotory District 73 (Germony ond Austria). ln foct,
the situotion begon to deteriorate, and the conflict ocquired acute
dimensions, only ofter Adolf Hitler' s Nazis came to power in Germony,
in 1933. The ottitude of Hitler's Third Reich towords the Rotory Clubs
could hove been the writing on the wall. Alas, it wos not.

k ů (nacisté si tehdy ještě nemohli dovolit z hled iska mezinárodních vztah ů tvrdší postup proti rotorián ům , ro toriáni se v duchu t rad i čn í p odp ory

státu, v němž p ů sob í, sna žili o p ři jatel né za čl eněn í do nově utvá ře n é h o
společenského systém u ve v íře, že svoje zásady udrží). Dokladem této
rozkolísanosti je např íklad i s kuteč nost, že zatímco dva ně m ecké Rotory kluby (Moinz a Heidelberg) u ko nč i l y svoji č i n nost už v roce 1933,
dalších pět klubů naopak v letech 1934 - 1937 vzniklo. Přesto bylo
zřejmé, že ke konsensu nakonec doj ít nem ůže . NSDAP se už v roce
1933 stalo jedinou legální politickou silou v zemi. Adolf Hitler v roce
1934, v té době už jako první muž země o jediný v ů dce ně m ec kéh o
národa, vyhlásil konec Německa ja ko re publiky a vyzva l k utvoře ní
Třetí říše . Kromě jiného nacisté ve stále větš í m í ře prosazovali pohrdání
" m éněcennými" národy o rosami. Tento trend vyústil k přijetí tzv. Norimberských zákonů, tedy zá kona o ř íšském o bčanství, zákona o ochra ně
německé krve o němec k é cti, o na řízení, které do nejmenšího detailu
specifikovalo pojem Žid o židovský míšenec. Mohly-li ně mecké Rotory
kluby v nějaké podobě po nástupu Hitlera k moci přežívat, pa k Norimberským zákonům už "vyhovět" nemohly. Němečtí rotorián i svů j zápas
vzdali na schůzce presidentů o sekretář ů všech říšs kon ě meckýc h Rotory klubů (44 klubů s 1082 čl eny), která se uskutečn il o 4. září 1937
v berlínském hotelu Esplanade a oznámili oficiální ukončen í činnosti
k 15. říjnu 1937. K tomuto datu oznámil také Hugo Gri lle, tehdejší
guvernér Rotory distriktu 73, jeho záni k.
V roku 1931 boli rokúski rotorióni
hostitel'mi celosvetového kongresu
Rl. Rokúsko pošto vyda lo sériu
šes t' kusov znómok s príležitostnou
pretločou v náklade 50 tisíc kusov,
ktoré boli rozobroné behom d voch
dni. Niektori účastnici usporiodoli
výlet do Prahy.
The Austrion Rotorions hosted the
1931 Rl World Convention. Fifty
thousond specimens o( o print-over
six-stomp issue with FDCs were releosed ond sold out in lwo doys . Many overseos convention porliciponts took on
excursion to Progue.

První Ro tory klub v Německu byl z a ložen v roce 1927 v Hamb urku.

V srpnu 193 2 vysadil Paul
Horris ioko symb ol přátelství
v iednom z b erlínských parků
platan.
ln August 1932, Paul Horris
plonted o plone-tree os o symb ol o( friendsh ip in o Berlin
park.

Germony's first Rotory Club wos estoblished in 1927, in Homburg.
Třetí říše

no

scé n ě

V N ě m ecku bylo do za čátku roku 19 33 celkem 35 Rotory klubů,
které spol eč n ě s jedenácti rakouskými kluby tvořily od roku 1929 Rotory distrikt 73. Rotory kluby byly te rč em pozornosti něme c kých na c istů
(NSDAP) od samého za čátku. Kritickým místem bylo předev ším rosová
o náboženská rovnost rotariánského spol eče n s tví, jeho mezinárodní
charakter a demokratické smýšlení čl e n ů . To byly premisy, které určo
valy v letech 1933 - 1937 napjaté vztahy mezi n ě m eckým i rotoriá ny o
nacistickým vedením státu. Zpočátku to bylo období vzá jemných ústup-
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Third Reich Appeors on Stoge
By early 1933, there were 35 Rotory Clubs in Germany forming,
since 1929, Rotory District 73 together with 11 Austrian Clu bs. Hitler's
NSDAP party zeroed in on Rotory from its inception. The Nozis chiefly
resented the racial and religious equality of the Rotory Community, its
internotionol character, and the democratic convictions of its members.
ln 1933-1937, the relations between the German Rotorions ond the
Nazi stole authorities were quite tense. lnitiolly, both sides mode concessions (in view o f the internationol situotion, the Nazis could not yet
afford to strike hord agoinsl the Rotorians and the latter, honoring the
traditional principle of supporting the slote o f their district, attempted to
accommodate for the new system in the hope they would stili be oble

to stick to their princip/es) . Thus, while two Germon RC's (Moinz ond
Heidelberg) wound up their octivities in 1933, onother five Clubs were
estoblished in 1934-1937. Obviously, however, consensus wos on unreolistic proposition. The NSDAP hod emerged os o single lego/ politicol
Iorce in the country. By 1934, Hitler ossumed the status ol fuehrer,
onnouncing the demise ol the republic ond demonding the formotion ol
o " Third Reich". ln oddition, the Nozis grew increosingly contemptuous
ol "inferior" notions ond roces. This led to the adoption of the Nuremberg Laws designed to "protect" German blood and honor, and targeting Jews and "ho/1-breeds". Although some semblance of the Rotory
ideo did survive for o limited period after Hitler' s rise to power, this wos
no Ianger possible after the enoctment of the Nuremberg Lows. Germon Rotorions threw the towel in the ring ol a September 4, 1937
meeting ol their presidents ond secreta ries in Berlin's Hotel Esplonode
(44 Clubs w ith o combined membership ol 1,082) ond onnounced
their octivities forma/ly discontinued os ol October 15, 1937. Hugo GrilJe, Governor ol Rotory District 73, onnounced its demise os ol the some
dole.

Nemecké Rotory kluby boli nocistom lfňom v oku. leh členovio boli fudio podobného zmýšfonio oko nopríklod nosite f Nobelovej ceny za literotúru { 1929) Thomas Mann, ktorý emigroval do Československo o neskoršie do USA.

lt is not dillicult to guess why Germon Rotory Clubs were o thorn in
the side ol the Nozi regime. Their
members horboured the some ideos
os e.g. the 1929 Nobel Prize winner, writer Thomas Mann, who emigroted to Czechoslovokio ond loter
to the United Stoles.

Těžko říci, kudy se po zrušení distriktu 73 v říjnu 1937 ubíraly cesty
rakouských Rotory klubů. Faktem je, že jim stejně příliš času již nezbývalo. Následkem násilného připojení Rakousko k německé Třetí říši,
které se uskutečnilo 13. března 1938, byla velmi záhy ukončeno i čin 
nost všech jedenácti rakouských Rotory klubů (oficiálně 18. března
1938). Tě žko vysvětlit slova tehdejšího evropského sekretáře Rl Dr. Lastera B. Strutherse, který ve Zpravodaji ze dne 23. března 1938 sdě l u
je: "Je politováníhodno, že kluby Rotory v Rakousku považovaly za
nutné přerušiti svazky srdečného přáte l ství, jež pojily rakouské rotoriány s příslušníky mnoha jiných národů o vzdáti se zároveň radostí, plynoucích z týdenních schůzí jejich klubů. " Zdá se, že svět si neuvědo
moval (nebo si uvědomova t nechtěl) vnitřní situaci v rozšiřující se nacistické Třetí říši (Německu o Rakousku) o vnímal zánik tamnějších klubů
jako jejich sku te č ně dobrovolné rozhodnutí.

lt is difficult to tel/ what course the Austrion Rotory Clubs would hove
loken ofter the obolition ol District 73 in October 1937. Foct is thot their
doys were numbered, anywoy. After the onnexotion ol Austrio by the
Nozi Third Reich on Morch 13, 1938, Ihot country's 11 Clubs formo/ly
closed down on March 18. And it is hord to believe todoy whot the
European Rl Secretary, Dr. Lester B. Struthers wrote on March 23,
1938: "lt is to be regretted thot the Rotory Clubs ol Austria deemed it
necessory to sever the bonds ol cordiol friendship Ihot united Austrian
Rotorions w ith the members ol many other nations, and to give up, ol
the some time, the joy derived from the weekly meetings ol their Clubs."
lt seems the world did not (or d id not wan! to) realize the situotion in the
expanding Nozi Third Reich (i.e. Germany and Austria) and perceived
the demise ol those Clubs as their voluntary decision.

M emento
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Už v roce 1932 vyšel štvavý spisek
proti roloriónům z pero nacistického
autora pod názvem . Němečlí tajemní
muži!N.

A delomolory lompoon ottocking the
Rotorions, "Germony's Mystery
Men ", wos published by o Noz i
outhor os eorly os 19 3 2.
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Stoupající neklid
Od počátku roku 1938 bylo zřejmé, že Československo bude zásluhou sílící moci nacistické Třetí říše jako její bezprostřední soused vystaveno velkému vnitřnímu i vnějšímu tlaku . Do popředí se stále více dostávalo již dříve nacisty podněcovaná otázko postavení početn é německé
menšiny žijící zejména v pohraničních oblastech Československo (tzv.
Sudetech). Zásluhou mezistátních dohod (nejen mezi Československem
a jeho spojenci, ale i mezi velmocemi navzájem) se stále zřejmější
požadavek nacistů no odtržení těchto oblostí od Československa o
jejich připojen í k Hi tlerově Třetí říši stol záležitostí nejen evropskou. Svět
si začol uvědomova t, že stojí v klíčovém bodu mezi válečným konfliktem o zachováním míru.
Čím méně se zachovalo dobových materiálů a informací o všech
prvorepublikových Rotory klubech, tím méně se jich zachovalo, bohužel,
o činnosti Rotory klubů v tzv. Sudetech (Mariánské Lázně, Karlovy Vory,
Teplice-Šanov, Ústí nad Lobem, Liberec, Opova). Je jisté, že všechny
měly smíšené členství, tedy že v nich působili jak rotoriáni německé, tak
české nebo i jiné národnosti, o to v zastoupení podle místních poměrů.
Všeobecnou zásadou bylo, že v Rotory klubech každý hovořil svým
mateřským jazykem. Nejen při klubových přednáškách a při návštěvách
hostů v prvorepublikových československých Rotory klubech, ale i na
distriktních konferencích proto znělo nejen čeština o slovenštino, ale
i němčina , případně angličtino či francouzština. Z útržkovitých zpráv se
například dozvídáme, že RC Teplice-Šanov několik let úspěšně pořádal
pro mládež kurzy českého jazyka. Později, v dopise odeslaném 5. květ
no 1938, tepličtí rotoriáni zase oznamují: " No počátku tohoto roku
pořádali jsme mezi českou o německou studující mládeží okresu teplického, duchcovského o mosteckého soutěž o tématu "Jak bych mohl při 
spěti k česko-německému sblížení?". Z prací cenami obdařených bylo
největší část otištěno v připojené brožurce, kterou zasíláme tímto listem."
Brožurko se bohužel nedochovalo. Mariánskolázeňský o karlovarský
Rotory klub, díky místům, v nichž působily, byly od samého počátku
kluby v pravém smyslu slovo mezinárodní, mezi jejichž členy byli i pří
slušníci jiných národností, než české o německé. Také v jiných klubech,
například v Praze nebo Brně, nebyli rotoriány jen Češi. Je pravděpo
dobné, že členové Rotory klub ů pomáhali těm, kteří z Německa emigrovali po nástupu Hitlera k moci - ot' už s úmyslem zůstat v Českoslo
vensku nebo směřova t do jiných zemí. No druhé straně se však v tomto
období rozešel Rotory klub v Liberci. Rotory klub v Ústí nad Lobem zdů
vodnil své rozpuštění už v dubnu 1938 s odůvodněním, že "po šesti
letech se nepodařilo naplnit rotariánský cíl vzájemného porozumění,
nebol' k tomu členové klubu nenošli vzájemnost".
G rowing Unrest
lt was evident from eorly 1938 thot Czechoslovokia as an immediote
neighbor ol the Third Reich would soon Iind itself under consideroble
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externol ond interno/ pressure d ueto Germony's g rowi ng strength. The
Nozis hod eorlier begun to roise the problem of position of o sizoble
Germon ethnic minority inhobiting mostly the border reg ions of Czechoslovokio (known os Sudetenlo nd) . Becouse of intergovernmentol
ogreements (not only between Czechoslovokio ond its oll ies but olso
between the greot powers) the ever louder Nozi colls for these oreos to
secede from Czechoslovokio ond be ceded to Hitler's Third Reich
begon to be heo rd in Europe ond beyond. The world storted to reolize
this wos o wotershed b etween wor ond pecce.

j

Few contemporory moteriols o nd informotion obout Czechoslovakio's p re-wor Rotory Clubs hove come down to us, o nd hord evidence
obout those in the Sudetenlond oreos (Ma riánské Lázně, Karlovy Vory,
Tep lice-Šonov, Ústí nad Lobem, Li berec, Opova) is even more scorce.
We know thot virtuolly oll of them were ethnicolly mixed, i.e. Germans,
Czechs ond other notiono lities were represented in proportions varying
according to the locol conditions. The generel principle in Rotory wos
for everybody to speok his mother la ngue. Therefore, not only Czech
ond Slovok but o lso Germon, French ond Eng lish wos heord o l the lectures o nd fro m foreign visitors to Czechoslovok Rotory Clubs and o l
their District Conferences. Thus, sketchy reports suggest thot for severol
yeors, RC Tep lice-Šonov successfully orgonized Czech courses for
young people. ln o letter from May 5, 1938, the Teplice Rotorions
wrote: "Eorlier this yeor, we orgonized o writing competition for Czech
ond German students from the Teplice, Duchcov ond Most Districts
under the keynote: How con I ossist Czech-German ropprochement?
Most ol the oworded essays are published in the broch ure ottoched to
this letter." The brochure has not come down to us. The Roto ry Clubs ol
Mariánské Lázně o nd Karlovy Vory were tru ly internotionol from their
inceptio n os there were o lso other notiono ls o mong their mem bers
aport from Czechs o nd Germons. But Clubs in e.g. Progue a nd Brno
were not exclusively Czech, either. lt is proboble thot Rotorions were
helping people who fled Germony ofter Hitler came to power and wanled either to stoy in Czechoslovokio or go further west. On the other
hond, the Liberec Rotory Club d isbonded, ond RC Ústí nad Labem
explo ined its dissolution in Apríl 1938 by soying thot "six yeors on, the
Rotorion gool of mutuo l understonding remoins unlu lfilled because the
dub me mbers hove not found enough common g round."

priebehu so nepodorilo objevit'. Z pozvánky o vopred daného programu nič nenosvedčovolo tomu, že by problematická situácio Českoslo
vensko bolo no programe jed nonio {obecne sa verilo, že medziná rodné dohody Československo ochráníc). Rota riáni v jednotlivých kluboch
si však predso len závažnost' medziná rodného postavenio Českoslo
vensko o ohrozenio jeho existencie uvedomova li o snožili so nájsf
podl'o svojich možností a prostried kov nejoké riešenie. Táto otázko leda
nebolo zrejme no konferencii dištriktu predmetom hlavného p rog ra mu,
ale oktuálnou diskusiou. Svedčí o tom neskorší dopis RC Rakovník adresovaný pražským roto riánom z 13. ougusta 1938: "Milý náš guvernér
rot. Dr. Král no konferenci v Košicích při svém zvolení vytýči l si jako
hlavní bod ve svém programu p ropagaci naší vlasti. Za tím účelem byl
také při distriktu ihned zřízen fond o náš klub, přes to, že je jeden
z nejmladších, byl první, který ze svých prostředků spolkových poukázal Kč 1.000,-. Jsme přesvědčení, že jistě všechny kluby již do tohoto
fondu přispěly. Máme za to, že jed nou z vhodných forem propagace
našeho státu bylo by vydání brožury o naší republice a našich problémech, která by se rozeslalo všem Rotory klubům světa . Vydati o vypracovati tuto brožurku může jedině klub pražský, který je beze sporu
representantem všech Rotory klubů čsl. distriktu, ale hlavně má ve svém
členstvu tolik odborn íků, kteří všechny otázky a problémy našeho státu
ovládají ve všech smě rech , takže tito mohou nejlépe naší věc i pomoci.
Dáváme toto v úvahu Vám o věříme, že se této věci , tak důlež ité pro
naši drahou vlast, jistě co v nejkrotší době ujmete. "

V roloriánském roce 1937/ 193 8 se stačil zformoval nový, o před 2. světovou
válkou v Československu poslední, Rotory klub v Uherské m Hradišti.

Under Threat

Czechoslovokio's youngesl - ond lasl - Rotory Club formed ol Uherské Hradiště in Rotory 1937/ 1938.

V ohrazení
Tok oko ka ždý rok, aj v roku 1938 so uskutočnilo konferencio dištriktu 66. Bolo v porodí už jedenásto o jej usporiadoním v dňoc h 13. 16. májo 1938 bol poverený Rotory klub v Košicioch. Zápisnicu o jej
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District 66' s 1938 Annual Conference was eleventh in succession
ond RC Košice was osked to orgonize it on May 13-16. N o w ritten
records obout the conference hove survived. N o thing in the invitotion
cords ond proposed agenda suggests the conference wos obout to
deol with the problemolic siluotion in Czechoslovo kio (the conventionol
w isdom wos Ihot internolionol treoties wo uld p rotect the country).
However, Rotorions in the clubs d id reolize the preco rious situo tion ol
Czechoslovokio in the internotiono l o reno o nd tried to Iind help. Although the issue wos not high on the agenda of the District Conference,
it d id receive pro minence in topico l debotes. This is evidenced by the
August 13, 1938 letter from RC Ra kovník to the Progue Rotorions: " O ur
d eor Governor, Dr. Král, singled out the promotion ol our country os his
mo in agendo upon his election at the Košice Co nlerence. A specio l
fund wos immediote ly set up ol the District, ond our Club, though one
of the smo llest wos the first to contribute 1,000 crowns. W e are convi nced thot o ll Clubs hove mode their contrib utions to the fund. W e believe thot o ur Re pub lic could be su itobly promoted by o brochure d escribing its problems, to be d istributed to o ll Rotory Clu bs oround the
wo rld. The to sk of compiling ond p roducing such o pu blicotion could
only be occepted by the Prog ue Cl ub, which d oubtless is the

representotive of oll Rotory Clubs in the Czechoslovok District and has
so many experts omong its members that could address oll the issues
and problems of aur Stole and be extremely helpful to our cause. This
is our proposal to you ond hopefully, you will shortly attend this mailer,
which is quite cruciol for aur beloved Homeland."

Memento
Memento

V roce 1938 je rota riánské spol ečenství zastoupeno v 60 státech svě ta, sdružuje 4500 klubů a 187 000 č l enů . Ve 30.
letech minulého století je Československo co do počtu Rotory
klub ů po Velké Británii a Fra ncii třetím ne j silnějším stá tem
Evropy a v po m ěru mezi po čte m rota riá n ů a počte m o byvatel
ze m ě dokonce z ce lo světovéh o p ohledu na m ístě prv ním.
By 1938, the Rotory Community was represented in 60 countries of the world, associating 4, 500 Clubs with a total memb ership of 187,000. ln the 1930s, Czechoslovakia ranked
third in Europe by the number of Rotory Clubs - after Britain
and France - and first in Europe, or even the world, in terms
of the ratio between the number of Rotarian s and total population.

Ro zča rován í

Mnichovská dohoda, kterou 29. září 1938 uzavřel a nacistická Třetí
říše (A.Hitler) a Itálie (B.Mussolini) se spojenci Československa - Velkou Británií (N .Chomberlain) a Francií (E .Daladier), ul tim a tivn ě nařizo
vala Československu (E.Beneš), aby se podřídilo Hitlerovým územním
požad av ků m a k l. říj nu 1938 odstoupilo německé T řetí říši poh ra n ič
ní území (Sudety). V návaznosti no tuto smlouvu současně Českoslo
vensko odst<?upilo ještě Polsku část Těšínska a Maďarsku území jižního
Slovenska. Ceskoslovensko se ze 140 000 km2 zmenšilo na necelých
100 000 km2 o počet obyvatel klesl z 15 na 10 miliónů. Českoslo
vensko tím bylo mimo jiné zbaveno vojenských opěrných bodů, urče
ných k obra n ě země (branné síly mobilizovány 23. října), které byly
v pohran i čí budovány s nejmoderně j ší výzbrojí o podle velmi účinné
strategie.
The Munich Agreements, signed on September 29, 1938 between
Germany (represented by A. Hitler) and Italy (B. Mussolini) on one
hand, and Czechoslovakia's allies Great Britain (N. Chamberlain) and
France (E. Daladier), issued on ultimatum to Czechoslovakia (E. Beneš)
to succumb to Hitler's territorial claims and to cede, os of October 1,
1938, its border regions (Sudetenland) to the Third Reich. ln the aftermath of these ag reements, Czechoslovakia at the same time conceded
a part of its Těší n reg ion to Paland, and vast territories in South Slovakia to Hungary. From its original area of 140,000 sq. kilometers Czechoslovakia shrank to less than 100,000 sq. km and its population
dropped from 15 million to 10 million. Czechoslovakia losl its border
defense installations (its forces being mobilized on October 23) equipped with advanced weopons and built according to a very effective
strategie pian .

N a konci zá ří 1938, ve dnech, kdy probíhala v Mn i chově narychlo
svolaná p orada představitelů čtyř mocností nad osudem Českosloven
ska, mě l při j et na návštěvu pražského Rotory klubu tehdejší prezident
Rl George C. Hager. Nepřijel - ani se neobtěžova l vysvětlen ím, či
dokonce omluvou. Namísto toho v duchu tehdy panující celosvětové
euforie ze zdánlivého úspěchu Chamberlainovy politiky appeasementu (zklidnění, ústupků) zaslal signatářů m Mnichovské dohody - Hitlerovi, Mussolinimu, Chamberlainovi a Daladierovi - bla h opřejný telegram k jej ich č in u "pro zachování světového míru ".
Obě zprávy, ta o podpisu Mnichovské dohody, i ta o Hagerově blahopřejném teleg ramu, byly pro českos l ovenské rotariány šokem. Blahopřejný telegra m byl zaslán jménem všech rota r iánů světa, tedy i rotariánů československých, kteří však tento postoj nesdíleli. Mezi českoslo
venskými rotariány proto zavládla bouřlivá a tmosféro - několi k klubů
během října 1938 zrušilo svoji činnost. Napříklod RC Nový Bydžov ve
svém dopise rozeslaném všem ostatním k l ubům distriktu svoje rozhodnutí odůvod ň uje: " N emůžeme srovnati se svou důsto jn ostí jako synové
čes kos l ovenské ho národa, abychom setrvali nadále ve svazku korporace, která svou nevšímavostí k životním zájmům čes kosl ove n ského
státu zn i čilo v nás víru v praktický význam zásad, které hlásá. Rotory
opustilo nás, proto opouštíme je i my." Přidávaj í se i rotoriáni z Pelhři
mova: "V nešt'ostné době se prokázalo, že zásady Rotory se neplnily
a zůstaly pouze no papíře. Vystupu jeme-li, plníme tím jen svoji mravní
povinnost. Bez přátelství však těžko žíti, proto budeme se ve středu dále
scházeti o budeme rádi, když zavítáte mezi nás. Jsme přesvědčeni, že
náš tak hroz n ě o bezohled ně rozdrásaný zmenšený stát bez cizí pomoci půjde vstříc k lepším dnům o přejeme mu ne jako rotorián i, ale jako
dobří čeští přáte l é hodně zdaru ." N a podnět " býva lých" rotariánů
z Hradce Králové se také začalo uvažovat o vytvoření samostatné
organizace, která by svými zásadami rotoriánské společenství u nás
nahradilo. Jiné kluby reagují opačně. No p říklad členové RC Mělník píší
svým přátelům do Žamberka: " Bohužel svět v řešení sporných otázek
mezi národy neříd í se dosud zásadami Rotory. To však není důvodem,
aby prapor Rotory byl opušt ěn, spíše naopak. Budeme museti tím usilovněj i v nových pomě rech hledati a získávati nové přátele , aniž
bychom vzdali se zbytečně přá t e l dosavadních. N ikdo nemá dosti přá
tel, zejména malý národ, jakým jsme my. Ztratili jsme če t né přátel e rotoriány v rozpuštěných klubech Německa a Rakousko, ztratili jsme je však
proti jejich vů l i, protože režim tom vládnoucí myšlénce Rotory nepřeje.
Vás - přátele rotariány ze Žamberka - ztratili bychom však z vlastního
svobodného Vašeho rozhodnutí, o to snad třeba není."
Docházejí i reakce ze zahraničí. Nopř ík lad rotorián Jan Da n ěk, stavební inženýr žijící v Anglii, píše 20. ř íjna 1938 do svého rodiště čle
nům Rotory klubu ve Vysokém Mý tě: "V těchto těžkýc h dobách my za
hranicemi den n ě no Vás myslíme o chápu se té příl ežitosti , abych Vám
oznámil, že i ang l ičtí Rotariáni Vaše strasti pl ně pocifují a mne každodenně žádají, abych Rotariánům v Čechách jejich city tlumočil. Prů
měrný Angl i čan o zdejší Rotarián se za Chamberlainův mír stydí -
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Výřez z faksimile dopisu rotariána Daňka
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a hlavně se stydí a bolí ho, že vláda nebyla silnějšímu postupu připra
vena. Primát anglický, arcibiskup z Canterbury, to shrnul do těchto slov:
"Ačkoliv musíme Všemohoucímu děkovati za mír, nemůžeme cítiti
radost nad způsobem, jakým byl mír zachován. Nesmíme nikdy zapomenouti na obrovské obětování se Československa a musíme zachovati si nejhlubší uznání jejich vážnosti a sebekontroly." Tak to řekne arcibiskup. Jak to řekne obyčejný Angličan Vám raději po Česku nebudu
opakovati. Stačí jenom, že heslo pro budoucnost jest: podruhé boty
nebudeme olizovati. A tj. právě co Vám chci vysvětliti: že Vás ten anglický Rotarián - dělník - obchodník nebo řemeslník neprodal. Pro tu
vinu nutno jíti výše, a příští volby přinesou vyúčtování. Přes ty strašné
rány, držte hlavu vzhůru, zahraniční svět si Čecha dnes více váží a více
ho oceňuje než kdy před tím."
Vlna pobouření, rozladění, nejistoty zasáhla v té či oné formě prakticky všechny kluby československého distriktu. Proto byla narychlo, už
v polovině října 1938, svolána na podnět distriktní rady mimořádná
konference k projednání této situace. Výsledkem jednání bylo usnesení
setrvat na zásadách Rotory i v jeho mezinárodním společenství. Toto
rozhodnutí bylo posíleno skutečností, že z různých konců světa začaly
od rotariánů docházet projevy účasti a sympatií i nabídky pomoci,
dorazily také první šeky (mnohdy na značné obnosy) s prosbou, aby
jich bylo použito ve prospěch potřebných. Některé kluby, jako napří
klad pražský, začaly organizovat sbírky na pomoc vystěhovalcům
z pohraničí. Také začala příprava materiálů, které měly dokumentovat
nespravedlnosti, kterých se Československu dostalo, i jeho novou neutěšenou situaci - vytištěný spis měl být v příslušných jazycích rozeslán
všem Rotory klubům na světě. Výsledek konference a stanovisko distriktu oznámil guvernér František Král klubům svým dopisem ze dne 18.
října 1938, v němž mimo jiné píše: "Čekají nás ohromné úkoly i povinnosti. Pracujme rozšafně a cílevědomě na budoucích potřebách dne.
Snažme se zdokonaliti vlastní hospodářství, prohlubme všestranné své
znalosti, mějme dorost k tomu, aby se důkladně připravil do života, aby
se dokonale naučil cizím jazykům a nejlepším společenským formám;
je_ nám toho třeba k našim budoucím zápasům. Usilujme, aby jméno
"Cechoslováka" vyjadřovalo dokonalost kvality člověka, tvorby i národa. Mějme víru v sebe a zvítězíme. Bylo tak od nepaměti, je tak dnes
a bude do věků! Náš je boj a naše bude vítězství!." Dr. František Král,
guvernér zmenšeného distriktu 66, ve svém dopise vyzýval k přechodu
od romantismu ke skutečnosti, od přílišného idealismu ke konkrétní akci.
~řesto právě celosvětově rozšířený postoj založený na přesvědčení, že
Ceskoslovensko, byt' v okleštěné podobě, zůstane zachováno, se do
několika měsíců sám ukázal jako více než idealistický, ba naivní.
Prezident Rl George C. Hager reagoval na podpis Mnichovské dohody tak,
jako většina oficiálních světových činitelů té doby.

Rl President George C.
Hager's reaction to the
Munich Agreements wos
no dillerent lrom those ol
the most ol the other world
officials ol that period.
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Part ol the facsimile ol o letter lrom Rotarian Daněk

Disillusion ment

Al the end of September 1938, when four powers decided Czechoslovakia's fale ol the hostily convened Munich Conference, Rl President
George C. Hager was scheduled to visit the Prague Rotory Club. The
visit never took place and no explanation was given. lnstead, in the
atmosphere of generel euphoria over what seemed then to be the
success of Chamberlain's policy of appeasemenl, he sen! a letter to the
Munich signatories - Hitler, Mussolini, Chamberlain and Dalad ier praising their contributions to the "preservation of peace in the world".
Both developments, the signing of the Munich Agreemenls and
Hager's letter of greetings, came os a heavy blow to the Czechoslovak
Rotarians. The letter of greetings had been sen! on behalf of oll the
Rotarians of the world, i.e. also the Czechoslovak Rotarians who did
not share its attitudes. The atmosphere was stormy and several Czechoslovak Rotory Clubs suspended thei r activities du ring October
1938. Thus, RC Nový Bydžov w rote in a letter to oll the other District
Clubs: " lt is beneath aur dignity of the sons of the Czechoslovak Nation to keep aur membership of the corporation which, by ignoring the
vítal interests of the Czechoslovak Stole, has destroyed aur faith in the
practical significance of the principles it pro moles. Rotory left us, we are
leaving Rotory." Rotarians from Pelhřimov followed suit: "These unhappy limes prove that the Rotory principles were not fulfilled and stayed
on poper. ll is aur moral obligation to leave now. However, it is difficult
to live without friends; we will therefore continue to meet and be ha ppy
if you come to see us. We believe that even w ithout outside help, this
terribly and recklessly mutilated, truncated nation will see better days
and wish it well, not only os Rota rians bul os good Czech friends." " Former" Rotarians from Hradec Králové suggested forming on independent organization which would make up for the absence of Rotory in
Czechoslovakia. However, some other clubs reacted negatively. Thus,
members of RC Měln ík wrote to their friends in Žamberk: " Reg rettably,
the world has failed to adopt the Rotory principles in solving international problems. However, there is no reason to abandon the Rotory
Flag, on the contrary. We w ill have to work more vigorously in the new
conditions to seek and find new friends without unnecessorily losing old
ones. No one has friends to dispense with, cerlainly not a small nation
like ours. We have losl many Rotory friends from the dissolved clubs of
Germany and Austria, bul we losl them against thei r will only because
the ruling regime there is opposed to the Roto ry idea. Bul we would
lose you - aur Rotory friends from Žamberk - aut of your own free
choice, and this is unca lled for."
Reactions were coming also from abroad. Rotary's Jan Daněk, a
Czech civil engineer living in Britain, wrote in a letter to the Rotory Club
of his native town of Vysoké Mýto on October 20, 1938: " ln these difficult times, we expatriates think of you every day and I am using this
opportunity to tell you Ihot the English Rotarians feel the sa me way and

ask me every day to convey their feelings to the Rotarians in Bohemia.
The average Englishman and Rotarian is ashamed of Chamberlain's
peace, and is ashamed and injured by his Government's inability to
Iake a tougher position. The Primate of England, the Archbishop of Canterbury, summed up these feelings when he said: 'Aithough we must
thank the Almighty for peace, we cannot feel joy over the way peace
was preserved. We must never forget the enormous self-sacrificing ocl
of Czechoslovakia and must have the deepest respect for their sobriety
and self-control.' This is what the Archbishop says. What the common
Englishman says, I dare not repeot in Czech. Alll can tell you is that the
slogan for the coming days is: We will not lick boots this time. And this
is exactly what I want to explain: Your English Rotarian - a worker,
tradesman or craftsman - has not sold you. Guilt rests with the upper
echelons, and the next elections will write a tall bili for them. ln spite of
these terrible wounds, do hold your head up because the world today
respects the Czechs more than ever before. "
The tidal wave of indignation, disillusionment and insecurity swept
virtually oll clubs of the Czechoslovak District. As early os in the middle
of October 1938, the District Committee called a special conference to
discuss the situation. The delegates resolved to adhere to the Rotory
princi ples and stay within the international community. This resolve was
enhanced by expressions of support and sympathy from Rotarians oll
over the world and genuine offers of help; and the first fat checks
began arriving together with pleas to use the funds to sustain the needy.
Some clubs, including RC Prague, started to raise funds to help immigrants from the border areas. Work started to collect hord evidence
obout the fraudulent treatment accorded to Czechoslovakia and obout
its sorry situation. Copies translated to many languages were to be
distributed to oll Rotory Clubs around the world. Governor František
Král communicated the outcomes of the conference, and the position of
his District, in a letter dated October 18, 1938, which said in part: "Formidable tasks and duties lie ahead_ l et us work prudently and purposefully to address the needs of the future. Let us Iry and improve our own
economic management, deepen our knowledge in every which way,
coach young people for life, fostering their linguistic skills and best societal manners; this is necessary for the sake of our future struggles_let us
work hord so that " Czechoslovak" is the word for the perfect quality of
man, creative work, and nation. let us have trust in ourselves and we
shall prevail. lt was so from time immemorial, it is so today, and it will
remain so until the end of oges! Struggle is ours, and victary shall be
ours, tool " Dr. František Král, Governor of a truncated District 66, appealed in hi s letter far transition from romance to reality, from fallow idealism to concrete action. lronically, the globally-spread conviction that
Czechoslovakia will be preserved, albeit in a truncated form, proved to
be idealistic and even naive, within the next few months.
V polovici marca 1939 Hitler zlikvidova l aj to málo, čo z bývalého
Československa a jeho Rotory dištriktu 66 po Mníchovskej dohode
ostalo - 14. marca bol vyhlásený tzv. Slovenský štól (1. Slovenská
republika) úzko spojený s Trefou ríšou. 15. marca obsadilo Hitlerovo
vojsko Prahu a v rámci Tretej ríše bol zriadený Protektorát Čechy a
Morava, 18. marca sa Podkarpatská Rus stala súčast'ou vtedajšieho
nacistického Maďarska .

1939- 1945

By the middle of March 1939 Hitler eliminated what little of the former Czechoslovakia and its Rotory District 66 had remained after the
Munich Agreements. On March 14, a " Siovak Stole" (" First Slovak
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Republic") was installed os a client stole of the Third Reich, and on
March 15, Hitler's troops occupied Prague, installing a Protectorate of
Bohemia and Moravia. On March 18, Ruthenia was annexed by fascist Hungary.
ln me moriam
Je zjevné, že i kdyby nebylo anglosaského původu Rotory a jeho
sepětí s předmnichovským režimem, již samotný program nacistů v těch

to regionech, tj. pohlcení h ospodářství říšským i koncerny a potla če n í
inteligence, musel být důvodem jeho zákazu_ 22. března 1939 vyzva l
úřadující zemský vicepresident Bienert prostřed ni ctvím policejního ředi
telství k dobrovolnému rozpuštění Rotory klubů na území Protektorátu
Čechy a Morava. Tato výzva byla posílena 22. srpna 1939 oficiálním
pokynem protektorátního ministerstva vnitra a termínem likvidace do
soboty 26. srpna 1939. Můžeme se domnívat, že obdobný postup byl
upla tněn i na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Se zánikem českosloven
ských Rotory klubů zanikl i Rotory distrikt 66.
Bývalí rotariáni, kteří neodešli do zahraničí a zůstali v letech 19391945 na území někdejšího Československa, vzbuzovali stále pozornost
svého okolí, zejména přisluhovačů fašistického režimu, kolaborantů
i gestapa v Čechách a na Moravě nebo Hlinkovy gardy na Slovensku.
Podle průzkumu provedeného v roce 1946 guvernérem obnoveného
Rotory distriktu 66 bylo během tohoto šestiletého období více než dvě
stě (šestina) bývalých českosl ovenských rotariánů vězněno nebo jinak
perzekvováno.

ln M emoriam
lt is plain to see that even if Rotory had not been of Anglo-Saxon
stock and so dosely associated with the pre-Munich system, it would
have been outlawed anyway, given the nature of the Nazi program in
the occupied regions, whose economies were gobbled up by German
industrial groups and whose intellectual elites were suppressed. On
March 22, 1939, Acting Vice President Bienert demanded, through the
Police Headquarters, the voluntary dissolution of Rotory Clubs in the
Protectorate of Bohemia and Moravia. On August 22, 1939, the Protectorate's interier ministry ordered the clubs dismantled by Satu rday,
August 26_ lt is to be assumed that the same scenario was applied to
Slovakia and Ruthenia . The demise of Czechoslovak Rotory Clubs led
to the elimination of Rotory District 66.
The ex-Rotarians who did not emigrate but stayed in the territory of
the former Czechoslovakia in 1939-1945 continued to stir the attention
of their neighbors, especially the lackeys of the Nazi regime, collaborators and the Gestapo in Bohemia and Moravia, and the Hlinka
Gua rds in Slovakia. According to a survey conducted in 1946 by the
Governor of the restored Rotory District 66, more than tvvo hundred
Czechoslovak Rotarians (i.e. one in six) were jailed or otherwise persecuted during the six years of occupation .

47

Rotariánské společenství bylo 2. světovou válkou zasaženo stejně
citelně, jako jiné sféry společnosti . Ačkoli rotarián ů m v evropských o
asijských zemích pomáhaly nejen morá lně , ale i mater iál ně a finančně
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108
bývalých československých rotariánů
zahynulo
v nacistických koncentračních táborech
a na popravištích

Čest jejich památce!

kluby z ostatních konti n entů, které svou č i n nost nemusely přeruši t, rotariánské aktivity se do válkou postižených míst vracely jen těžko a zvolna. Zatímco před válkou existovaly Rotory kluby v 92 zem ích světa,
v říjnu 1946 jen v 74. Působilo v nich celkem 5 971 k l ubů sdružujících
279 88 1 čl enů . O bnovu rotoriánského sp ol e čenství v předvá l ečn ém
rozsahu komplikoval i postoj ně k te rýc h zem í ve válečn ém konfliktu - ve
Španělsku bylo před vá lkou 28 klu bů, v Itálii 34 stejně ta k jako v Jugoslávii, v Rakousku ll a v Japonsku 44. Př i obnově klubové či nnosti si
nej lépe vedli francouzští rotariáni, kteří do října 1946 obnovili č i nno st
v 80 klubech z 90. Ani českos l ovenš tí rotarián i si nevedli špat n ě - ke
stejnému datu obnovilo svoji č innost 19 klubů. V pr ů běh u dal šího roku,
do říj na 1947, se rotoriánské společenství rozrostlo na 305 tisíc člen ů
sdružených v 6 300 klubech - jen pro srovnání: zhruba o necelých
šedesát let pozděj i (v roce 2004 ), tedy v době, kdy vychází tato publikace, je ve 166 zemích sdruženo 1 2 19 532 rotar ián ů o rotariánek v
31 936 klubech .
The Second World Wor affected the Rotory Community in the same
way it impacted oll ether strata ol society. Even though Rotorians in
Eu ropeon and Asian countries continued to receive moral, linoncial and
material support and encouragement Irem Rotory Clubs on the e ther
continents, which did not hove to suspend their activities, it wos a long
and winding road for Rotory to re-establish its presence in the war-torn
parts ol the world. Wh ilst there were Roto ry Clubs in 92 countries belore the war, their number dropped to 74 by October 1946, when there
were a total ol 5,971 Clubs ossociating 279,881 members. Restoration
ol the Rotory Community to its pre-war shope wos hampered by the attitudes ol some ol the worring nations - there were, belore the war, 28
Clubs in Spain, 34 Clubs in Ita ly and Yugoslovio respectively, ll in
Austrie, and 44 in Japan. The French Rotarions did particularly well,
restoring 80 Cl ubs ol the original 90 by October 1946 . N or did Czechoslovok Rotarians lare bodly, having restored 19 Clubs by the same
date. W ithin the next yeor, by October 1947, the Rotory Community's
membership grew to 305,000 in 6,300 Clubs. For the soke ol comparison - there were 1,2 19,532 Rotorian men and women in 3 1,936
Clubs in 166 countries in 2004, i.e. some 60 yeo rs on, at the time this
publication saw the light ol day.
V centrálním sezna mu guvernérů Rl se opět po dlouhé odmlce ob;evil i reprezentant Rotory distriktu 66, M VDr. František Král (byl guvernérem iiž v období
19 3 8/39).
DISTRICT 53
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108
former Czechoslovak Rotarians
perished
in Nazi concentration camps
and on execution grounds

DISTRICT 54
Curt E. w ;ld
( twist mlg. )
Emil ll' i l~ & Co ..
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Cable addr""':
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DISTRICT SS
Gerard Antony Leyds
( insurance-fire)
P. O. Dor 290,
Johann esbu r~ . S. Alrica
Cable address:
Nrl hrorinco,
J ohannesburz
( Memb<r Rora ry Club
o ( Capt T .,..n,
Soutb Alrica)
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DISTRICT 65
J oh n Matheson Edgar
post scrvice member
{former cla.ssHicat ion:
erlucat ion, high s.choot.._)
51 Mackay Street
Essendon , Vic.,
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DISTRICT 66
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After a long period o( absence, Rotory District 66's Dr. František Král reappeared on the list of Rl Governors (he had been Governor already in 1938/39}.
Rotariánská obroda

May they rest in Peace!
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Už v prvých rokoch po oslobodení Československa od lašisticke j
okupácie, v priebehu roku 1945 , za čali prvorepublikové Rotory kluby
na našem území obnovovat' svoju č i nn ost'. Do roku 1948 sa to

v Čechách podorilo len polovici z nich, na Slovensku len klubu v Brotislave (Podkarpatská Rus, kde existoval RC Užhorod, bola dňa 29. 6.
1945 pripojená k Sovietskemu Zvazu). K životu so však hlásili už aj
nové kluby - v Luhočoviciach, Nymburku, Trenčianskych Tepliciach
a inde. Medzinárodné společenstvo ROTARY INTERNATIONAL uzna·
lo vel'mi rýchlo existenciu obnoveného dištriktu číslo 66 a do svojho
.,úrodu" sa vrátil aj jeho posledný predvojnový guvernér, MVDr. Franti·
šek Král z Brna, spoločne s vččšinou ostatných činovníkov dištriktu.
Guvernérov konta kt s Prahou zabezpečoval skúsený a neúnavný orga·
nizátor Adolf Sequens, ktorý bol rotariánskym činovníkem prakticky už
od začiatku Rotory v Československu.

Nenapl něné naděje
Unfulfi lled Hopes
Jeden z prvních klubů, které obnovily svoji činnost, byl například Rotory klub
Olomouc.
I '

.
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Re birth of Rotory
Pre-wa r Rotory Clubs began to renew thei r activities right after the
liberation ol Czechoslovakia from the Nazi occupiers in 1945. Buton ly
hall ol them mode it in the Czech Lands by 1948, ond only one Slovak
Club, that ol Bratislavo, was successfu lly resuscitoted (Ruthenia, the seat
ol RC Uzhgorod, was annexed by the Soviet Union on June 29, 1945).
However, new Clubs were established in Luhačovice, Nymburk, Trenči ·
anské Teplice and elsewhere. ROTARY INTERNATIONAL was quick to
recognize the resurrected District 66 and its lasl pre-war Governor, Dr.
František Král ol Brno and most ol the District officials were reinstated.
Contacts betvveen the Governor and Prague were secured by the experienced and tireless organizer, Adolf Sequens, who had been o Rotory
officiol virtually from the outset ol Rotory in Czechoslovokia.

V tomto domě no
rohu Riegrových so·
dů o Krkonošské ulice no Královských
Vinohradech v Praze
sídlilo v bytě Adolfa
Sequense provizorní
kancelář dístriktu 66
do poloviny roku
1947.
The oporlmenl ol
Adolf Sequens in this
building on the car·
ner ol Rieger Park
ond Krkonošská Streel in the Královské Vinohrady borough ol Progue provided
lemporory soncluory to the provisionol Office ol Dislricl 66 unii/ mid-1947.

Z prvního měsíč ního guvernérského listu klubům datovaného
22. 7. 1946 vyjímáme:
Se zvláštním pocitem chápu se dnes péro, abych napsal svůi první
list, iímž po dlouhé době - osmi roků - opět chci promluvit se

měsíční

veškeré utrpení v době okupace zůstali věrni
rotoriánské myšlenky. Je to ;ednok pocit velké radosti nad tím,
že čs. rotoriáni ne;en nezklamali, nýbrž naopak vyšli z krutých dob
zoceleni, vyrovnáni o posíleni v ideálech rotoriánských, iednok pocit
velké práce, která dnes sto;; před námi, o velké zodpovědnosti, kterou
máme ne;en před velkou rotoriánskou rodinou celého světa, nýbrž pře·
devším před svým národem a vlastním svědomím.
svými

'Yfbon
B r a I.

přáteli, kteří přes

Oloaoud - obco ..
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RC Olomouc wos one of the lirsl Clubs to resume their oclivilies.
From the Governor' s first Monthly letter to the Clubs, dated July
22, 1946:
The mood is quite speciol os I pul pen to poper to write my first
Monthly Letter by which - ofter Iang eight years - I intend ogain to
address my friends who, in spíte ol the trio ls and tribulations caused by
the occupotion, hove remained loyal to the ideals ol the Rotory Ideo.
I feel great joy os the Czechoslovak Rotarions have not failed but
emerged from those cruel times, hordened, bolanced ond strengthened
by the Rotory ideals, and I feel o lot ol work lies aheod ol us - and feel
the enormous responsibility we have towards the greot Rotory lomily ol
the world but mainly towords our notion and our conscience.
I have only just returned from the Rotory Convention in Atlontic City.
My trip was difficult in many woys bul I was hoppy to be oble to be the
only Central Europeon Rl Governor, and the only Slavie Rl Governor,
to attend this cruciol meeting, which was the first worldwide Rotory convention alter the Second World War. I was oble to toke port in debates on many very important issues, above oll those concerned with internationol understanding and Rotary' s role in tackling this critical problem, I was oble to ascertain Rotory lnternotionol' s enormously successful contributions to quite a few support programs to help the offected
countries and peoples, and I hove personolly met numerous Rotory fri·
ends from oll over the world. And sincere Rotory friendship is what our
notion and our Stole need todoy, ond we will try ou r best to moke it suit
our cause.

ideálům

Vrátil ;sem se v tyto dny z rotoriánské konvence v Atlontic City. Bylo
to cesto po mnohé stránce obtížná, byl ;sem však rád, že ;sem se mohl
osobně, ;oko ;ediný guvernér Rl ze střední Evropy a ;oko ;ediný slovanský guvernér Rl zúčastniti tohoto důležitého ;ednání, iež bylo po druhé
světové válce prvním s;ezdem rotoriánů z celého světa. Mohl ;sem se
zúčastniti pro;ednávání mnoho vysoce důležitých otázek, týko;;cích se
především mezinárodního dorozumění a rotoriánské účasti no řešení
tohoto dnes tok významného problému, mohl ;sem ziistiti velkou a úspěš·
nou práci Rotory lnternotionol při realizování četných podpůrných akcí
pro postižené země o národy, a osobně ;sem poznal přečetné nové přá·
tele rotariány z celého světa. A zvláště toto upřímné rotariánské přátel
ství potřebu;e náš národ a stát v dnešní době, a vynasnažíme se ze
všech sil, aby nám bylo vskutku ku prospěchu.

V rotoriánském roce 1947/48 se dislriktní sekretariát přemístil no Korfovo
náměstí 19 do kanceláře advokáta JUDr. Theodoro Kopeckého, člena RC
Praho. Dnes je v tomto domě sídlo Společnosi Jano Masaryka o v salonku sule·
rénní restaurace MAT se scházejí členové RC Praho Clossic, RTC Praho o něko
lika dalších společenských klubů.
ln Rotory 1947/ 48, the
Dislricl Secreloriol wos
lronslerred to the office
ol lowyer Theodor
Kopecký, member ol
RC Progue, ol 19,

Charles Squore. Todoy
the building is the seol
ol the Jan Masaryk
Society ond ils bosemenl MAT Restaurant is
o meeting ploce for
members ol RC Progue
C/ossic, RTC Progue
ond some other sociol
clubs.
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Nenapl něné naděj e

Obvyklý obsah balíku

kg

Unfulfilled Hopes
Maso, dušené o hoše
R ůzné obiloviny o suchary
Cukr o cu kroví
Ovocný jam o pudingy
Zelenino
Ka kao nebo kávo o prášky pro přípravu nápojů
Kondensovan é mléko
Máslo
Cigarety, mýd lo o žvýkací gumo

Ve svém povál ečném entusiasmu, kosmopolitním přesvědčení o ve
snaze podporovat mezivládní dohody o novém uspořádání světa se
rotariáni zapojili horlivě i do podpory dvouletého hospodářského
plánu, vyhlášeného pro období 1947-48 vládou pod vedením Kle·
menta Gottwalda (pře dsedou vlády od 2. 7. 1946). Plánovali i pomoc
při obnově rotariánského spol e čenství v Polsku a Jugoslávii a předpo·
kládoli, dost naiv ně, vznik Rotory klubů v Sovětském svazu. Zřetelným
signálem toho, že vývoj půjde jiným směrem, bylo v roce 1947 odmít·
nutí rozsáhlé hospodářské pomoci nabízené USA válkou zničeným stá·
tům ze strany Československa, a to na přímý nátlak Stalina. To, že tento
tzv. Marshallův plán podporovalo i rotariánské společenství, se po
komunistickém převratu v roce 1948 stalo jedním z d ů kazů, že Roto ry
kluby jsou "nástrojem politiky imperialistických mocností".

4,45
2,95
1,77

1,64
1,04
0,50
0,36
0,23

Povojnovú potravinovú pomoc Eu rápe (ll krajin) vo forme bal íč kov
obsahujúcich potraviny v čistej váhe 13,5 kg realizovala v USA spoločnosť CARE, ktorú založilo 25 dobroči nných organizácií, vrátane
Rotory lnternational. Známi alebo príbuzní postihnutých rod in žijúci
v USA odevzdávali požiadavky k posla niu balíčku na tú · ktorú adresu
formou príka zu centrále CARE. Tá za istila naj neskoršie do dvoch týždňov odovzdanie ba lička adresátovi. Vlastnoručne podpísaná a potvrdená časť príkazu bola vrátená darcovi v USA. Za túto transakciu platil darca poplatek 1O dolárov - výťa žok z týchto poplatkov bol po
ukončení potravinovej pomoci (celkove bolo rozeslaných takmer 2 mili·
óny bal íčkov) rozdelený v p rospech inej pomoci jednotlivým kraj inám,
a to podl'a počtu ba líčkov dodaných do konkrétnej krajiny.

Their post-war enthusiasm, cos·
mopolitan beliefs and endeavor to
support intergovernmental agree·
ments on the new world system
mode the Rotarians actively share
in a two-year economic recon·
struction pian for 1947-48,
announced by the government of
Klement Gottwald (Prime Minister
from July 2, 1946). They also
planned help in restoring Rotory
Communities in Poland and Yugo·
slavia and rather naively expe·
cted the birth of Rotory in the
Soviet Union. A clear signal to the
contrary came in the form of Czechoslovakia's rejection in 1947, on
Stalin' s orders, of a massive economic aid scheme offered by the
U.S.A. to war-torn countries. The fact that Rotory supported the Marshall Pian served os evidence, after the Communist coup in 1948, that
Rotory was "on instrument of the policy of the imperialist powers".

Usuol contents of food pock
Meot - stewed or hoshed
Cereols ond biscuits
Sugor ond sweets
Fruit jam ond pudding
Vegetobles
Cocoo/coffee ond powdered drinks
Condensed milk
Butter
Cigarettes, soop ond chewing gum

kg

4.45
2.95
1.77

1.64
1.04
0.50
0.36
0.23
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COOPERATIVE FOR AMERICAN
REMlTTANCES TO EUROPE. INC.

(dat e)

DRUZSTVO PRO DÁRKOVf: ZÁSILKY
Z AMERIKY ( C. A . R. E .)

FEB 8 1947

Jak uvádí magazín THE ROTARIAN z února 1947, Rotory
klub Woyne (Michigon, USA} uspořádal o sponzoroval
exhibiční turné běloušů po několika městech USA. Výtěžek
z tohoto pro;ektu {4 000 $) byl prostřednictvím Nodoce
Rotory odeslán no pomoc poválečnému Finsku o Českoslo·
vensku.
THE ROTARIAN reported in Februory 1947 Ihot the Rotory
Club in Woyne, Michigan hod orgonized ond sponsored
white stol/ion shows in severol U S. cities. The proceeds
{omounting to USD 4 thousond} were senl through the Rotory
Foundotion os oid to posl·wor Czechoslovokio ond Fin/and.
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Post-war food aid to Europe ( l l countries) in the form of
packages containing 13.5 kg of net w eight of foodstuffs was
coordinated in the United States by CARE - a corporation
established by 25 charity organizations including Rotory lnternational. Friends or relatives of affected families, resident in the
U.S.A., asked for help by bank orders to the CARE Headquarters. CARE saw to it that every package is delivered to the
addressee within two w eeks. Signed and confirmed reception
slips were returned to donors in the U.S.A. Donors paid a fee
of USD 1O and the p roceeds were distributed, af ter the termi·
nation of the food aid program (al most two mill ion food packs
were dispatched), to aid p rograms targeted on individua!
countries according to the number of food packs del ivered .

Nena pl něné nadě j e
Unfulfilled Hopes

Rok 1947 nezača l št'a stně.
27. ledna ze m řel zakladatel
s p oleče n ství.
rola riónského
Březnové číslo celosvětové ho
měsíčníku

THE ROTARIAN
vyšlo ve smuteční úpravě o při·
neslo reportáž z Horrisovo
pohřbu i jeho životopis s množ·

stvím fotografií.
Jeone se po smrti Paula přes lě·
hovola ke svým sourozencům
do Sko tsko. Připomeňme , že
o Vánocích téhož roku zemřel
i nejvýznamněj ší ze zokladate·
lů prvního Rotory klubu v Čes·
koslovensku Dr. Antonín Sum
{viz kapitolo o vzniku Rotory
v Československu ).
The yeor of 1947 hod o sad start: the founder of the Rotory Associ·
olion died on Jonuary 27. The Morch issue of THE ROTARIAN worldwide monthly mogozine carried a report from the funerol of Pau l Hor·
ris and his biog raphy with many photographs. After Pou l's deoth, his
widow Jeanne moved in w ith her brothers ond sislers in Scotland. A t
Chrislmas of the same year, the most prominent of the founders of Cze·
choslovokio's first Rotory C lub, Dr. Antonín Sum died (see the chapter
on the origins of Roto ry in Czechoslovokia).

postoj oficiálních míst. Ústředí Rl si tuto situaci dobře uvědomovalo,
o proto naší zemi věnovalo zvýšenou pozornost. Projevilo se to jak čas·
tějšími zprávami v celosvě tovém rolariónském mě síč níku THE
ROTARIAN, tok referáty na mezinárodních konferencích a setkáních, i
osobní ú častí prezidenta Rl Richarda C. Hedkeho na 12. konferenci
dislriktu 66, která se konalo ve dnech 18.-2 1. dubna 1947 v Plzni. Kon·
Ference se kromě něh o zúčastnil i guvernér anglického distriktu č. 9 E.
H. Birchall z Oxfordu o zástupce anglického RC Windor H. Gilbert.
Celkem se distriktní konference zúčastn i l o 304 osob, a to: 203 rolorió·
ni, 82 dómy a 17 hostí, no konferenci bylo zastoupeno 29 klub ů čes·
koslovenských a 3 kluby zahran ič ní. Významnou kulturní událostí bylo
představení ve Velkém divadle město Plzně. Uvedeno bylo opero o
dvou dějstvích od Jaromíra Weinbergero .,Švando dudák" - orchestr
říd il jako host americký dirigent Walter Ducloux.
• Univerzální řeč květin je no místě stále o stále, • říká dobová popisko pod foto·
grofií z přijetí prezidenta Rl Hedkeho o jeho choti (vlevo} primátorem město
Prohy Dr. Vackem (vpravo} při jeho návštěvě Československa v době konání
plzeňské konference.

Stárneme
O tom, že členská základna našich Rotory klubů začalo v povóleč·
ném období pomalu stárnout, svědčí i překvap ivý návrh RC Olomouc
z roku 1947. Velmi podrobně se zabývá myšlenkou na vytvoření distrikt·
ního fondu podporujícího poz ůstalé po zemře lé m rolariónovi. Zjedno·
dušeně řečeno: mělo by být stanovena povinnost, že při úmrtí některé·
ho rolorióno při spějí všichni ostatní rolarióni do fondu čá stkou 100,· Kč.
Projekt sice nebyl realizován, n icméně vyvolal v klubech i na úrovni
dislriktu pozornost, protože do té doby se věkovým průměrem č len ské
základny nikdo příl i š nezabýval.

"The universa( fonguage ol ffowers wiff be forever needed, • says the caption
befow the photograph showing the reception ol Rl President Hedke and his wife
(feft} by Progue's Lord Moyor, Dr. Vacek (right} during the coupfe's visit to Cze·
chosfovakia for the Plzeň Conference.

Ano ther District Conference
Getting Older
Slowly bul surely, members of our Rotory Clubs slarted growing old
by the lime the wor was over, os evidenced by o surprise offer of RC
Olomouc in 1947. The Club outlined details of its proposalto estoblish
o Dislricl foundation to supportthe surviving members of the fomilies of
deceased Rotorians. ll was proposed Ihot oll Rotorions donale 100
crowns eoch to the Fund ony lime o Rotarion dies. Although the projecl
never come to ils fruition, il nevertheless slirred some oltenlion in the
Clubs and on the Dislricl Ieve! os no one hod lili then given thought to
the rising averoge age of the members.

Konference, opět distriktní
Oficiální obnovení činnosti Ro tory v Československu bylo ojedinělé
v celé povále čné střední a východní Evropě, tedy v zón ě ocitající se
stále tě sněji pod vlivem Sovětského svazu. Maďarští o rumunští rolorió·
ni se ně j aký čas scházeli jen ilegál ně, v Polsku, Bulharsku o ostatních
zemích se či nn ost ro lariónů už neobnovilo oni ve skryté podobě. Je
o tázkou, do jaké míry v lom hrála roli nechul' samotných bývalých roto·
riónů zdecimovaných událostmi uplynulého desetiletí, o do jaké míry

The officia l resumption of Rotory activities in Czechoslovokio wos
unique in oll of post-war Centra! ond Eastern Europe, i.e. the zone thot
was increasingly more susceptible to Soviel influence. Hungorion ond
Romonian Rotorions continued to meet in illegolity for a time ond in
Paland, Bulgaria ond ether countries they did not resume their work in
clandestine form. lt is a question whether this wos due to the Jack of ini·
tiative on the part of the former Rotorions, decimoted by the events of
the previous decade, ar the ottitudes of the official quarters. The Rl
Headquarters was acutely aware of the situotion and devoted special
altention to Czechoslovakia. This is evidenced by frequent reporls in
THE ROTAR IAN, reports delivered to internotionol conferences and
meetings, and persona! altendance of Rl President Richard C. Hedke at
the 12th Conference of District 66 held on April 18-21, 1947 in Plzeň.
The conference was attended also by the Governor ol the English
District 9, E.H. Birchall from Oxford, and RC Windsor representative H.
G ilbert. A ll in oll, the Dislrict Conference was atlended by 304 people
including 203 Rotarians, 82 ladies and 17 guests; 29 Czechoslovak
and three foreign Clubs were represented. They saw performance in
the Plzeň Grand Theater of Jaromír Weinberger's opera in two acts "Švanda the Bagpiper", and the orchestre was guest-conducted by
Wa lter Ducloux from the United States.
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Unfulfilled Hopes
Prezident Rl pro rok 1946-47 ,Dick" Hedke (vlevo), československý ministr
zahraničních věcí Jan Masaryk, čestný člen Rotory klubu Praho (uprostřed) o
úřoduiící guvernér František Král v průběhu plzeňské konference - vlevo vzadu
vykuku;e budoucí guvernér Jaroslav Podha;ský.

Jan M a saryk's address was eagerly anticipated by the Conference
delegates. He spoke at a formal evening on Saturday, April 19, 1947,
then stili brimming w ith optimism, ten months before the " Victorious f eb·
ruary" and 325 days before his death (whether voluntary or involunta·
ry) that shocked the whole world. His speech has come down to us both
os a sound recording and in writing, cou rtesy ol the Svobodný směr
daily (which carried several detailed reports on the Conlerence on
April 20 and 22, 1947). He spoke for hall on hour, spiking his typically popular ligu res ol speech w ith many "examples lrom real life" and
having to stop often to while over the salvos ol laug hter in the audience. The following was his appea l for society to guard its freedoms:
"I want to say this: Hitler and his pack ol wolves rendered oll good
things impossible, and the very fact that Rotory was one ol the l irst insti·
tutions to b e outlawed, its p roperty was conl iscated and its members
were subjected to horrible forms ol torture, oll this means that Rotory is
a good institution and that we had to restore it, wi ll restore it and will
strengthen it. I have interacted w ith the Rotarians for many years and
am w hat they cal I on honorary Rotaria n. I have Iang been interested in
Rotory. lt is internationa l. Czechoslovakia must remain internationa l and
will remain international. I wish the Rotarians a lot ol success. The Rotarians are, l'd say, above the politics. We Rotorians can speak the Rotarian language, belong to whotever politica l parties, but we can and
must be free."

The Rl's President for 1946-47 "Dick" Hedke (lelt), Czechoslovok Foreign Minis·
ter Jan Masaryk, honorory member ol RC Progue (center) ond Acting Governor
František Král ol the Plzeň Conlerence. Peeking on the /elf is the luture Governor
Jaroslav Podho;ský.

Účastníci konference v Plzni si no památku odvezli miniaturu pivního korbele tento se zachoval v poz ůstalosti strýce ;ednoho za současných rotoriánů, Romano Gronského z Olomouce.

S neobvyklým záujmom čekali všetci účastníci konferencie na vystúpenie Já na Masaryka. Svoj príspevok predniesol na slávnostnom veče
ri v sobotu 19. apríla 1947 - vtedy ešte plný optimizmu · desať mesiacov pred tzv. "Víťazným februárom" a 325 dní pred svojou celý svet
šokujúcou (dobrovol'nou či nedobrovol'nou?) smrťou. Jeho prejav sa
zachoval vo zvukovej nahrávke, oko aj v písanej podobe zásluhou denníko "Svobodný smě r " (v dňoch 20. a 22. apríla 1947 uverejnil o jed·
naní konferencie niekol'ko podrobných správ). Z takmer polhodinového, pre neho typicky l'udovo ladeného prejavu spestreného množstvom
" príkladov zo života" a prerušovaného tu potleskem, tu salvami smiechu, vyberáme jeho apel na zachovanie vol'nosti a slobody v spoloč·
nosti:
"Chci říci toto: Hitler a jeho smečka znemožnili všechny dobré věci ,
a samotný fakt, že Rotory bylo jednou z prvních institucí, která byla
zakázána, jejíž majetek byl zkonfiskován a jejíž čle nové byli hrozným
způsobem trýzněni, to samo sebou znamená, že Roto ry je instituce
dobrá, že jsme ji museli obnovit, že ji obnovíme a že ji zesílíme. Já jsem
se stýkal s Rotariány mnoho let, jsem to, čemu říkají čestný Rotarián.
Odedávna mě Rotory zajímalo. Je to věc mezinárodní. Československo
musí zůstat mezinárodní a zůstane mezinárodní. Já přeju Rotariánům
hodně zdaru. Rotariáni jsou věc řekl bych nad-politická. My Rotariáni
můžeme mluvit rotariánskou řečí, můžeme přitom patři t ke všem možným partajím, ale právě můžeme a musíme si zachovat volnost."

The Plzeň Conlerence porticiponts received keepsokes in the lorm ol o minioture
bee r stein lrom the e stote ol the uncle o l one ol the contemporo ry Roto rion s Roman Gronský ol Olomo uc.

Jan Masary k
U příležitosti konference bylo vydáno příležitostné poštovní razítko. Těžko říci,
zda ozubené kolečko protnuté srpem se no tehdy běžnou poštovní známku
dostalo náhodou ·;oko symbol techniky nebo snad ;oko rotoriánský iinoto;.

The Post issued o speciol
rubber stomp to mork the
Conference. lt is hord to tel/
il the toothed wheel pierced
by o sickle ;usl hophozordly
strayed into your run-ol-themi/1 po sto g e slo mp or it wos
meo nt to symbo lize techni·
co/ prog ress or ;usl ono ther
hidden messo ge lrom Roto·
ry.
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14. 9. 18 86 Praha - 10. 3. 1948 (Praha )
český diplomat, politik a státník, syn prezidenta T. G. Masaryka. Po
maturitě no gymnáziu pobýval 1907-13 v USA, kde pracoval ze jména
v Craneově společnosti v Chicagu. 1. světové války se zúčastnil jako
záložní d ůstojník rakouskou herské armády. Od 1919 působi l v čs .
diplomatické službě; 1919-22 cha rgé ď alllaires v USA, 1925-3 8
vyslanec ve Velké Británii; 1939-45 če l ný představi tel čs. zahran ičního
odboje. 1940-45 ministr zahraničí, 1942-45 náměstek předsedy č s.
exilové vlády v Londýně. Jeho promluvy v zahran i čn ím vysílání Iondýn·
ského rozhlasu pro české obyvatelstvo byly vydány kn i žně pod názvem
Volá Londýn ( 1946, 1990). Od 1945 do své smrti ministr zahraničí
ČSR . Stoupenec a propagátor politiky mírové spolupráce mezi Východem a Západ em. Zahynu l za dosud nevyjasněných okolností (sebevražda či politická vražda?) v noci z 9. na 10. března 1948 ve svém
bytě na min isterstvu za h ran i čí v Praze.

•

Jan Masaryk

Nenaplněné naděje

Sep 14, 1886 in Prague - March 10, 1948 in Prague
A Czech diplomat, politicion ond stotesmon, ond the son of President
T. G . Masaryk, he lived in the United Stotes ofter high school, in 19071913, working for the Crane Society in Chicago, 111. He spent World
Wor I os o reserve officer of the Austrion-Hungorion Army. He wos octive in Czechoslovok diplomotic services from 1919, serving os chorge
ď o ffoires in the U.S. ( 1919-1922, Ambossodor to Greot Britoin ( 19251938) ond o leoding figure of Czechoslovok resistance movement in
exile (1939-1945). He wos Foreign Minisler (1940-1945) ond Deputy
Prime Minister of the Czechoslovok Government in Exile, bosed in Landon ( 1942-1945). His progroms on the BBC Externol Service's Czech
broodcosts were published os London Colling (1946, 1990). He
served os Czechoslovo k Foreign Minister from 1945 lili his deoth. Jan
Masaryk wos o promoter of peoceful Eost-West cooperolion. He died
in hitherto unexploined circumstonces (suicide or politicol ossossinotion?) in the night from Morch 9 to Morch 10, 1948, in his oportmenl
ol the Ministry of Foreign Affoirs in Progue.
Srpnové číslo celosvětového magazínu THE ROTARIAN přineslo v roce 1947 tří·
stránkový, tedy rozsáhlý článek Jano Masaryka, který jako čestný člen pražského Rotory klubu představoval, tehdy ještě optimisticky, poválečnou obnovu Čes
koslovensko, situaci v zemi o perspektivy jejího dalšího rozvoje.
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Unfulfilled Hopes
se Dr. Filip setkal se svým budoucím spolupracovníkem, středoškolským
profesorem RNDr. Jahodou o shodou okolností i se svým poděbrad
ským sousedem MUDr. Vojtěchem Soilerem (patrně tu byli vězněni
i bývalí Filipovi konzultanti, prof. Matoušek a Dr. Mrskoš). Společně se
rozhodli, podaří-li se jim vyváznout se zdravou kůží, že budou usilovat
o zřízení školy, kterou idealisticky nazývali " školou pro mého syna". Po
válce trvala trnitá cesta za zřízením Koleje celý rok - vyučování zača·
lo 2. září 1946.
Škola i studentský domov byly umístěny v poděbradském zámku.
V prvním školním roce v ní studovalo v šesti ročnících celkem 21 B žáků
( 15 8 chlapců a 60 dívek), z toho 81 bydlelo na internátě nebo dojíždělo. Do školy byli přednostně přijímáni žáci, jejichž rodiny utrpěly
újmu během nacistické okupace. Žáci vedle normálního vyučování, jak
je předepisovaly nezkrácené učební osnovy reálných gymnázií, navštěvovali řadu nepovinných předmětů a zájmových kroužků. Žáci při
tom měli mít co možná nejširší kontakt s běžným životem. Ředitelství
školy proto zvalo některé význačné představitele vědeckého a obchodního světa, cestovatele, umělce, novináře, sportovce, aby žáky seznámili se svými zkušenostmi a besedovali s nimi.
Zajímavý pokus s koncentrací učivo o jeho spojení s rekreačn í těles
nou výchovou byl učiněn využitím horské chaty v Krkonoších (Pomezní
boudy), kterou k tomuto úče lu zapůjčil doktor Filip. V týdenních turnusech se tu střídaly jednotlivé třídy, provázené vždy dvěma profesory.
Vyučovalo se dvěma až třem předmětům, zbytek dne byl věnován zimním sportům, veče ry debatám, četbě o společe nské výchově. Jak se
říká ve školní zp rávě, chlapci tu zkusili i umění dřevorubecké. Dříví
k topení si sami v lese porazili, rozřezali a na horských rohačkách svezli do chaty. Pro další školní rok se vedení koleje společně s poděbrad
skou organizací Junáka podařilo v sousedství "chaloupky strýčka Filipa " získat do majetku školy větší objekt (č .p.l6), který mohly využíval
i dvě třídy současně. Zážitky z pobytu na horách vyjadřovali žáci růz
ným způsobem. Ve školní kronice a v časopisu "Slovo" jich je celá
řada. Možná nejzajímavější jsou dva - jeden podepsán dvanáctiletým
Václavem Havlem a druhý šestnáctiletým Milošem Formanem .

The September 1947 issue of THE ROTARIAN corried on extensive, three-poge
orticle b y Jan Masaryk in which the honorory member of Progue's Rotory Club
outlined on optimistic vision of the post-wor reconstruction, situotion ond further
prospects of Czechoslovokio.

Rotarián ská škola
No plzeňské distriktní konferenci v roce 1947 vzbudilo zaslouženou
pozornost zprávo o tom, že pod patronací RC Poděbrady, respektive
za přímé účasti jeho dvou členů MUDr. Ladislava Filipa o RNDr. Františko G. Jahody, bylo v roce 1946 zřízeno o uvedeno do provozu nové
státní reálné gymnasium s internátní výukou pod názvem "Kolej Jiřího
z Poděbrad". V jednom z dokumentů školy se říká: "Chceme no této
škole vytvářeti novou generaci lidí nejen vzdělaných, ale i mravně vysoce ukázněných o majících nejužší poměr k prací rukou. Studenti o studentky budou vedle učení pracovali též v dílnách o zemědělství, aby
až jednou přejdou do praktického života, měli nejušlechtilejší poměr ke
každé práci". Kolej vznikla po vzoru zahraničních škol, například Ecole
des Roches o Moison des Enfants v Du Coudray ve Francii, Abbot's
Home School ve Velké Británii o lnternationol People ·s College v Elsinore v Dánsku, s nimiž udržovala velmi úzké kontakty.
Kolej Jiřího z Poděbrad mělo své kořeny v předválečném období.
Docent Filip, který již tehdy působil v Poděbradech (v letech 1933 1937 tom vybudoval moderní léčebný ústav), hovoříval se svými přáte
li o nutnosti zřídit zde školu moderního typu. Konečnou svou podobu
však Kolej našla v gestapáckém vězení v Terezíně, kde se v roce 1943
sešla na cele číslo 13 skupino podobně smýšlejících mužů. Právě tady

Ve svém měsíčním listu č.5 z roku 1947 referuje guvernér Podhajský
mimo jiné o tom, jak no pracovní schůzi předsedů a jednatelů Rotory
klubů, která se konala ll. října v Pardubicích, vezl svého hosta, amerického rotariána Payne Templetono, post-guvernéra distriktu 112:
"Vezl jsem ho až ze Stuttgartu, tak byl žádostiv setkat se s českými
rotoriány. Zastavil jsem se v Poděbradech v koleji Jiříka z Poděbrad.
Rot. Templeton, povoláním školní inspektor, který pracuje dnes v americké zóně v službách své vlády na reformě německého školství v duchu
demokratickém, byl tok zaujat dílem poděbradských rolariánů, že jsme
po skončení našeho sněmování v Pardubicích museli se znovu vrátit do
Poděbrad, kde nám rotoriáni Dr. Filip, ředitel Dr. Jahodo a roztomilá
učitelka angličtiny vykládali velmi zajímavě o Jiříku z Poděbrad, kterého bychom mohli právem vyhlásili roloriánem 15. věku s klasifikací
"službo mezinárodní", o o cílech této školy. Zde jsme strávili mnoho
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hodin v pravé rotoriánské družnosti. Rot. Tempelton si pochutnával no
dobré večeři žáků této koleje. Středočeskou kolej Jiříka z Poděbrad
můžeme právem uváděti jako příklad služby obci o péče o mládež."
Příznivé reference, které přicházely z různých míst, doly v roce 1947
podnět k diskusi o tom, zda by Rotory distrikt 66 nemohl nad Kolejí Ji ří·

ho z Poděbrad převzít oficiální patronát. Tokový závazek se však zdál
nad stávající možnosti distriktu. Hledaly se však jiné způsoby, jak čin·
nost školy podpořit. To se však už rychle blížil únor 1948 o zánik Roto·
ry klubů v Československu. Rotory distrikt 66 sice zanikl, ale Kolej Jiří·
ho z Poděbrad zásluhou jejích zakladatelů, byť s obtížemi, různými
změnami o pod vlivem několika školských reforem slouží studentům
dodnes.

"King George of Poděb rady College". O ne of thot college's found ing
documents soys: "We want this school to shope o new generotion pec·
ple thot would be not only well educoted but o lso morolly d isciplined
ond voluing the ochievements of human honds. ln oddition to toking
ocodemic educotion the students - boys and girls - will olso receive
troining in workshops ond on farms so os to acquire the right ottitude to
every aspect of humon endeovor when leaving the school. The college
wos inspired by foreign models including Ecole des Roches ond Moi·
sen des Enfonts in Du Coud roy in France, the Abboťs Home School in
Britoin, ond the lnternotiono l People's College of Elsinor, Denmork, with
which it maintoined very close contocts.

J. MUDr. Ladislav Filip (1898- 1986), docent Karlovy univerzity, přední český
kardiolog a diabetolog, iniciátor vzniku školy. / Dr. Ladislav Filip {1 898 1986}, Associale Prolessor ol Charles University, Progue, a leading Czech car·
diologist and diabetes expert, inspired the loundation ol the College.

Znak školy vyjadřoval v heraldických sym·
bolech myšlenku, že .Jiříkovo potomstvo
střeží Jiříkův odkaz".

ln ils heraldry symbolism, the College
Emblem suggests Ihot "George's des·
cendanls guard George's bequest".

Žáci a učitelé začoli vydával i školní
časopis.

Students and teachers published a
colfege magazíne.

·---------·-·---------

Některé členy prvního učitelského sboru si jako své vyučující pamatují i dnešní
obyvatelé Poděbrad, včetně některých členů zdejšího novodobého Rotory klubu.

Some members ol the lirst teaching staf! are londly remembered by people in
Poděbrady including several members ol the town 's modern-day Rotory Club.

The Rotory School
The Plzeň District Conference in 1947 devoted due ottention to the
report thot under the potronoge o f RC Poděbrady, o r rather under the
tutelage of its two members, Dr. Ladislav Filip ond Dr. František G. Jaho·
do, a new comprehensive boarding school was inaugurated os the
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2. RNDr. František G. Jahoda {1904 - 1995}, středoškolský profesor, ředitelem
Koleje Jiřího z Poděbrad byl od jejího založení do roku 1951, kdy byl tehdejším
režimem zbaven místa a poslán jako horník do dolů . Po tzv. • přiblížení dělnické
třídě " směl znovu učit. Po srpnu 1968 emigroval s celou rodinou do Holandska.
Dr. František G. Jahoda {1904 - 1995}, a high school teacher, wos Principal of
the King George ol Poděbrady College from its inception till 1951 when the
Communist regime demoted him and sent him to work in a mine. "Having come
doser to the working c/ass " he was alfowed to teach again. Alter August 1968
he and his lomily delected to the Netherlands.

Chalupa v Krkonoších / Chalet in the Giant Mountains (Krkonoše}

The King George of Poděbrady College hod its roots in the p re·wo r
epoch . Hoving been odive in Poděbrady (where he founded o modern
curotive establishment in 1933-1937), Professor Filip often d iscussed
w ith his friends the need of estoblishing o modern-type school in the
town . The project ocquired its definitive contours in the N ozi comp o t
Theresienstodt (Terez ín) where o group of like-minded prisoners wound
up in Cell 13, in 1943 . This is where Dr. Filip met his future colleogue,

high school teocher Jahodo ond, incidentolly, olso his neighbor in
Poděbrady, Dr. Vojtěch Soiler (Pilip' s former oides, Professor Matoušek
ond Dr. Mrskoš probobly being joiled there os well). They soid to themselves Ihot if they could sove their hides they would strive to estoblish
whot they colled " My Son's School" . The wor wos over now bul it took
one yeor to estoblish the college where the ocodemic yeor storted on
September 2, 1946.

1)
Zápis V. Havla ve školní kronice / V. Havel's entry in the College Chronicle

The college ond the student's dormitories were in the Podě brady
Choteou. ln the first school yeor, there were, in toto l, 218 pupils ( 158
boys ond 60 girls) in six onnuol forms, of whom 81 hod the boarding
status or commuted to school. The college preferred studenls whose
fomilies suffered losses during the Nozi occupotion. ln oddition to the
standard courses prescribed by the unobbrevioted grammor school syllabus the studenls allended o selection of optionol courses and hobby
groups. The oim was to expose the studenls to os many proclical-life
inpuls os possible. The school management routinely invited prominent
scienlisls, businessmen, travellers, ortisls, journolisls and sporlsmen ond
women to shore their experiences with the studenls.
V objektu poděbradského zámku se nacházelo i Divadlo No kovárně {dříve to
bylo skutečně kovárno pro ustájené koně}. Sloužilo lázeňským hostům, místní
veřejnosti i zdejšímu ochotnickému spolku. Žáci koleje, mezi nimiž nechyběl oni
dnes proslavený filmový režisér Miloš Forman, tu každoročně sehráli i svoje vlastni představeni.
The Poděbrady Choteou
wos olso the home bose
ol the No kovárně
('Shoe Smith'} Theoter
(which indeed used to
serve horses in the locol
stoble}. The theoter wos
used by spo guests os
we// os the locol omo·
teur drama ensemb/e.
The Co//ege students,
including the legendory
movie direclor Miloš Forman, stoged their onnuol theoter shows there.

Podle základních profesí školo
i jednot/i.
vé řemeslné dílny.
postupně rozšiřovalo

The College groduolly extended its workshops in line with
the bosic prolessions.
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Unfulfilled Hopes
Mezi pamětníky, kteří se sešli 5 . března 2005 v Praze no slavnostní konferenci
věnované 80. výročí vzniku prvního Rotory klubu v Československu, bylo i něko
lik absolventů Koleje Jiřího z Poděbrad.

There were severol King George ol Poděbrady Co//ege a/umni among the veterons in Progue otthe conlerence morking the 80th onniversory olthe lirst Czechoslovok Rotory Club.

An interesting experiment combining ocodemic curricula with physical educolion was conducted ol a mounloin cholet in the Krkonoše
Mounlains {Pomezní boudy) mode ovoiloble by Dr. Filip. Closses took
their turns on a weekly basis, eoch unit supervised by two teachers. Two
or three courses were taught every doy, and the rest of the doy was
devoted fo winfer sporls, the evenings being dedicoted to discussion
groups, reading and sociol manners. According to the school report,
the boys even tried their hand o s woodchoppers. They chopped fuel
lim ber in the woods, cul il to log s and delivered fo their cha let on woodchopper's sledges. ln the nexl school yeor, the College leamed up with
the Poděbrady Boy Scout {Junák) orgonizotion to ocquire a larger
building {ol No.16) in the neighborhood of the " Uncle Filip's Hut"
where lwo classes could spend their holidays atthe same time. Studenls
were variously eloquent in describing their impressions from their mountoin holidoys. There are quite a few eyewitness a ccounls published in
the school chronicles and the "Slovo" magazine. Two of these accounfs
are especiolly inleresfing - one was provided by twelve-year-old Václav Havel, the other by sixteen-year-old Miloš Forman.
ln his Monthly Leffer no. 5 of 1947, Governor Podhajský reporls
among other things Ihot he gave the lift fo his guesl, U.S. Rotarian Payne
Templeton, Pasl Governor of Districl 112, to the working meeting of
Rotory Club chairmen and execulives, taking place in Pardubice on
October 11:
"I look him by car oll the way from Stuttgart, he was so eager fo meel
Czech Rotarians. We slopped in the King George of Poděbrady College, in Poděbrady. Templeton is a former school inspeclor who works in
his Government's service in the American Zone to help reform the Germon school system in the spirit of democrocy, ond he wos so loken
awoy by what the Poděbrady Rotarians hove ochieved Ihot we had fo
return there, after our debates in Pardubice, ond the Rotarians there Dr. Filip, the Direcfor Jahoda, ond a chorming lady, feoching English,
ta lked quite intereslingly obout King George of Poděbrady, who could
be o 15th cenfury Rotarian with the 'nalional service' clossificotion, ond
obout the objectives of their college. We spent quite o few hours in
genuine Rotory logetherness. Rotarian Templeton shored a very good
meal with the students. Cenlral Bohemia's George of Poděbrady College con rightfully be cited os on exomple of community service and
care for young people."
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Unfulfilled Hopes
favorable reviews were coming from various quorters, and it was
suggested in 1947 that Rotory District 66 officially assume patronage
over the King George of Poděbrady College. However, such commitment would hove gone beyond the resources of the District. But other
avenues were explored. Yet februory 1948 and dissolution of Rotory
Clubs in Czechoslovakia were drawing near. However, although Rotory District 66 ceased to exist, the King George of Poděbrady College
lived on, thonks to its founders, though not without twists and turns ond,
severol educotion system reforms lo ter, it stili continues to educate students todoy.
Anglická "invaze"
Rotory Service, časopis pro RIBI, tedy rotariány ve Velké Britanii a
Irsku, přinesl v roce 1947 ve svém prosincovém čísle poměrně podrobnou zprávu o návštěvě skupiny rotariánů z distriktu č. 9 v Českosloven
sku v létě téhož roku. Z dobového překladu článku post guvernéra Penmono z RC Watford vybíráme nejzajímavější momenty.
Začátkem roku 1946 distrikt č. 9 rozhodl pokusiti se o spojení jednotlivých klubů s každým jednotlivým klubem distriktu 66, který získal
svůj Charter po vysvobození Československa z německé "ochrany".

Zdálo se býti dosti troufalým pro malý anglický distrikt čítající asi 30
klubů v severních o západních krajích Anglie podniknouti takovýto

přijeli domů dokonale rozmazleni, dokonale unaveni dlouhými dny a
pozdními hodinami, dokonale šťastni přátelstvím, jež jsme uzavře li,
dokonale přesvědčeni, že Československo má prázd ninové přitažlivos
ti, jež jsou jedinečné a že rotariánští hostitelé jsou nade všechny ostatní na světě. My všichni věř íme, že návštěva povede k věčnému úzkému
přátelství mezi našimi kluby o našimi distrikty a k lepšímu porozuměn í
mezi našimi dvěma národy.
Redakční P.S.:

Zhruba měsíc po této cestě, 28. října, vzpomenul anglický RC
Hatfield v Hertfordshire výročí vzniku Československa v roce 1918, a to
za účasti zástupců z RC Zlín a RC Brno.
V prosincovém listu guverné ra Podhojského se objevuje zprávo
o společném projektu, který na zá k ladě návštěvy anglických rotariánů
připravují Rotory kluby v Mariánských Lázních, Teplicích-Šonově
a Poděbradech . Jednalo se o poskytnutí čtyřtýdenního láze ňského
pobytu třem anglickým rotariánům na účet místních klubů. Jak vidno,
nezůstalo při zářijové návštěvě Angličanů u nás jen u slov. Přá te lství se
začalo skutečně slibně rozvíjet.
Pobyt anglických rotoriánů u nás byl samozřejmě hned první den spojen s prohlídkou Prahy. Autokar dopravoval hosty v ten den večer také mezi resta urací
Parnas (naproti Národnímu divadlu}, kde bylo tehdy klubová místnost RC Praho,
o terasami no Barrandově, kde se uskutečnil slavnostní večer za účasti téměř
všech pražských rotoriánů o početné skupiny delegátů z ostatních klubů distriktu. Autentická fotografie se nedochovalo, ale vzhledem k tomu, že v té době
autokarů v Praze tolik nebylo, můžeme se domnívat, že rotoriány vozil právě ten,
který je no fotografii.

pokus, ale odpověď guvernéra Krále byla nejvýše povzbuzující
a nabídnutím Oxfordu Praze, Readingu Brnu, Luton Plzni o Welvyn
Gorden City Zlínu jsme udělali naše nejlepší, abychom vytvo řili spojení
s prvky těmto klubům společnými.

Československo stále ještě zůstávalo "vzdálenou zemí", o jejíchž
rotariánech jsme nic nevěděli až do listopadu 1946, kdy rotarián Altham rozšířil svou obchodní cestu, aby navštívil kontaktní klub Watfordu
- Hradec Králové. Jeho plamenné vylíčení vřelého přijetí přinutilo jeho
vlastní klub o jiné, aby si uvědomily možnosti pro mezinárodní porozumění spočívající v započatém pokusu. Minulého března byli čtyři čeští
rotariáni hosty na naší distriktní konferenci. V dubnu R.I.R. (guvernér)
Birchall representoval svůj distrikt na konferenci 66. distriktu v Plzni. Vrátil se s naléhavým pozváním, aby výpravo anglických rotariánů bylo na
podzim hostem československých rotoriánů.
16 rotariánů z ll dubů s 6 dámami přijali toto pozvání. Původní program našich hostitelů zahrnoval návštěvu 10 československých klubů.
V té době však bylo již 25 klubů znovuzřízeno a bylo pro ně utvořeno
spojení, jež však v mnohých případech bylo teprve započato. Zdálo se
důležitým navštíviti je všechny a po intensivní ze měpisné studii obou
distriktů vypracoval jsem rozšířenější schéma, dle kterého by každý člen
přin esl pozdravy spojenému klubu také v zastoupení jednoho anglického klubu, které nebyly ve výpravě zastoupeny o výsledek pak tomuto klubu po svém návratu dom ů tlumočil. Vzdor všemu takto vzniklému
mimořádnému cestování návrh byl nanejvýš pohotově přijat a patřičně
projednán no poradách v Praze před příjezdem hlavní části výpravy.
Dalších šest klubů bylo "objeveno" po našem příjezdu, z nich byly čtyři
navštíveny a byl navázán styk s rotariány ze zbylých dvou, které jsme
již navštíviti nemohli. Prohlašujeme tedy, že jsme vytvořili osobní spojení s každým klubem, jenž byl v činnosti v době, kdy jsme tam byli.

The visit of the English Rotorions come complete with o sightseeing tour of Progue on the very first doy. ln the evening, o shuttle bus service wos p rovided belween the Parnas Restaurant (opposite the Notionol Theoter} where RC Progue
hod its clubroom ond the Barrandov Terraces, the venue of o gala evening
ottended by virtuolly oll Progue Rotorions ond o lorge delegotion from other
District Clubs. No period photo has come down to us bul since sightseeing cooches were scorce in Prague, one might ossume this wos the bus Ihot shuttled the
delegotes .

The Eng lish " lnvasion "
The December 1947 issue of Rotory Service, the magazíne for RIB I,
i.e. Rotarions on British lslos, corried a fairly detailed coverage of the
visit of a District 9 delegation to Czechoslovakio the previous summer.
The following excerpts hove been "retranslated" from on authentic
Czech franslotion of the article w ritten by Past Governor Penman of RC
Watford:

Všude jsme nalezli velikou touhu naučit se angličtině, míti anglické
knihy ke čtení, navštíviti Anglii, navázání styku s anglickým lidem. Znamená to pro nás, že velmi mnoho Čechů o Slováků hledá kulturní styky;
toto touho přináší báječnou příležitost ke službě opatřováním knih a
časopisů pohoště ním studentů a podobně .

Eorly in 1946, District 9 decided to Iry ond establish connection between its individua! Clubs ond every single Club of Disfrict 66, which
obtained its Chorter after the liberation of Czechoslovakia from its Nazi
"protectors".

Musím pouze ukončiti tím, že řeknu, že každý z nás si je jist, že jeho
zkušenosti a jeho hostitelé byli nejlepší ze všech a že my všichni jsme

ll would seem a doring proposition for a small English District, numbering obout 30 Clubs in the northern and western reg ions of Englond,
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to undertoke o tosk of this mognitude, yet Governor Král's reply wos
most encouroging ond aur proposol thet Oxford should work with Pro·
gue, Reoding with Brno, Luton with Pilsen, ond Welwyn Gorden City
with Zlín, wos optima! for estoblishing contocts with these Clubs.
Czechoslovokio wos stili o "forowoy country" of whose Rotorions we
knew nothing until November 1946, when Rotorion Althom extended
his business trip in order to visit Wotforďs contoct dub in Hradec Krá·
lové. His possionote occount of the worm reception he hod been given
mode his Club ond others reolize the potentiol of internotionol under·
stonding, consisting in the experiment thet hod just begun. Lest Morch,
four Czech Rotorions were the guests of our District Conference. ln
April, R.I.R. (Governor) Bircholl represented his District ot the District 66
Conference in Pilsen. He brought bock on urgent invitotion for on Eng·
lish Rotorion expedition to become the guests of Czechoslovok Rotori·
ons in the outumn.
Sixteen Rotorions from ll clubs, occomponied by six lodies, occep·
ted this invitotion. The originol schedule of our host porty envisoged
visits to ten Czechoslovok Clubs. By then, however, 25 Clubs were rein·
stoted ond rudimentory contocts were mode with them . lt seemed
essentiol thet we visit oll o f them ond, hoving conducted on intensive
geogrophicol survey of both Districts, I worked out on extended pian,
occording to which every member would deliver greetings to the port·
ner Club on beholf of one of the English Clubs not represented in our
expedition teom, ond convey its findings to thot Club ofter returning
home. for oll complicotions orising from unexpected tra vel ossignments,
our proposol wos reodily occepted ond thoroughly discussed during
meetings in Progue before the orrivol of the moin porty. Another six
Clubs were "discovered" ofter our orrivol; four of them were poid o visit
ond contocts were estoblished with Rotorions in the remoining two
Clubs thot we were not oble to visit. Hence we declore thet we hove
mode persono! contocts w ith oll Clubs thet were octive during our visit.
We hove recorded the universa! desire to leorn Eng lish, hove English
books to reod, trovel to Englond, ond moke contoct with the English
people. This signifies to us thet very many Czechs ond Slovo ks seek cul·
tu rol contocts; this desire provides o splendid opportunity for occording
services through collecting books ond mogozines, entertoining stu·
dents, ond such like.
Let me just com plete my occount by soying every one of us is positive
thot his findings, ond his hosts, were the best of oll ond thot oll of us
returned home perfectly pompered, perfectly tired ofter oll those long
doys ond loter hours, perfectly hoppy obout the friendships we hove
mode, ond perfectly convinced thet Czechoslovokio has unique holi·
doy ottroctions ond thet Rotorion hospitolity exceeds oll ether types of
hospitolity. All of us believe thet our visit will start on eternol close
friendship between our Clubs ond Districts ond will leod to better
understonding between our two notions.

Unfulfilled Hopes
o trojčlenných skupiniek, niektoré kluby navštívil i len jednotlivci. Sku·
pinky novštevovoli kluby za sebou po u rčenej trase, olebo vychádzoli
do klubov lúčovite z vopred určených miest. Bolo použité oj letecké
spojenie Zlín - Praho. Hostie se zdrželi v koždom klube aspoň jeden ·
dva dni. V priebeh u dvoch týždňov se takto podorilo anglickým rotori·
ánom osobne kontaktovat' 26 klubov, tedo tokmer všetky kluby, ktoré
boli v tom čase činné no území nášho dištriktu.

The English Rotorions literolly stormed Czechoslovok Rotory Clubs
during their August 31-September 15, 1947 visit. The sixteen·member
delegotion wos strotegicolly divided into smoller groups of two or three
ond some Clubs were visited by single Rotorions (see picture). The
groups visited Clubs occording to o premeditoted plen or operoted
from preset boses. Some flew between Progue ond Zlín. The English
guests spent ol leost one or two doys in every Club. ln this woy, they
personolly contocted 26 Clubs, i.e. virtuolly oll Clubs then odive on the
territory of the District.
V období po 2. světové válce rotoriánský časopis v Československu
nevycházel (i když záměr obnovit tradici prvorepublikového časopisu
Československý rotorián byl). V rotoriánském roce 1946/ 4 7 rozesílal
MVDr. františek Král do jed notlivých klubů sv ůj m ěsíčn í list se zprávo·
mi, výzvami o metodickými pokyny. Je ho nástupce v roce 1947/48,
Jaroslav Podhojský, se snožil dát tomuto listu časop is eckou úpravu, byť
jen v textové podobě bez ilustrací. Přesto, že si z něho přá te lé v klubu
dost často utahovali o ří kali , že je " ukeco nej" (jak si sám stěžu j e v jed·
nom ze svých úvodní ků), měly patrně měs íč n í listy maximál ně šest stra n
formátu A4. Do lis t ů zařazova l přís pěvky jiných autorů , snožil se získat
pravidelné zprávy z jednotlivých klubů. Zatím jsme zachytili jen jeho
dvě číslo, poslední z ledna 1948.

*

from the Editors:
About one month ofter this expedition, on October 28, RC Hotfield
in Hertfordshire morked the onniversory of the founding of Czechoslo·
vokio in 1918 in the presence of delegotes from RC Zlín ond RC Brno.

GUVERNÉRŮV MĚSÍČNÍ LIST
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ln his Monthly Letter of December, Governor Podhojský reported on
o joint project being prepored by Rotory Clubs in Mariánské Lázně,
Teplice-Šonov ond Poděbrady in the woke of the English visit. Three
English Rotorions were to spend four weeks in o Czechoslovok heolth
resort ot the expense of the locol Clubs. Evidently, words were followed
by deeds ofter the English visit in September. friendship begon to
flourish.
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Unfulfi lled Hopes
Některé kluby v letech 194 6 o 194 7 zočoly vydóvot svoje v/oslní klubové zpravodaje./ Some Clubs begon to publish their news bulletins in 1946 ond 1947.
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ln 1945-1948, the re were 28 Rotory Clubs with variou sly intensive program agendas in Czechoslovakia, operati ng in the following municipalities: Bratislava, Brno, České Budějovice, Hodonín, Hradec Králové, Karlovy Vary, Kolín, Kutná Hora, Mariánské Lázně, Luhačovice, N y mburk, Olomouc, O strova (Morovíon}, Pardubice, Písek, Plzeň , Pod ě brady, Prague, Prostě j ov, Pře
rov, Příbram, Roudnice n.L, Sušice, Tábor, Teplice- Šonov, Trenči
anské Teplice, Uherské Hradiště, and Zlín. More detoiled information obout their activities in various p eriods con be obtoined
from the comparative table at the end of this publication.
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No Rotory mogozine wos published in Czechoslovakia in the period
shortly ofter World War ll (although there were attempts to revive the
trodition of the pre-wor mogazine "Československý Rotarián") . ln Rotory 194 6/47, Dr. František Král distributed his Monthly Letters with news,
appeals and methodolog icol instructions to individua! Clubs. His
successor for 1947/48, Jaroslav Podhojský, tried to moke hi s Monthly
Letters resemble a magazine, olbeit only with texts and no illustrations.
His friends in the Club often parodied him ond cloimed he "talks too
much" (os he complained in one of his ed itoriols), ond the monthly ed itions had a maximum of six size A4 poges. He included orticles by
other authors and endeavored to publish regu lor reports from the
Clubs. W e have thus far retrieved on ly two issues, the latter hoiling from
Jonuary 1948.
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V letech 1945 - 1948 působilo v Československu s různou
intenzitou 28 Roto ry klubů v těchto městech: Bratislava, Brno,
České Budějovice, Hodonín, Hradec Králové, Karlovy Vary,
Kolín, Kutná Hora, Mariánské Láz ně, Luhačovice, Nymburk,
Olomouc, Ostrova (Moravská}, Pardubice, Písek, Plzeň, Podě
brady, Praha, Prostějov, Přerov, Příbrom , Roudnice n.L, Sušice,
Tábor, Teplice - Šanov, Tre nčianské Teplice, Uherské H radiště,
Zlín. Po drobn ě j š í informace o čin nosti jednotlivých klub ů v růz
ných obdobích uvádí srovnávací tabulka na konci této publikace.

Napětí mezi levicovou a pravicovou částí vlády dávalo koncem roku
1947 tušit, že nadcházející rok nebude pro Československo jednoduchý. S takovým zvratem, jaký nastol, vša k počíta l jen málokdo. Vládní
krize vyvrcholila v polovině února 1948 o přerostlo v demisi minist rů
zastupujících demokratické strany. Tehdejší předseda vlády Klement
Gottwald zneužil situaci ve prospěch tehdejší Komunistické strany Čes
koslovenska, kterou reprezentoval. 25. února předložil p rezidentu
Benešovi návrh no sestavení nové pětodvocetičlenné vlády, v níž měli
komunisté 13 křesel, tři ministři byli bezpartijní a ostatní byli příslušníky
nekomunistických stran, ale s komunisty sympatizovali. Pod tíhou situace (komunisty vyvolané manifestace a generální stávka, no pokyn vedení komunistické strany vytvořeny ozbrojené jednotky Lidových milic,
ustaveny akční výbory provádějící "očistu " stávajících organizací
Národní fronty o později celé spo l ečnosti) nakonec prezident Beneš
Gottwaldův návrh podepsal. Mocenský monopol komunistické strany
současně znamenal, že Československo se dostalo do bezvýhradního
područenství Stalinova Sovětského svazu .

The left-right tensions in the G overnment ind icated, towards the end
of 1947, thot the next yeo r would not be easy for Czechoslovakia . Yet
few people suspected the developments would be so momentous. The
government crisis reoched its peak in mid-February 1948 when cabinet
min isters for democrotic parties tendered their resignations. Prime Minister Klement Gottwald shrewdly misused the situation in favor ol his
Com munist Party ol Czechoslovakia . O n Februa ry 25 he presented
President Beneš with a proposal for a 25-member new government in
wh ich the Communists had 13 seats, three had no party affiliation, and
the rest were members ol non-Communist pa rties yet sympathized w ith
the Communists. Forced by circumsta nces (the Communist instigated
public demonstra tions and a generel strike, their party ordered the formation of the armed People's M ilitia and the "Action Committees" to
purge existing N ational Front organizations and society os a whole),
President Beneš eventually signed. The Communist Party' s monopoly on
power signalled the t Czechoslovakia had become on obedient serva nt
of Stalin' s Soviet Union .
Minimálně už v lednu 1948 se ministerstvo vnitra vedené komunistou
Noskem zajímalo zev ru bněji o rotariánské společenství. Je tak možné
usuzovat například z hlášení českobudějovické Krajské správy, v níž se
uvádí: " Po zj ištěn í činnos t i, zvláště rázu a rozsáhlosti styků se zahraničím, charakteru organ izace a třídního profilu čle nů jest ROTARY
INTERNATIONAL a jeho složky v ČSR pokládati za organizaci nanejvýše nepřátelskou lidově demokratickému zřízení o všechny jeho čle ny
za podezřel é z protistátní činnosti".

Mezinárodní otevřenost, dřívější podpora Marshallova plánu hospo·

dá řské pomoci USA vá lkou postiženým zemím (Československo ji
odmítlo), uznávání demokratických pr incipů a především tzv. "prozápadní orientace" se rota ri á nům staly osudnými. Fašistickou filozofii

nodřozeného národa vystřídal "třídní boj", který byl hlavní hnací silou
tehdejších komunistů. Není proto divu, že rotoriáni byli jedni z prvních,
kdo pocítili perzekuci nového režimu.

V roce 1948 se no
obálkách rotoriánské
korespondence objevil
usměvavý
Klement
Gottwald jako prezident republiky o uvnitř
smutné zprávy · pozvánky na členské
sch ů ze
znamenající

components in the Czechoslovok Repub lic should be considered on
orgonizotion eminently hostile to the people's democrotic system, ond
its members suspected ol onti-stote octivities."
lnternotionol openness, the support for the Marshall Pian of U.S. economic oid to wor-stricken notions (rejected by CzechoslovokioL odherence to democrotic principles ond obove oll thei r pro-Western orientotion proved foteful for the Rotorions. The Nozi ideology of superior
notion hod given woy to" closs struggle", the chief d riving Iorce of Communism. Smoll wonder the Rotorions were omong the first to meet the
revenge of the new reg ime.

přerušení činnosti čes

koslovenských rotariánů no plných padesát
let.
The envelopes of Rotory letters in 1948 carried the image of o smiling Klement
Gottwald in the post of President of the Republic. lnside wos sad news - invitotions to meetings thot spelfed the suspension of Rotory in Czechoslovokio for 50
years.
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Z několika málo dochovaných útržků korespondence Rotory klubů
vyplývá, že no podnět RC Praho rozeslaný no přelomu února o března
1948 se Rotory kluby přestaly scházet. Ani distriktní konference, ohlášená no duben do Karlových Vorů, se již nekonalo. Je možné předpo·
kládot, že členové Rotory klubů zaujali pozici pasivní rezistence.
Výmluvně o tom svědčí například zápis ze schůze výboru RC Přerov,
která se konalo 3. března 1948: .,Výbor dále uvážil situaci R.C. Přerov
v této době o konstatoval, že někteří členové nezastávají již své původ 
ní povolání o postavení (následkem znárodněn í, pensionování atd.).
Poněvadž členství v R.C. je spojeno s určitou klasifikací o toto je vůbec
předpokladem členství v Rotory klubu, mohou býti již někteří členové
bez klasifikace o my o tom oni nevíme. Proto se usnesl výbor, aby se
členské schůze nekonaly, což bylo členům klubu oznámeno osobně
o telefonicky o aby se vyčkalo pokynů guvernéra o distriktní kanceláře." Rotory kluby, které chtěly pokračovat ve své činnosti, musely do 15.
dubna 1948 podat žádost přísl u šnému Okresnímu národnímu výboru
o podat zřejmě velmi podrobné hlášení akčnímu výboru Národní fronty do Prahy. Jejich šance však bylo minimální, protože ministerstvo vnitro v jednom ze svých vyjádření říká: "Ve spolcích tohoto druhu jsou
sdruženy elementy reakčního smýšlení, které nenolezly kladného
poměru k lidové demokracii o z těchto důvodů nelze utvoření jmenovaného spolku vzíti no vědomí, ježto není v zájmu veřejném " . Oba
bývalý guvernéři narychlo emigrovali do zahraničí - MVDr. František
Král do USA, Jaroslav Podhojský do Německo - o nebyli sami. Rotoriánské společenství se však úplně " rozprášit" nepodořilo. Většino bývalých rotorián ů se prostě nescházelo oficiá l ně o veřejně, jejich vzájemné přátelské vztahy se přesunuly do soukromí.
At least from Jonuory 1948, the Communist-led M inistry of the lnterior begon to be eminently interested in the Rotory Community. Thot
much con be inferred from o report by the ministry's Regionol Administrotion in České Budějovice, which so id: "After o probe into its octivities,
especiolly the noture ond frequency of its foreign contocts, chorocter,
o nd closs prol iJe ol its members, ROTARY INTERNATIONAL and its

lt follows from the few frogmen ts of Roto ry correspondence thot hove
come down thot the Rotory Clubs stopped meeting on the initiotive of
RC Progue in eorly Morch 1948. The District Conference convened to
Karlovy Vory in Apríl d id not toke plece. lt is to be ossumed thot the
Rotory Clubs odopted the method of possive resistance. This is grophicolly demonstroted by the minutes of the RC Přerov meeting on Morch
3, 1948: "After due considerotion of the situotion of RC Přerov, the
Committee has found thot some members no Ianger hold their previous
professions (due to notionolizotion, reti rement, etc.). lnosm uch membership in on RC is ossocioted with certoin clossificotion, which is normaily o prerequisite of membership, some members moy hove losl their
clossificotion without our knowledge of the foct. The Committee has therefore voted thot no mem bership meeti ngs should be held - which decisien wos conveyed to the members either persono Ily or by telephone ond thot we are woiting for instructions from the Governor ond the
District Office." The Rotory Clubs thot wished to corry on were required
to file o request, by Apríl 15, 1948, to the relevont District Notionol
Committee ond probobly also send o very thoroug h report to the Notionol Front Action Committee in Progue. Their chonces were slim, however, becouse the interior min istry soid in one of its stotements thot
"Ciubs of this type ossociote elements of reoctiono ry thought thot hove
foiled to toke positive ottitudes towo rds th e people's democrotic system
ond therefore it is not possible to toke note of the formotion of the soid
club inosmuch this is not in public interesl." Ex-Governors hostily em igroted - Dr. František Král fled to the United Stotes ond Jaroslav Podhájský to Germony - and they were not olone. But it wos not possible
to disperse the whole Rotory Community. Most ex-Rotorions merely
stopped meeting officiolly and in public, ond thei r octivities were now
confined to privote quorters.
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Zklamání
Disillusionment
Nevyužitá nabídka
Ing. Alois Smola (na černobílém
snímku), od roku 1935 majitel
plzeňské továrny na stroje a armatury Ferrotechna (56 zaměstnan
ců), patřil k velmi aktivním podnikatelům . Byl také členem správní
rady slévárny o továrny no smaltované zboží Bartelmus a.s. o prezidentem Obchodní a živnostenské
komory v Plzni. V poválečném
období se stal členem plzeňského
Rotory klubu. Jeho synovi Richardovi, narozenému v roce 1930,
dnes také rotariánovi (na barevném snímku), utkvěla na tu dobu
jen jedna výrazná vzpomínka:

But I was deeply impressed by the situation in February 1948 when
I began to greatly respect the Rotory Community and admire their
cohesion and readiness to help. O ne of his trips to Switzerla nd, the
local Rotarians, who were well aware of the situation in Czechoslovakia, proposed that he move his fa mily from Pl zeň and settle in Switzerland - they would have given us a starter. My father had business contacts oll over Europe, his firm was prosperous, and it would have been
fairly easy to start from scratch. He toyed with the idea for some time
but Mam was not oll thet persuaded. We stayed at home. But the offer
wi ll forever linger on my mind."
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" V té době mi bylo sedmnáct osmnáct let. Měl jsem jiné zájmy. Znal
jsem několik otcových přátel, rota r iánů, kteří k nám chodívali na návště
vu. Někali k rát jsem s ním cestoval i za rotariány do jiných míst, vzpomínám si ale už jen na Luhačovice. Velký dojem na mě však udělala
situace kolem února 1948, kdy jsem si začal rotariánského společenství
nesm írně vážit, obdivovat soudržnost jeho členů a ochotu pomoci. Při
jedné ze svých cest do Švýcarska otec dostal od tamních rotariánů,
kteří dobře znali události u nás, nabídku, aby s celou rod inou odešel
z Plzně o usadil se ve Švýcarsku - v začátcích by se o nás postarali.
Otec měl obchodní kontakty po celé Evropě, firmě se dařilo, začít
znovu jinde by se jistě podařilo relativně rychle . Otec o tom i uvažoval.
Jenže maminko váhala, byla proti. A tak jsme zůstali doma. Ale ta
nabídka pomoci mi utkvělo v pa m ěti už navždycky."
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Pod dohledem
Komunistické bezpečnos t n í orgány zabavily archivy klubů a spo l eč
ně s archivem RC Praha i mate riály rozpadnuvšího se Rotory distriktu

66. Sestavily seznamy všech č lenů, jejich cest do zahraničí, klubových
přednášek a zejména návš těv zahraničních rotari á nů v klubech. Na
tomto základě dospěly k závě ru, že "Rotory v době své legální č i nnosti
se zabývalo prostřed nictvím svých klubů vyzrazován ím důležitých hospodářských a veřejný c h záj m ů zástupcům západních kapitalist ů" . Jak
vyplývá z archivních ma ter i álů, orgány komunistické bezpečnosti zařa
dily 27 bývalých č l enů RC Praha mezi osoby "a ktivně rozpracované",
to je sledované.
I neškodné soukromé schůzky býva lých rotoriánů nabývaly v podesátých letech z pohledu tehdejších bezpečnostních o rgánů, jasně ovlivněných myšlením inst ruktorů sovětské NKVD, podoby nebezpečného
spiknutí proti lidově demokratickému zř ízen í. Ještě v prosinci 1954
podává spolupracovník Státní bezpečnosti s krycím jménem " Pakobylka" svému řídícímu orgánu hlášení o tom, že každé ponděl í se v 19.00
hodin scházejí bývalí členové pražského Rotory klubu ve francouzské
restauraci Obecního domu a doplňuje:

Missed O pportunity
Alois Smola (in the black-and-white photo), owner of Pl zeň's Ferrotechna engineering and fitting factory (56 employees) since 1935, was
a very odive entrepreneur. He was on the board of directors o f the Bartelmus foundry and enameled goods factory, and President of Plzeň's
Chamber of Commerce and Business. He b ecame a member of RC
Plzeň after the Second World Wor. His son Richard, born in 1930 and
a Rotarian today (color picture), offers a recollection:
" I was maybe seventeen or eighteen. I had other interests. I knew a
couple of my fother's Rotory friends who used to visit us. My father ond
I mode severe/ trips to visit Rotorians but I can only recall Luhačovice.
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" Na základě tohoto poznatku byl úkolován spolupracovn ík
TAJEMNÍK, který byl placeným tajem níkem pražského Roto ry, aby navštívil francouzskou restauraci v Repre o zjistil, zda se č l enové v této
místnosti scházejí a kdo je p řítomen . Spolupracovník do zmíněné restaurace odešel a jako legendu dostal, že tam má schůzku s členem
pěveckého sdružení, v němž působí a že si ma jí vyměni t ně jaké noty.
Při procházení místností přišel náhodou ke stolu, kde seděli č l enové
pražského ROTARY. Býva lý předsedo pražského ROTARY ho ihned
poznal a pozdravili se spolu. Ostatní členové ho ignorova li. Dr. HÝŽA
(předsedo) ho přesto zval ke stolu a když spolupracovník viděl postoj
ostatních členů, omluvil se použitím dané legendy. V př ítomných čle
nech poznal Dr. HÝŽU, SEQ UEN SE, HYBŠMANA, ŠORELA,
PASTEJŘÍKA, VLTAVSKÉHO a další dva členové nebyli poznán i. Dalším
pozorováním a agenturní cestou bylo prověře no, že tyto schůzky jsou
pravidelné. K získání dokumentárního materiá lu byla použita operativní technika, která pořídila fotografie schů zky ROTARY. Během této doby
bylo lustrováním zjištěno, že účastník těchto schůzek VLTAVSKÝ byl v r.
1952 vázán ke spolupráci 00 MV Kladno o to pro jeho přestěhování

bylo přerušeno. Orgánové 2. odboru KS MV Praha vypracovali návrh
no obnovení spolupráce o po schválení tento realizovali. Převerbování
byl přítomen por. Starý z naší správy. Během převerbovky byl
VLTAVSKÝ při dotazech zaměřován ve svých výpovědích hlavně no ing.
HAVELKU, hlavního energetika SONP Kladno, který je taktéž bývalým
členem ROTARY. Byl podrobně vyslechnut k osobě jmenovaného o při
otázce kde se seznámili VLTAVSKÝ podotknu!, že v hnutí ROTARY. Při
tom také poukázal sám na to, že se členové ROTARY scházejí na schůz
kách pravidelně v pondělí v restauraci jak jsem již uvedl. VLTAVSKÝ
během převerbovky předal další konkrétní poznatky o náznacích sabotáže ve výzkumném ústavě "Gramofonové závody n.p." o přislíbil, že
vlastnoručně napíše o této škodlivé činnosti jednotlivých osob no pro·
covišti. Dále popsal obsah schůzek ROTARY tak, že se scházejí
o vyměňují si zkušenosti z bývalých púsobišť, neb většina účastníků je
již v pensi."
Z tohoto kdysi přísně tajného hlášení 4. odd. ll. správy ministerstva
vnitra no nás dýchají nefalšovaná padesátá léto. Dnes tento estébácký
žargon vypadá komicky, ale tehdy takovéto zaměření pozornosti Státní bezpečnosti znamenalo pro postižené velké nebezpečí o obvykle
tragický konec. Několik bývalých rotoriánů bylo vyšetřováno, někteří
okusili i vězení - pochopitelně, že nikoli už přímo ve vztahu k již ne·
existujícímu rotoriánskému společenství, ale vzhledem ke svým nekom·
promisním názorům o postojům.

Bývalí pražští ratarióni se ieště dlouho po roce 194 8 neoficiólně scházeli ve Fran·
couzské restauraci Obecního domu.

Prague's former Rotarians continued to meet unofficially in the French Restaurant
of the Municipal House long after 1948.

Unde r Sur ve illance
Communist sec urity forces seized dub orchives and, together with the
RC Progue files, olso confiscoted documentotion obout the disbonded
Rotory District 66. They compiled o list of oll names, foreign trips, dub
lectures ond especiolly data on foreign visitors to Czechoslovok Rotory
Clubs. The secret police orrived ol the condusion thet "During its legalized octivities the Rotory, acting through its Clubs, engaged in the
betroyol of vitol economic ond public interests to ogents of Western
copitolists." lt follows from the archive documents thot the Communist
security forces listed 27 former RC Progue members os "actively processed subjects", i.e. people under surveillonce.
ln the optic of the 1950s security orgons, whose thinking wos deorly influenced by instructors from the Soviet NKVD, even hormless private meetings of former Rotorions ocquired the proportions ol dongerous
plots to overthrow the people's democrotic system. ln December 1954,
on StB informer code-nomed Locust reported to his supervisors thot for·
mer members ol Progue's Rotory Club met on 19,00 hrs every Mondoy
in the French Restaurant ol the Municipol House, ond provided the following intelligence findings:

Zklamán í
Disillusionment
"Besed on this finding, reporter SEC RETARY, the poid Secretory ol
Progue's Rotory, wos instructed to visit the French Restaurant ond find
out whether the members meet there, and who is present. This co-wor·
ker visited the restaurant, ofter being instructed to pretend o meeting
with o singers' dub, whose member he is, for the purpose ol exchonging some nototions. Wolking through the premise he occidentally stopped ot o toble ot which there sol membe rs ol the Progue ROTARY. The
former choirmon ol Progue's ROTARY instontly recognized him and the
two men exchonged greetings. The other members ignored him. Despite thot, Dr. HÝŽA (choirmon) invited him to the toble, but when the coworker sow the attitudes ol the other members he excused himself, citing
the obove legend. He recognized, o mong those p resent, Dr. HÝŽA,
SEQUENS, HYBŠMAN, ŠOREL, PASTEJŘÍK, VLTAVSKÝ, while the othe r
two members were not recognized. lt wos oscerta ined through fu rther
observotions and with the use of agency procedures thet these meetings are regular. ln order to obtain documentary materials, operative
technologies were used to photograph ROTARY meetings. The screening procedures thot followed have yielded information thet one participant, Vltavský, hod entered into a contract with the M inistry of the lnte·
rior District Department in Kladno, suspended ofter he moved aut from
thot plece. The Second Department ol the Min istry' s Prague Regional
Administrotion has proposed thot cooperotion be resumed, which it
duly implemented after receiving authorization to do so. The re-recruitment act wos supervised by Lt. Starý from aur Administration. ln the pro·
cess of this re-recruitment, VLTAVSKÝ was encouroged to report ma inly
on HAVELKA, chief energy manager ol SONP Kladno, o former
ROTARY member. VLTAVSKÝ was thoroughly heard in connection with
the abovementioned sub ject, and when osked where they got to know
one another, VLTAVSKÝ noted thet it was in the ROTARY movement. He
volunteered to point aut thet ROTARY members regu larly hold meetings
every Monday in the restaurant os indicated above. ln the cou rse ol the
re-recruitment process, VLTAVSKÝ provided further specific fi ndings indicoting the possibility ol subversive oction to be loken agoinst the "Gramofonové závody n. p." Resea rch Institute ond prom ised to file a
hondwritten report on the harmful activities ol individua! persons working in thet institution. Furthermore, he described the contents ol the
ROTARY meetings, ind icating thet they meet to excha nge experience
from their former positions, for most ol them have gone in to retirement."
This highly dassified report ol the Fourth Department of the Second
Administrotion of the Ministry of the Interier uses pure 1950s newspeak. The secret police lingo may sound funny today but woy back
then; being noticed by the Stole Security Police meant danger ond usually also trogedy. Several ol the former Roto ry members were interrogoted and quite a few ol them were sent to jail - not because of their
involvement in the defunct Rotory Community but because ol their
uncompromising attitudes and views.

za usneseni-vaLné hromady, -které by nemohlo t
byl o možno valnou hromadu po 15 . dubnu 1948 f
lého spolku Rotary club Přerově nemohl do dn~
učiniti než toi co je uvedeno ve sděleni čle
bývalý jednate bývalého spolku nemohu vic~
Vám tyto skutečnosti o zániku spol ku.
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Zklamání
Di sillusionment
Kr ů ček po krů čku

Po Stalinově smrti v roce 1953 došlo k pozvolnému uvolnění politic·
ké situace. Demokratické principy prorazily na povrch na jaře roku
1968. Železná opona byla pootevřena. Reformní komunisté v čele
s Alexandrem Dubčekem začali v Československu pod heslem "socia·
!ismus s lidskou tváří" realizovat obdobnou strategii, s níž o sedmnáct
let později uspěl v mezinárodním měřítku Michail Gorbačov. Předběh·
li dobu. V noci z 20. na 21.srpna 1968 vtrhly do země okupační jednotky Sovětského svazu (Československo opustily až v roce 1990). Od
počátku roku 1969 začal proces tzv normalizace, tedy návratu k diktatuře konzervativního jádra komunistické strany. V podstatě na všech
pracovištích se uskutečnily personální změny. Přesto se postupně zača·
li znovu objevovat jednotlivci a malé skupinky, snažící se iniciovat roz·
voj společnosti demokratickým směrem (nejvýraznější sdružení Charta},
přibýva ly nezávislé občanské iniciativy a petiční akce na podporu
demokracie (2000 slov, Několik vět apod.). Širší veřejnosti dalo podnět k přemýšlení o stavu demokracie v zemi například zatčení 22 mladých hudebníků a příznivců rokových skupin Plastic People ol Universe
a DG 307, z nichž většina patřila k čes kému hudebnímu undergroun·
du. V Čechách byli aktivními příznivci demokratických změn především
disidentští spisovatelé (např. P. Kohout, L. Vaculík) a příznivci domácích
divadelních společnosti (např. I. Vysočil), Jan Ruml začal vydávat nepo·
volené Lidové noviny, výrazný byl i podíl studentů . Na Slovensku
v tomto směru vedle disidentských spisovatelů (M.Kusý, M .Šimečka,
H.Ponická, M.Duray) měli vliv i církevní aktivisté, kteří využívali poutních
míst (Levoča, Šaštín}, na nichž se scházeli velmi často i mladí lidé (peti·
ci za náboženskou svobodu podepsalo na 5000 lidí, "svíčková"
demonstrace v roce 1988 na Hviezdoslavově náměstí v Bratisl avě se
neobešla bez zásahu příslušník ů Veřejné bezpečnosti). Také ekologie·
ky zaměřená publikace "Bratislava nahlas" získala v daném prostředí
a situaci politický podtext, a pochopitelně vzbudila neobyčejný zájem.
I když jen latentně, přesto po celou dobu byly ve společnosti přítomny
i rotariánské myšlenky. Jejich nositelé sice už nebyli aktivní, stárli
a postupně vymírali, ale nakonec se přeci jen několik mladších býva·
lých rotariánů, i když už ve vysokém věku, návratu demokracie a obno·
vy rotariánského společenství v Československu dočkalo.

"Pražské jaro" přineslo v roce 1968
uvolnění. Naznočuje to i dobová
karikatura Karla Lidaka {pseudo·
nym Hodak), která připodobňuje
Alexandra Dubčeka k slovenskému
národnímu hrdinovi Jánošíkovi.
V roce 1991 udělil RC Bombay
{Indie) Alexandru Dubčekovi oceně·
ní Paul Harris Fellow za podporu
lepšího porozumění o přátelských
vztahů mezi národy světa.
The "Prague Spring " in 1968
brought relaxation. Th is is eviden·
ced by the period cartoon by Karel
Lidak (a.k.a. Hacfák) in which he
likened Alexander Dubček to the
Slovak national hero Jánošík. ln 1991, RC Bomboy {India) oworded Alexander
Dubček with on Honora ry Paul Harris Fellow Badge in recognition of his efforts
to promote understanding and friendship among the nations of the world.

Alter Stalin's death in 1953, political relaxation gradually lollowed.
Democratic principles came to the fore in the spring ol 1968 . The Iron
Curtain opened just a crack. ln Czechoslovakia, reform Commun ists led
by Alexander Dubček coined the "Socialism-with·a·human-lace" slogan
and embarked on a strategy not unlike that which helped Mikhail Gor·
bachev to succeed in the international arena, 17 years later. They were
tragically ahead ol their times. ln the night ol August 20-21, 1968, So·

viet troops stormed Czechoslovakia (and stoyed there until 1990) .
Early 1969 saw the start ol a " normalization process" - the return to
hord-line Communist rule. Nearly oll institutions were affected by lorced
personnel changes. Yet individua! ond small groups grodually became
to surloce that endeovored to encouroge developments leoding to the
restoration ol democracy (Chorter-77 was chiel among them}, and
independent civic initiative groups ond petitions in support ol democ·
racy (2,000 Words, Severa! Sentences, etc.) sta rted to gain prominen·
ce. The arrest ol 22 young members and followe rs ol two rock groups
- The Plostic People ol the Universe, and DG 307 - most ol whom
pledged ollegiance to underground music, provided the general public
with some lood for thought obout the stole ol democracy in Czecho·
slovakio. ln the Czech Lands, pressure for democratic chonge came
especially from dissident authors (e.g. P. Kohout and L. Vaculík) and
playwrights (e.g. I. Vyskočil) ; Jan Ru ml begon to publish the banned
newspaper Lidové noviny, and students assumed a high prol ile. ln Slovakia, inlluence was exercised by dissident write rs (M.Kusý, M.Šimeč·
ka, H.Ponická, M.Duray) os well os Church activists, who used pilgrimage shrines (Levočo, Šaštín) where young people olten congregated
(a petition for religious lreedom was signed by arou nd 5,000 people,
and the "candlelight protest" in Bratislova's Hviezdoslav Square in
1988 was dispersed by the police) . The environmentalist publication
"Bratislava Speaks Up" ocquired political contexts in the given conditions ond situation, and stirred unusuol attention. Rotoria n ideas were
present in society throughout those decades, albeit in a latent form.
Their proponents were not active ony more - they were ageing and
dying - yet in spite ol that, a lew lormer Rota rians, in advanced oge
now, did live to witness the retu rn ol democracy and restoration ol the
Rotory ideas and goals in Czechoslovakia.

Okruhu lidí kolem Václovo Hovlo dávaly novou sílu návštěvy no jeho chalupě.
Spojovacím článkem jejich setkání bylo vystoupení Divadla na tahu.
People around Václav Havel gained new strength when visiting his country resi·
dence. Performance s of the Na tahu Theater cemented their common endeavor.

Jedním z míst, kde se na Slovensku formoval odpor proti " diktatuře proletariátu",
byla Levoča.
Levoča in Slovakia was one of the centers of resistance against the "Dictatorship
of the Proletoriať.

Step by Step
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Pád železné opony
Iron Curtain Falls
Zvláštní oblasti rozvoje
V roce 1987 ústředí Rotory lnternational rozhodlo o podpoře humanitárních a vzdělávacích projektů v zemích, kde byla rotariánská čin
nost dříve přerušena nebo i v těch zemích, které dosud nebyly pro rotariánské myšlenky otevřené. Touto podporou byla ústředím Rl pověřena
Nadace Rotory a guvernéři, respektive zvláštní komise, složené ze zkušených ro ta r iánů již existujících distriktů, působících teritoriálně nejblíže
k vybraným zemím. N a základě analýzy místních podmínek pak byly
vytvořeny takzvané "zvláštní oblasti rozvoje" - Special Extension Areas
s tímto rozsahem: Albánie - distrikt 2090 (Itálie), Bulharsko - distrikt
2480 (Řecko), Estonsko - distrikt 14 20 (Finsko), Lotyšsko - distrikt
2410 (Švédsko), Litvo- distrikt 1460 (Dánsko), Polsko- distrikt 2390
(Švédsko), Rumunsko- distrikt 1660 (Francie), Ukrajina - distrikt 1680
(Francie). Rusko bylo rozděleno Uralem, zeměpisnou hranicí mezi Evropou a Asií, na dvě části - rozvojem aktivit v oblasti Ruska východně od
Uralu byl pověřen distrikt 501 O (Kanada/U SAj a v oblasti Ruska na
západ od Uralu, pro Bělorusko a Srbsko byl ustanoven zvláštní administrátor prezidenta Rl (Presidential Extension Administrator - PEA).
V oblasti Maďarska a Jugoslávie působi l distrikt 1910 (východní část
Rakouska). Podporou v oblasti celého tehdejšího Československa byl
pověřen distrikt 1920 - tj. západní část Rakouska (spolkové země
Oberosterreich, Osttirol, Salzburg, Tirol, Vorarlberg) .

Podoba Rotory distriktů 1920 a 191 O v letech 1989- 1999 (distrikt 191 O
této podobě i v roce 2005, tedy v době, kdy vychází lato publikace)

geographic divide betvveen Europe and Asia: District 5010 (Canada/U.S.A.) was asked to promote activities in Russia Eastern pa rt and
on Rl Presidential Extension Admin istrator (PEA) was appointed for west
of the Urals, Belarus and Serbia. District 1910 (Austria-East) operated
in Hungary and Yugoslavia. District 1920, i.e. Austria-West, (Upper
Austrie, East Tyrol, Salzbu rg, Tyrol, Vorarlberg) was asked to oversee
support for Czechoslovakia.

Hot on the heels of the Rotory Clubs humanilarian aid slarted flowing into
Eastern Europe. One example for many: The Rotory Foundation and RC
of Mercer Island, Washington D.C. provided a multipurpose van for
a Romonion foster family

Se vznikem Rotory klubů přichází do východní Evropy také humanitární
pomoc. Jeden z několika desítek příkladů - Nadace Rotory a rotariáni
z RC Mercer Island z Washingtonu pořídili víceúčelový vůz pro pěstoun·
skou rodinu v Rumunsku

zůs tává v

Východní Evropa obnovuje Rotory kluby
V zemích střední a východní Evropy vzni kají první Rotory kluby už
začátkem roku 1989. Za podpory rakouských rotar i án ů obnovuje čin

nost RC Budapest, na zák l adě iniciativy švédských rotariánů je založen
RC ve Varšavě, při p ravuje se založení RC Moskva, prvního Rotory
klubu v Sovětském svazu. Od 25. června 1989 do 28 . února 1997
v této oblasti obnovilo činnost nebo nově vzniklo téměř dvě stě Roto ry
klubů:

Rotory Districls 1920 ond 1910 in 1989-1999 {District 1910 remoined unchon·
ged os this publicolion oppeored in 2005}

Special Exte nsio n Areas
ln 1987 ROTARY INTERNATIONAL decided to support humonitarian and educational projects in the countries where Rotory activities
were earlier interrupted or in countries that previously were not open to
Rotory ideals. This support was entrusted to The Rotory Foundation and
some District Governors, or rather to special Committees of experienced Rotarians from the existing Districts territorially closest to the countries. Bosed on on ana lysis of local conditions, so-called Special Extension Areas were demarcated: Albania - District 2090 (Ita ly), Bu lgaria
- District 2480 (Greece), Estonia - District 1420 (Finland), Latvia District 2410 (Sweden), Romania - District 1660 (France), Ukraine District 1680 (France) . Russia was divided in tvvo parts by the Urals, the
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Albánie I Albania
Arménie I Armenia
Bělo rusko I Belarus
Bulharsko I Bulgaria
Česko I Czech Republic
Estonsko I Estonia
Chorvatsko I Croatia
Kazachstán I Kazakhstan
Litva I Lithuania
Lotyšsko I Latvia
Madarsko I Hungary
Polsko I Poland
Rumunsko I Romania
Rusko - evropská část I Russia - European
Slovensko I Slovakia
Slovinsko I Slovenia
Srbsko I Serbia
Ukrajina I Ukraine
Celkem I Total

1

1
12

27
10
7
1

6
13
15

36
13
15

7
8
6

180

Ea ste rn Europe restores Rotory Clubs
Eastern and Centra! Europe saw its first Roto ry Clubs emerge by
early 1989. Austrian Rotarians help to resta rt RC Budapest while Swedish Rotarians were instrumental in founding the RC in Wa rsaw; and
preparations were underway to form RC Moscow, the first Rotory Club
in the Soviet Union. A lmost 200 Rotory Clubs we re restored or newly
established in the region from 25 June 1989 to 28 February 1997.

Hons-Dietrich Genscher and Jiří Dienstbier dismantle the Iron Curtain

Pád železné opony
Iron Curtain Fa lls
Understanding. Finanční částku spojenou s touto cenou věnoval ve prospěch humanitárních projektů Nodace Roto ry. Toto ocenění se uděluje
každoročně vždy pouze jedné významné osobnosti (případně organizaci) při přílež itosti ce l osvětového kongresu Rotory lnternational jako
výraz uznání toho, že její život a práce mimořádným č i vynikajícím způ 
sobem naplňují rota riánský ideál služby a pomoci zejména při prosazování mezinárodního porozumění, důvěry o míru.

Hons-Dietrich Genscher a Jiří Dienstbier odstranili železnou oponu, a ta
nejen symbolicky
Nové časy
Události, kterým se pro jejich umírněný průběh i průvodní euforii
česky říká "Sametová" a slovensky "Nežná" revoluce, se odehrály
velmi rychle v závěru roku 1989. Akcelerovala je celková mezinárodní
situace i události v nejbližších sousedních státech - úspěchy opoziční
Solidarity v Polsku, hromadný exodus obyvatel tzv. Německo východního do tzv. Německo západního, který probíhal i přes Prahu, o pře
devším pád nechvalně proslulé "berlínské zdi" 9. listopadu 1989.
V Československu se mohutná vlno odporu proti stávajícímu režimu
zvedlo po brutálním zásahu bezpečnostních složek proti studentským
demonstrantům 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Vzniklo široká
platformo občanských aktivit v Praze pod názvem Občanské fórum
(OF), v Bratislavě pod názvem Verejnosť proti násiliu (VPN). Pod tlakem
společnosti bylo 9. prosince utvořena tzv. " vládo národního porozumění" , 28. prosince byl do čela zrekonstruovaného parlamentu zvolen
Alexander Dubček a 29. prosince 1989 byl zvolen prezidentem republiky Václav Havel.
N ewTimes
The events thot, becouse of their moderote chorocter ond generel
euphorio, have come to be colled " Velvet Revolution" in the Czech
Lands ond "Gentle Revolution" in Slovokio, were a quick succession of
end-of-the-year developments. They were occelerated by the overall
internationol situotion os well os by events in the neighbouring countries, such os Solidarity's triumph in Paland, the moss exodus of East
Germons to Western Germany in which Prague ployed o pivota! role,
ond moinly the finol collopse of the Berlín Wall on November 9 . ln Czechoslovokio, a mossive opposition wo ve ogoinst the regime in power
surged ofter the security farce s brutolly oHocked a peoceful student protest on November 17, 1989, in Progue's Národní Street. A brood civil
action plotform resulted in Progue under the heoding of "Civic Forum"
(OF) and in Bratislava os " Public ogainsl Violence" (VPN). Under consideroble public pressures a "Government of Notionol Understonding "
was formed on December 9, Alexander Dubček wos elected the specker of o revomped porliomenl on December 28, and Václav Havel wos
elected President of the Republic on December 29, 1989.

Václav Havel
Václav Havel is not a Rotarian bul he is a symbol of Roto ry ideols
ond traditions. Havel' s fother, Václav M. Havel, was o prom inent 1930s
entrepreneur and member of RC Progue. ln 1947I 48 Václav Havel Jr.
was o student of the George of Poděbrady College founded under the
potronage of RC Poděbrady, and after 1989 he helped to revive the
Rotory Community in Czechoslovokia, ond did il to the extent of his duties ossocioted with the high office of President of the Republic. ln
1990, Václav Havel received during the Rl World Convention in Portlond the highest Rotory Aword for lnternaliona l Understanding. He
donated the finonciol reward associated with the prize os a conlribution to humonilorian projects sponsored by the Rotory Foundation. Every
year, this award goes to a single prominent personality (or organization) on the occosion of Rl World Congresses, in recognition of their outstonding contributions to the Rotorian idea! of service ond ossistance in
promoting underslonding omong nations, mutualtrust and peace.
Cenu udělenou Václavovi Havlovi p řijel na Světový kongres Rl v Portlandu (Ore·
gon, USA) převzít jeho bratr Ivan.

Václav Havel

Václav Havel, i když sám rolariánem není, symbolizuje velmi pregnantně rolariánské ideály i roloriánskou tradici. Je synem významného

prvorepublikového podnikatele o člena RC Praha Václava M . Havla,
v roce 1947I 48 studoval na Koleji Jiřího z Poděbrad, která byla založena pod patronací RC Poděbrady, po roce 1989 přispíval k obnově
rotoriánského společenství v Československu, a to dle možností omezených zastáváním úřadu prezidenta republiky. V roce 1990 byl oceněn
nejvyšším roloriánským vyznamenáním - Rotory Award for lnternationol

Th e prize o worded by the Warld Rotory Convention in Port/and, Oregon
(U.S.A.} to Václav Ha vel wos received, on his beha/f, by his brother Ivan.
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Zakládání klubů
Forming the Clubs
První tucet
Už v průběhu roku 1989 začaly vznikat první kontakty mezi zástupci klubů z rakouského distriktu 1920 a vhodnými adepty na rotariánské
členství v Československu. V průběhu roku 1990 se tak k myšlenkám
rotariánského společenství přihlásili zakládající členové prvních dvanácti klubů - Praha, Brno, České Budějovice, Bratislava, Znojmo, Plzeň,
Písek, Cheb, Tábor, Karlovy Vary, Banská Bystrica, Hradec Králové.
Jejich oficiální přijetí do svazku Rl si vyžádalo různě dlouhou dobu
podle místních podmínek. V období, kdy české a slovenské Rotory
kluby byly součástí distriktu 1920, bylo založeno celkem 42 klubů. Na
jejich vzniku se podílelo 24 klubů z Rakouska, tři z Německa a po jednom z USA, Velké Británie, Kanady a Švýcarsko. Pomocnou ruku podaly i kluby, s nimiž čeští a slovenští rotariáni navazovali následně partnerské svazky. Rotory kluby jsou samostatnými právními subjekty, založenými v souladu s jednotnými zásadami Rl na základě právních
norem ČR nebo SR - většinou mají formu občanských sdružení.
Jako první bylo obnoveno činnost RC Praho. Do svazku Rf byl lento klub přijal
už 8. června 1990 - slavnostní akt předání Charty Rf se uskutečnil až o několik
měsíců později, 2. května 1991.

Prvýkrát som sa s ozubeným kolesem oko emblémem celosvetovej
organizácie Rotory lnternational stretol už v 60. a 70. rokoch, keď som
sa viacej venoval filatel ii a stretával som sa, hoci sporadicky, s cudzokrajnými známkami s rotariánskou tematikou. Podrobnejšie zoznámenie
sa s poslaním rotariánského spoločonstva som zažil až po svojej štyriciatke. Začiatkom roku 1989, keď som v zahraničí stretol m6jho strýca
a v klape sako som mu objavil povedomé koliesko doplnené textom
Charter President. Vtedy som si dal pod robne vysvetlit' takmer všetko
o rotariánskom spoločenstve . Kedže strýc bol aktívny a vel'mi činný
rotarián a videi, oko sa mi odznak páči, vybral ho z klopy sa ka a venoval mi ho za slova mi, že by bol rád, keby ten odznak neostallen pa mialkou na strýca, ale že by som si ho časem oj oko roto rián zaslúžil. Ku
koncu roka 1990 ma vyhl'adal priatel z detstva Peter M icholico, dnes
známy husl'ový virtuóz žijúci už dl'hé roky v Bratislave, a položil mi otázku, čo viem o Rotory. Moje vedomosti ho vel' mi milo prekvopili. Zd6veril sa mi, že v Bratislave práve zakladajú prvý Rotory klub na Slovensku, že v Čechách je takýchto iniciativ už viacero, a pozval ma no
Charter sv6jho klubu- RC Bratislava. Myšlienka ma zaujala natol'ko, že
som sa rozhodol k aktívnej účast i , ktorá vyvrcholila založením v poradí
druhého Rotory klubu na Slovensku. Vel'mi som bol hrdý, že na slávnostnom predaní Charty Rl nášmu klubu sa zúčastnil aj m6j strýc.
Odznak Charter President som od tej chvíle mohol nosit' s čistým svedomím a opodstatnením.
Účastníci inaugurace RC Banská Bystrico dne 16. června 1935 - chorler prezident Miloš Úlehlo.
Porliciponls ol the inougurolion ceremony ol RC Banská Bystrico on 16 }une
1935 - Chorler President Miloš Úlehlo

RC Progue wos the lirsl Club to resume ils oclivilies. ll wos accepted by Rl os
eorly os 8 June 1999. However, the Rl Chorter wos lormoffy presented to RC
Progue o lew months loter, on 2 May 1991.
The First Dozen
The earliest contacts between Austria's District 1920 Clubs and prospective Czechoslovak candidotes ol Rotory membership date as far
back as 1989. ln the course ol 1990, the Rotory idea was embraced
by the founding members ol the first twelve clubs - Prague, Brno, České
Budějovice, Bratislava, Znojmo, Plzeň, Písek, Cheb, Tábor, Karlovy
Vary, Banská Bystrica and Hradec Králové. Their formo! admission into
the Rl required a varying length of procedure, depending on their local
conditions. Three Clubs (Bratislava, Prague and Brno) had the privilege, in May 1991, to receive their Rl Charter from Rl World President
(this is usually the responsibility ol the Presidenťs Trustees) Paul V. C.
Costa ol Srazil, who visited Czechoslovakia in the company ol Viktor
Straberger, PDG ol District 1920 and Wolfgang Baschata, DG ol
District 1920. Throughout the following years the Czech and Slovak
Rotory Clubs were treated as components ol District 1920 and a toto!
ol 42 clubs were founded. Their foundation was assisted by 24 clubs
from Austria, three German clubs, and one each from the United Sta/es,
United Kingdom, Belgium, Canada and Switzerland. Help came also
from the clubs with which Czech and Slovak Rotarians subsequently
established partnerships. Rotory Clubs are independent legal subjects
established in accordance with the general Rl rules and principles and
based upon lega! standards ol the Czech Republic and the Slovak
Republic. Usually they Iake the form ol Civic Associations.

Účastníci inaugurace RC Banská Bystrico dne 27. června 1992 - chorler prezident/von Befon.
Porliciponls olthe inougurolion ceremony ol RC Banská Bystrico on 27 June
1992 - Chorler President/von Belon

Od znáčik pre šťastie

Good Luck Badge

Cesty k obnoven í č innosti Rotory klubů byly rozmanité. Na to, jak se
o Rotory d ozv ěděl, vzpomíná zakládající prezident novodobého RC
Banská Bystrica Ivan Belan, PDG:

There were many roads to resuming Rotory Club activities. Ivan
Belan, PDG, founding President ol the new-era RC recalls his first
encounter with Rotory:
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The cogwheel os on emblem of the worldwide Rotory lnternotionol
organization first cought my foncy in the 1960s ond 70s when I cal·
lected stomps ond sporadically come ocross exotic specimens with
Rotory symbols. I wos past forty when goined o deeper insight on the
mission of the Rotory Community. When I met with my uncle on o fore·
ign trip in eorly 1989 I noticed he wos weoring o cogwheel pin on his
lopel with the inscription: Chorter President. I hod him explain to me vir·
tuolly oll obout the Rotory Community. My uncle wos a very active
Rotarian and when he sow I liked the badge, he removed it from his
lapel and gave it to me, soying he would be happy if it was not just
o keepsake but a commitment for me to eorn my spurs os a Rotarian.
Childhood friend Peter Micholico, o virtuosa violinist and long·time resi·
dent of Bratislavo, contocted me in lote 1990 ond osked me whot
I knew obout Rotory. He wos quite pleosed by the scope of my know·
ledge. He said Slovokio's first Rotory Club wos in the moking in Brali·
slovo ond invited me to o Chorter of his dub - RC Bratislavo. I liked the
ideo so much I decided to get involved ond my efforts resulted in
founding o second Rotory Club in Slovakio. I wos proud to see my
uncle ottend the fo rmol presentotion of the Rl Charter to our Club. Since
then I hove worn the Chorter President bodge with cleor conscience
ond o feeling of purpose.
Spletitá cesta
Sotva měsíc před .,sametovou revolucí" se vracel Plzeňák Dobro
Zeman ze služební cesty do tehdy ještě rozděleného Berlína. V kupé
cestoval společně se starším pánem, který se mu představil jako Josef
Slámo, Čech, který hned po druhé světové válce odešel do Jižní Ameriky. Zhruba po půlroce od tohoto setkání dorazil do Plzně zajímavý
o velmi obsáhlý dopis. Pan Sláma v něm z vlastní iniciativy zevrubně
vysvětloval myšlenky o poslání rotariánského společenství· byl po dlou·
há léto v brazilském distriktu 4720 členem jednoho z osmi Rotory klub ů
města Belém. Přiložil také kopii dopisu, kterým dopor učoval ústředí
Rotory lnternotionol v Evonstonu přímý kontakt no Dobru Zemana,
o přiložil i adresář Rotory klub ů v americkém s tátě Missouri, kom měl
Dobro za několik týdnů odléta t jako tlumočník o moderátor při turné
plzeňského folklorního souboru MLADINA. Vrozená zvědavost Dobro·
vi nedalo, aby se při svém devítidenním pobytu v Bronsonu, no samé
hranici Missouri s Arkansasem, alespoň poslední večer osobn ě nesetkal
s dalším .,živým rotoriánem". Bob Abbott, budoucí prezident zdejšího
Rotory klubu, mu mimo jiné p oradil, aby si podrobnější informace
vyžádal od oblastní centrály Rotory ve švýcarském Curychu. Na zdvo·
řilý dopis, který Dobro Zeman odeslal no doporučenou adresu, reago·
vol po delší době prezident Rotory klubu v rakouském Grieskirchenu,
dr. Berthold Honisch, stejně tok jako prezident RC linz dr. Peter Moro·
wek. Novrhli mu společnou schůzku v Plzni za účasti dalších zájemců
o č innost rotoriánského společenství. Historické setkání budoucích
plzeňských rotoriánů s osmičlenno u delegací RC Grieskirchen o RC
linz, jejichž prezidenti byli distriktem 1920 pověřeni pomocí při zolo·
žení klubu v Plzni, se uskutečnilo v Cizineckém d omě dne 17. listopadu
1990, v den prvního výročí .,sametové revoluce".

Zakládání klubů
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The Long a nd Winding Road
Barely a month before the "Velvet Revolution", Plzeň' s citizen, Dobro
Zeman wos sitting on a troin from Berlin, then stili o divided city. A fel·
low·passenger, on elderly gentleman, introduced himself os Josef
Slámo, o Czech expatriote who immigrated to South Americe shortly
ofter World Wor ll. Some six months loter, o long ond very interesting
letter wos delivered to Plzeň. M r Slámo hod decided to provide on in·
depth outline of the Rotory ideo ond mission. He hod long been o mem·
ber of one of eight Rotory Clubs in Belém, in the Brozilion District 4720.
He hod enclosed o copy of the letter recommend ing thot the Rotory
lnternational Heodquorters in Evonston contact Dobro Zeman, ond
o directory of Rotory Clubs in Missouri which Dobro wos to visit in
o few weeks' time os on interpreter ond MC of the touring folk ensem·
ble MLADINA of Plzeň . Being on inquisitive soul by noture, Dobro
exploited the Ia st of his nine evenings in Bronson on the border between
Missouri ond Arkansas to meet yet onother " living Rotorion". Bob
Abbott, the incoming President of the Locol Rotory Club, odvised him to
request detoiled informotion from the CEEMA Rotory Centre in Zurich,
Switzerlond. Before long, Dobro Zemon's polite letter wos reworded by
replies from Dr. Berthold Honisch, President of Austrio's RC Grieskir·
chen, ond Dr. Peter Morowek, President of RC Linz. The two men pro·
posed o joint meeting in Plzeň together with other people interested in
Rotory octivities. The historie meeting of Pl zeň 's would·be Rotorions ond
on eight·member delegotion of RC Grieskirchen ond RC linz, whose
Presidents were entrusted with helping to estoblish the Plzeň Club, took
ploce in the city's Cizinecký dům on 17 November 1990, on the first
onniversory of the "Velvet Revolution".
Rodinné tradice
Rotoriánství vstupovalo v Hradci Králové do rodinných tradic už
v období před druhou světovou válkou i v krátkém období po ní. V rodině starosty Pilnáčko, v rodinách známých ch i rurgů Bedrnů, archi tektů
Rojchlů nebo podnika te l ů Ježk ů, N ováků, Petrofů, Porkertů a Steinských
zakořen ily ideály Rotory tok hluboko, že je úpln ě nevymazalo oni dlou·
holeté přerušení č i nnosti Rotory klubů v komunistické éře. N ení tedy
divu, že se pomě rně brzy po .,sametové" revoluci, zjara roku 1991,
obrátil tehdy padesátiletý inženýr Jan Petrof no svého vrstevníka o dlou·
holetého přítele inženýra Jiřího Porkerto s myšlenkou no obnovení čin·
nosti královéhradeckého Rotory klubu. Jiří se domníval, že no obnove·
ní Rotory klub ů u nás j eště nedozrál čas, a tok Jan začol stav věcí zkou·
mot no vlastní pěst. Po nějaké době se mu podařilo prostřednictvím tety
sehnat kontakt no Jaroslavo Wunsche, který se v té době již podílel no
za kládání pražského klubu. Ten po .,prověřen í" situace zkontaktoval
Jano Petrofo s dalším zá jemcem o či nnost rotoriánského společenství,
inženýrem Otou Kopplem z Vysokého nad Jizerou. No první společné
setkání vzpomíná inženýr Petrof s trochou nostalgie:
.,Oto vystoupil no nádraží z autobusu od Semil o ihned po sezná·
mení rázně prohlásil, že setkání je třeba okamžitě o po rotoriánsku osla·
vit, tedy nejméně jedním long·drinkem v nejbližším hotelu - o to byl
hotel Černigov. Tam jsem ho zase překvapil já. Ačkoli jsem neměl po
otci žádnou literaturu, brožurky nebo seznamy, postavil jsem no stů l
dřevěný stojánek s ozubeným kolečkem Rotory, výrobek někdejší firmy
PETROF - o bylo zahájeno první schůze královéhradeckého Rotory
klubu."

Running in the Family
ln Hradec Králové, the Rotory ideo became port of the lomily tra&
tion woy bock before ond shortly ofter World Wor l l. ln the fomilies of
Mayer Pilnáček, the prominent surgeon Bedrno, the orchitect Rojchl
and the entrepreneurs Ježek, Novák, Petrof, Porkert ond Steinský, the
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Rotory ideols become embedded so deeply not even the long hiatus
during the Communist era monoged to wipe them off completely. Smoll
wonder that relotively soon ofter the "Velvet Revolution", in summer
1991 , 50-yeor-old eng ineer Jan Petrof approoched his old friend Jiří
Porkert with a proposol on restoring the Hradec Králové Rotory Club.
Jiří thought, however, thot time wos not ripe yet for resuming Rotory activities in the country - ond so, Jan lounched o probe of his own accord.
His ount helped him gel in touch with Jaroslav Wunsch, who was
olready involved then in the founding of the Prague Club. Having
checked the situation, Wunsch teamed Jan Petrof with onother prospective Rotorian, Oto Koppl from Vysoké nad Jizerou. Jan Petrof
recolls their first meeting with a bit of nostalgie:
"Oto got out of the Semily bus at the station ond cotegoricolly stoted
this encounter must be celebrated ol once in the Rotory style, i.e. with
ol leost one long drink in the neorest hotel, which hoppened to be the
Černigov. Now it wos my turn to surprise him. Although I had not inherited one book, pomphlet or nome-list from my fother, I placed on the
table o wooden stond with o Rotory cogwheel mode yeors ago by
PETROF Compony - ond the first meeting of the Hradec Králové Rotory Club was declared opened. "

Zkouško pomocí 4 otázek

1. Je to PRAVDA?
2. Je to ČESTNÉ vůči všem, jichž se to týká?
3. Podpoří to vzájemnou DŮVĚRU a upevní PŘÁTELSTVÍ?
4. Přinese to PROSPĚCH všem zúčastněným?

Odpovědi no tyto čtyři otázky pomáhají ověřit, zda naše úmysly
a činy skutečně přisp ívají k naplnění rotariánských zásad, k zachování
o rozvíjení etických hodnot v mezilidských vztazích. "Zkoušku pomocí
4 otázek" formuloval v roce 1932 Herbert J. Toylor, pozdější prezident
Rl ( 1954/55). Od té doby bylo přeloženo do více jak stovky jazyků
o dobře slouží rotoriánům, a možná i ostatním lidem na celém světě.

shromážděních distriktu 1920 ab;evuie na
vla;kami rakouských spolkových zemi (Salzburg, Oberoster·
reich, Vararlberg, Tirol} také neidříve československá státní vla;ka o pazděii vlaiky ČR o SR.

V letech 1991 až 1999 se na všech

čestném místě mezi

V distriktu 1920 potři/o ke zvyku každému nově založenému klubu předávat
symbolicky společně s Chartou Rl také putovní historickou lampu, modré konco·
vé světlo vlaku. V tomto případě bylo předáno v roce 1992 RC Hradec Králové.

Th e llags ol Czechoslovakia, and later of the Czech Republic and Slovakia, were
prominently disp/ayed in 1991- 1999 at oll meetings ol District 1920 alongside
with the 1/ags ol the Austrian provinces ol Salzburg, Oberosterreich, Vorarlberg
and Tirol}.

Od počátku Roto ry kluby vykazovaly za podpory zahraničních
klubů (nejen z distriktu 1920) vysokou aktivitu. Vítané, p rospěšné o rela-

ft wos common for District 1920 to present every newly established Club with the
Rl Charter and o trovelling historical lamp - o blue taillight of o troin. ln 1992,
one such lamp wos presented to RC Hradec Králové.

The 4-Woy Test
1. ls it the TRUTH?
2. ls it FAIR to oll concerned?
3. Will it build GOODWILL ond BETTER FRIENDSHIPS?
4. Will it b e BENEFICIAL to oll concerned?
The onswers to these four questions help us to find out if our actions
ond intentions really contribute to the fulfillment of the Rotory principles
and to the preservation and development of ethical principles in humen
relations. "The 4-Woy Test" was formuloted in 1932 by Herbert J. Taylor, who wos to become Rl President in 195 4/55 . Since then, the questions ho ve been transloted into over 100 longuoges ond have served
w ell to Rotarions, and maybe also to o ther people, oll over the world.
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tivně dostupné byly předevš ím zahraničn í výměnné pobyty středoškol
ských studentů a pořádání různých d ruhů letních táborů v rámci služby
mládeži. Také první zkušenosti s organizací výměny studijních skupin
(GSE) jsme získávali joko členové distriktu 1920. Už v roce 1997 vedl
PDG Ivan Belan (RC Banská Bystrica) první samostatný GSE tým, složený pouze z českých a slovenských účastn íků, do Texasu (distrikt
5890). V roce 1998 byl vedoucím čtyřčlenného týmu rakouských mladých odborníků, vyslaných no Nový Zéland (distrikt 9980), PDG Dobroslav Zeman (RC Plzeň). Bylo také realizováno celá řado humanitárních projektů ve spolupráci se zahraničn ím i pa rtnery a s podporou úče
lové dotace (Motching Grantu) z prostředků Nadace Rotory. Prostřed
ky no realizaci pro j ekt ů získávaly kluby velm i čas to pořádáním benefičních koncertů. V místech působení k l ubů se ta k podařilo nakoupit
řad u speciálních přístrojů pro zdravotnická zařízení, dovybavit potřeb 
ným zařízením sociální ústavy různého typu, nebo pořídi t mikrobusy
pro dopravu jejich klientů, zajistit kompenzační pomůcky pro handicapované nebo zřídit něko l ik chráněných dílen. Některé kluby se zaměři
ly na protidrogovou prevenci, hippoterapii nebo obnovu pa mátek.
Materiálně i morálně snad nejvýznamněj ší bylo v tomto období pomoc
rotoriánů po rozsá hlých povodních, které v roce 1997 zasáhly velkou
část severní Moravy. Řado projektů získalo dlouhodobý charakter
o dále se rozvíjela i po roce 1999, kdy byl založen distrikt 2240.

From their inception the Czech and Slovak Rotory Clubs reported
numerous activities with the help ol foreign clubs !not only lrom District
1920). Youth Exchange programs and various summer camps were
most welcome, benelicial and relatively accessible. Also os members ol
District 1920, we gathered initial experience in organizing Group
Study Exchange IGSE) projects. By 1997 PDG Ivan Belan IRC Banská
Bystrica) was leading on independent GSE team, mode up exclusively
ol Czech and Slovak participants, on a visit to Texas IDistrict 5890). ln
1998, PDG Dobroslav Zeman IRC Plzeň) headed a team ol four young
Austrian experts dispatched to New Zealand IDistrict 9980). Many
humanitarian projects were organized in conjunctian with international
partners and supported by Matching Grants awarded by the Rotory
Foundation. Clubs lrequently collected project money through fundraising concerts. A number ol smaller or larger Matching-Grant-Projects
were implemented supported by The Rotory Foundation. Where clubs
were active it was possible to buy special medica l equipment, upgrade
the equipment ol miscellaneous social care institutions or buy minivans
for client transportation, secure compensation aids for handicapped clients and establish several sheltered workshops. Some clubs focused
their attention on drug prevention, hippo-therapy and art monument
conservation. ln terms ol material assistance and moral support, few
ether projects exceed the importance ol helping the victims ol massive
floods in large parts ol North Moravia in 1997. Many projects OC·
quired a long-term character and continued to develop even after 1999
when District 2240 was established.
Pomoc neslyšícím
V České republice žije více než 250 tisíc lidí se sluchovým postižením, z nichž a si 1O tisíc trpí od narození úplnou hluchotou. Hlavním
problémem těchto lidí je nedostatek informací. Velmi významnou pomocí pro tyto lidi je internet, který jim umožňuje nejen přístup k informacím,
ale i vzájemnou komunikaci. RC Praha se rozhodl pomoci neslyšícím
podporou jejich projektu DEAFNET, jehož cílem bylo vybudování jejich
vlastní internetové kavárny. Na tuto akci přispěl RC Praha finanční část·
kou 35 000 Kč. Také RC Plzeň se hned od počátku své existence, od
roku 1991 , zaměřil na spolupráci s místní Školou pro sluchově postiže·
nou mládež. V průběhu tohoto několikaletého projektu nejenže přispěl
k vybavení školy nezbytným technickým zařízením !kopírka, faxový pří
stroj), ale ve spolupráci s RC London, který sám takovouto spolupráci
iniciativně navrhl, umožnil osobní kontakty neslyšících dětí: v roce 1996
byly anglické děti z londýnské Oak Lodge School v Plzni, naopak
neslyšící děti z Plzně navštívily Londýn dvakrát - v květnu 1994
a v dubnu 1997.
Helping the Hord of Hearing
There are more than 250,000 people with hearing defects in the
Czech Republic, and around 10,000 ol them were born totally deal.
Lack ol information i s their princi pal problem. The internet is a mojor aid
os it gives access to information and enables communication. RC Prague decided to support the DEAFNET project ol on internet café for
people with a loss ol hearing. The Club donated CZK 35,000 far the
purpose. Right from its inception in 1991, RC Plzeň established coope·
ration with the city's School for Aurally Handicapped Students. Over
l.ledna 1993 vznikly rozdělením Československa dva suverénní státy: Česká republika, zkráceně Česko {prezidentem
zvolen Václav Havel) s mezinárodním označením CZ, a Slo·
venská republika, zkráceně Slovensko (prezidentem zvolen
Michal Kováč) s mezinárodním označen ím SK. Rotory kluby
obou států však zůstaly i nadále součástí distriktu 1920.
On Januar y 1, 1993, due to the split of Czechoslovakia, two
sovereig n states were created: the Czech Republic or Czechia
for short (with Václav Havel elected its President) whose international code is CZ, and the Slovak Republic, a r Slovakia for
short (with M ichal Ková č elected President) w hose internationa l code is SK. The Rotory Cl ubs o f both count ries rema ined a
p art of District 1920.
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the past years the Club has helped to equip the school with technolo·
gies {copiers and fax machines) and interacted with RC London lwhose
idea it was) to enable persona! contacts between children with impai·
red hearing. ln 1996, pupils ol London's Oak Lodge School visited
Plzeň while that city's deaf schoolchildren have been twice to London
- in May 1994 and April 1997.
Stipendia Viktora Strabergera
Nezastupitelnou roli při rozvoji ideálů Rotory v našich zemích měl
významný hornorakouský právník Viktor Straberger IRC Wels). guver·
nér distriktu 1920 v období 1989/1990. Nejen ve svém funkčním
období, ale i později se obětavě podílel na zakládání českých a slo·
venských Rotory klubů. Po jeho smrti v roce 1996 byl z jeho odkazu zří·
zen zvláštní fond jednoročních stipendií, určený výhradně českým a slo·
venským vysokoškolákům. Do fondu vložili významné finanční pro·
středky jak jednotliví členové RC Wels, tak téměř všechny kluby distriktu 1920. Patří jim za to
upřímný
dík.
nos
V letech 1997-2003
tuto příležitost využilo
deset českých a slovenských vysokoškoláků.

Viktor Straberger Scholarships
The role ol the prominent Upper Austria lawyer Viktor Straberger IRC
Wels). District 1920 Governor in 1989/1990, can hardly be overestimated. Both during and beyond his tenure he selflessly contributed to
the establishment ol Czech and Slovak Rotory Clubs. W hen he died in
1996 on endowment was established in his name and ol his accord to
provide one·year scholarshi ps designed exclusively for Czech and Sicvak university students. This Foundation was endowed by significant
financial contributions by the members ol RC Wels and virtua lly by oll
clubs in the District. We are sincerely grateful for that. During 19972003, ten Czech and Slovak university students availed themselves ol
this opportunity.
Zdravé m esto
RC Banská Bystrica obnovil svoju činnost' po 53. rokoch od násilného rozpustenia v roku 1939. Členovia obnoveného RC oko neformálna reprezentácia mesta sa snažili hned' podiel'ať na zvel'aďovaní a pro·
spechu mesta. Preto sociálny projekt vyhlásený na zakladajúcej schod·
zi musel byť prospešný pre celú komunitu sídla klubu. Rotariáni založí·
li .,Nadáciu Zdravé mesto Banská Bystrica " v duchu starého sloganu
.,Za živa v Bystrici, po smrti v nebi". Nadácia otvorila dvere všetkým
obča nem a organizáciám v meste. Bola to cesta, oko sústrediť pozitívne projekty k zlepšeniu životného prostredia a rozvoja mesta. Po vstu·
pe vedenia mesta do nadácie sa nadácia transformovala na .,Komu·
nitnú nadáciu Zdrové mesto Banská Bystrica". Dnes je nadácia so stovkami úspešne realizovaných projektov v prospech všetkých Banskoby-
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stričanov svojou organizačnou štruktúrou vzorovou komunitnou nadáciou pre mnohé metropoly nielen v Európe, ale aj v zámorí. Komunitná
nadácia Zdravé mesto je mimovládna nezisková organizácia, kde sa
práca a schopnosti jedných stretávajú s finančnou podporou druhých.

from home and abroad (Russian, Moldavan, Romanian, U.S. and Indian) have participated in this project. Diversity of cultural traditio n and
inclinations of individ ua/ a rtists resulted in on intriguing confro ntation of
artistic persuasions and expressions inspired by the scenic beauties of
liptov. Their creations duly reflected the monumenta l nature of the lip·
lov scenery, and thei r treatment ra nged from the sparse use of colora·
tion to the employment of advanced co mp uter g ra phics. They were
shown at exhibitions o ll around Slovakia os well os at the Slovak lnsti·
tule in Prague. Said Jozef Šišila, Founding President of RC Liptovský
Mikuláš: ''/'m happy we have invited and created good working con·
ditions for those beautiful, professional a rtists fro m different p arts of the
world that have crafted a celebra tio n of friendship a nd this country. "
Ja š idielňa

Healthy City
RC Banská Bystrica resumed its activity 53 years after its forcible dissolution in 1939. Members of the restored RC, acting os informal City
Fathers, immediately took part in projects designed to assist community
development efforts. Therefore the social project to be unveiled at the
constituent meeting had to be of value for the Club's entire home base.
The Rotarians established the "Foundation for a Healthy Banská Bystri·
ca", truthful to the old slogan "life in Bystrica, Paradise in Heaven".
The Foundation opened its doors to oll citizens and organizations of the
city. lt was a path to focusing oll positive projects on improving the environment and developing the city. When the City delegated its officials
to the endowment, it was transformed into the "Community Foundation
for a Healthy Banská Bystrica". They have since then implemented
hundreds of projects on behalf of the Banská Bystrica citizens and their
organizing structure and model approaches could serve os on example
to emulate for cities throughout Europe and overseas. The Healthy City
Foundation is on NGO where the efforts and abilities of one group of
citizens enjo y financial support from the others.

Medzi trvalé projekty, ktorým každoročne venuje pozornost' RC Žilina, je aj finančná a materiálna spoluúčast' s Nadáciou Krajina Hormánie pri organizovan í medzinárodného festiva lu tvorivosti a fantázie
mentálne postihnutých detí - JAŠ IDI E LŇA. Je to jediné stredoeurópske
podujatie svojho druhu a vďa ka RC Žilina sa posledné roky uskutočňu·
je pod záštitou ministra zah ra n ičných vecí SR pána Eduarda Kukana,
ktorý vel'mi oceňuje spoluprácu s Roto ry pri upevňovaní dobrých medzinárodných vzťahov. V roku 2004 sa zúčastnilo festivalu vyše 400
postihnutých i zdravých detí a hostie zo šiestich kra jin. Prekonávanie
ťažkých úloh, skúšok, strachu a nesmelosti prináša odmenu vo forme
nových skúseností a poznatkov. Zostávajú spomien ky, priatel'stvá ,
posolstvá a odkazy: "Prežili sme u vás na jkrajšie chvíle vo svojom živote.~~

Ple né r Lip tov
Rotory klub liptovský Mikuláš má vel'mi pestrú paletu svojich aktivit.
Jednou z nich je už tradične organizované medzinárodné maliarske
sympózium - Plenér liptov. Zúčastnili sa ho desiatky domácích, oko aj
mnoho zahraničných výtvarníkov (z Ruska, Moldavska, Rumunska,
USA, Indie). Odlišnost' kultúrnych tradícií a rozličné založenie jednotlivých autorov vyústilo do zaujímavej tvorivej konfrontácie umeleckých
názorov a poloh, inšpirovaných prekrásnym prostredím Liptova . Vo
vytvorených dielach dominovala monumentálnost' liptovských scenérií,
ale aj kompozície zložené z farebne úsporných znakov až po výtvarne
objaynú formu počítačovej grafiky. Výtvarné diela bol i už vystavené na
výstavách v slovenských mestách, ale aj na pode Slovenského inštitútu
v Prahe. Na margo sympózia povedal zakladajúci prezident RC lip·
tovský Mikuláš Jozef Šišila: " Som šťastný, že sa nám podarilo priviesť
k nám a vytvoriť podmienky pre prácu l'udsky a odborne tak krásnych
umelcov z rozličných kútov sveta, ktorí vytvorili dielo oslavujúce priatel'stvo o našu krajinu."
Open Air Liptov
RC liptovský M ikuláš has many a ctivities o f its own. O ne of them is
the traditional Open Air liptov Painters' Symposium. Scores of a rtists
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Jaš idiel ňa

One of RC Žilina' s a nnual projects involves financia l a nd materia l
interactio n with the Kra jina Ha rmónie {Hormony Landsca pe) Fo undati·
on in sponsoring the JAŠIDI ELŇA international arts and imagination fes·
tival of mentally challenged children. Thanks to RC Žilina , the only fes·
tival o f this type in Centra / Europe has over the pa st few years been
held under the auspices of Slova k Foreign Minister Edua rd Kukan, w ho
has warmly praised coopera tion with Rotory in pro mo ting good inter·
national relations. The 200 4 festival was attended by more than 4 00
children - both handica pped and " healthy" - a nd guests from six
countries. Overcoming d ifficult challenges, trials, fear and shyness
brings handsome dividends in the form of new experience a nd know·
ledge. M emories, friendships a nd sensatio ns boil dow n to one succinct
message: "Those w ere the best mo ments in aur lives."

Stružielka
Slovo "stružielka" v západoslovenskom narec1 oznacu1e nástroj
kysuckých rudových rezbárov. Je však aj metaforickým názvem pre
dlhodobý společný projekt povodne Rotory klubu Ostrava (od
r. 1993), ktorý teraz už v spolupráci s RC Žilina pripravuje letný tábor
pre handicapované deti z Kysúc. Za pomoci švajčiarskeho dištriktu Rl
2000, ktorý vstupným vkladem 1O 000 švajčiarskych fran kov premenil
projekt na reálny čin, sa metódou esteticky tvorivých hier (,,creative
drama"), výtvarnými prácami, hudbou a spevom, rekreačnými športmi,
hippoterapiou prekonávajú společenské bariéry medzi zdravými
a telesne či duševne postihnutými defmi. Priame náklady financovania
doterajších ročníkov naplnili sumu
temer dvoch miliónov Kč. Materiálne sponzorstvo a nepriame vklady
rotariánskej účasti zvyšujú však túto
hodnotu najmenej o tretinu. Archív
Stružielky (fotografie, videozáznamy, denníky) sú deponované
v Múzickej škole v Ostrave-Mariánskych Horách.

Stružielka
"Stružielka" is the West Slovakian dialect word for a tool used by the
village wood-carvers of Kysuca . lt is also the name of a long-term projed originally conceived by Rotory Club Ostrava way back in 1993
and now run in collaboration with RC Žilina - a summer camp for handicapped children from the Kysuca region. Switzerlanďs Rl District
2000 contributed 10,000 Swiss francs to help realize the project which
teaches "healthy" children together with their physically or mentally
handicapped pals to overcome the barriers between them through
creative drama, handicraft efforts, music and songs, sports or horseriding therapy. Direct costs over the past years have amounted to just
under CZK 2 million, this spending being increased by at least a third
thanks to material sponsorship and indirect investment on the part of the
Rotory members_ The Stružielka archives (photographs, video tapes,
diaries) are kept in the Ostrava-Mariánské Hory School of Arts.
Sociální a zdravotní péče o seniory
V oblasti sociální a zdravotní péče o seniory zajistil v roce 1996 RC

Prvn í aktivity
Early Projects
Senior W elfare and Health Care Projects
On the initiative of the Past President of RC Penge Peter Georgiadis
in conjunction w ith RC Forest Hill & Sydenham (District 1130 - England) and with the help of the Rotory Foundation, RC Plzeň provided
rehabilitation and reconditioning equipment and beds in 1996 for the
Senior Citizens' Hostel and Home at Mníšek pod Brdy.

AREÍON
Na počátku projektu byl v roce 1995 RC Weinfelden (D 2000- Švýcarsko), který nabídl RC Hradec Králové pomocnou ruku p ř i realizaci
spol ečného humanitárního projektu . Krá lovéhradecká pobočka občan
ského sdružení ŽIVOT 90 v té době zaváděla novou formu asistenční
služby pod názvem AREÍON (starověký "posel rychlých zpráv"). Služba spočívá v instalaci elektron ického zařízen í v bytě klienta, např. osaměle žijícího staršího nebo handicapovaného člověka . Zařízení je přes
obyčejnou telefonn í pevnou linku napojeno na dispečerskou centrálu
(nonstop služba), resp. její poč ítač . Spojení klient naváže stisknutím
jediného tlačítka, které m ůže mít neustále při sobě. K dorozumívání není
třeba sluchátko, slouží pro ně hlasitý odposlech. V případě, že v bytě
nenastane po u rči tou dobu pohyb, senzor signa lizuje tuto skutečnost
dispečerskému pracovišti. Jedno takové zař ízení stojí včetně instalace
zhruba 17 000 Kč. Prvních deset kusů zajistil RC Hradec Králové a RC
Weinfelden v roce 1995 z prostředků společného projektu, podpoře
ného účelovou dotací Nadace Rotory. Prostředky na pořízení další
sady získal RC Hradce Králové z fondu distriktu (tehdy distriktu 1920,
jehož součástí byly české a slovenské kluby) . V následujícím roce přibyl
další přístroj, zakoupený z výtěžku předvánoční dobročinné aukce.
V rotariánském roce 1996/97 dostal RC Hradec Králové dalších
177 300 Kč, respektive dalších deset souprav pro projekt Are íon, a to
v rámci spolupráce s RC Ede (D 1560 - Nizozemí) . V roce 2001 (tedy
už v podmínkách nového distriktu 2240) následoval ve spolupráci s RC
Vacaville (D 5 160 - Kalifornie/USA) MG-projekt, v jehož rámci se
podařilo opatřit dalších 33 souprav. Člen kalifornského klubu W. W.
Ruth poslal k Vánocům jako svůj osobn í dar ještě dalších 500 USD. Královéhradečtí rotariáni tuto částku doplnili a zakoupili v pořadí zatím
poslední soupravu, padesátou pátou . Stejně tolik osamě l e žijících lidí
(dokonce i víc, protože někde je připojena domácnost manželského
páru) má dnes jistotu, že v případě potřeby se jednod uše dovolají
rychlé pomoci, že se o ně někdo kva lifikovaně postará .

Plzeň z iniciativy bývalého prezidenta RC Penge Petera Georgiadise,

ve spolupráci s RC Forest Hill & Sydenham (oba z distr. 11 30 - Anglie) a za přispění Nadace Rotory rehabi litační, rekondiční a lůžkové
zařízení pro Penzión a domov důchodců v Mníšku pod Brdy.
Ředitelko Domova důchodců v Mníšku pod Brdy paní Vodenková o Peter Georgíodis, PP 94-95 RC Penge, kterého 30. března 1996 ;menovol starosto Mníšku pod Brdy čestným občanem město .

AREÍON

M rs. Voden ko vá, Direclor o f the Mníšek pod Brdy Senior Citizens' Home, o nd
Peter Georgiodis, PP 94-95 RC Penge, whom the town 's mo yor mode o n hono rory citizen.

ln 1995, RC Weinfelden (District 2000 - Switzerland) gave a helping hand to RC Hradec Králové in implementing a joint humanitarian
project. At the time, the Hradec Králové Chapter of the ŽIVOT 90 Civic
Association was launching a new form of assistance service, AREÍON,
named for the Ancient Greek "Quick Messenger" . The service clients -
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W ilson Stotion, stops in Tábor ond České Budějovice were dedicoted
to meetings with city fothers and concerts on stotion plotforms, ond o
gala evening was held in the Riding Hall of the Český Krumlov Castle.

První aktivity
Early Projects
elderly or hondicopped citizens who live olone - hove electronic
equipment instolled in their oportments. Vio standard telephone line the
device communicotes with o nonstop control room or rother its computer. Clients estoblish connection by pressing o single button which
could be within their reoch permonently. No telephone receiver is
necessory os the device has o loudspeoker. lf no movement is detected
in the oportment within o preset interval the sensor will olert the control
room. The price of one set, including instollotion, is oround 17,000
CZK. RC Hradec Králové ond RC Weinfelden procured the first ten sets
in 1995 using the proceeds of their joint project supported by o Rotory
Foundotion Motching Grant. RC Hradec Králové obtoined money to
procure onother set from the then District 1920 which ossocioted olso
Czech ond Slovok Clubs. One yeor loter onother set wos bought with
the proceeds of o Christmos charity function. ln Rotory 1996/97 RC
Hradec Králové received onother CZK 177,300, or onother ten sets,
for the AREÍON project through cooperotion with RC Ede (D 1560 The Netherlonds). ln 2001 (i.e. in the new District 2240), RC Vocoville
(D 5160- Colifornio/U.S.A.) stepped in with on MG project thot helped procure onother 33 sets. The Coliforno Club's W. W. Ruth sent
o persono! Christmos gift of USD 500. The Hradec Králové Rotorions
pitched in to purchose the 55th set - the losl for the time being. Just os
many lonely men ond women (octuolly more thon thot os some households involve morried couples) feel sofer becouse they know help ond
professionol ottendonce are just o click of the button owoy.

Rehabilitační centrum

Začátkem března 1999 bylo v okresn í nemocnici v Českém Krumlově předáno do provozu nové centrum p ro testování o pů j čování roz-

sáhlé škály rehabil i tačn ích o kompenzačních pomůce k . K rátkodobě
nemocní si zde mohou potřebné pomůcky zapůjčit na celé období
rehabilitace. Lidé s trvalým postižením si v centru kompenzační pomůc
ky vyzkoušejí a teprve pak se rozhodnou, zda si je pořídí natrvalo. Byl
tak do života uveden sociální projekt v hodnotě více než 500 000 Kč,
který téměř po tři roky připravoval Rotory klub Český Krumlov z iniciativy svých členů Otakara Veselého, PP, o Daniely Vondrové. Velkým
dílem přispěly také kluby z Německo (RC Altčtting-Burghousen - D.
1840, RC Freyung-Grofenou - D. 1840, RC Bod So lzungen - D.
1950) o rakouského distriktu 1920 (RC Rohrboch a RC Gmunden) . Projekt byl také podpořen účelovou dotací (Motch ing Grant Projects)
z prostředků celosvětové Nadoce Rotory. Význam projektu př i otevření
centra vyzdvihl jak guvernér D. 1920 Thomas Wotze nbock, tok postguvernér a zakladatel českokrum l ovského Rotory klubu Rudolf Buchmeiser. Slovy uznání nešetři l i zejména zástupci Okresní pobočky VZP
a Svozu tělesně postižených. "Zařízení je za podpory roto riánů prů
běžně doplňováno novými pomůckami. Účelně slouží klientům z celého Českokrumlovsko".

ROTARY EXPRES
Ve dnech 16.-17. dubna 1994 uspořádaly Rotory kluby Praho
o Proho-Storé Město společenskou akci, nazvanou Rotory Expres.
Z pražského Wilsonovo nádraží bylo vypraveno vlaková soupravo,
ložená parní lokomotivou o složená z historického Masarykovo salonního vozu, dalších dvou salonních vozů, dvou jídelních vozů o sedmi
vozů první třídy. Tento vlak se vydal no cestu do Českého Krumlovo
o zpět. Cesty se zúčastnilo více než 300 rotoriánů z deseti zemí o řado
hostů. Mezi hosty byl tehdejší ministr dopravy Jan Stráský, pražský primátor Jan Koukol o řado dalších významných osobností. Akce byla
zahájena přednáškou v prezidentském salonku Wilsonovo nádraží, na
zastávkách v Táboře o v Českých Budějovicích pokračovalo setkáními
s představiteli měst o s koncerty na nástupištích o vyvrcholilo slovnostním večerem v jízdárně českokrumlovského zámku.

Rehabilita tio n Center
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ROTARY EXPRESS
On April 16-17, 1994, the Rotory Clubs Prague and Progue-Oid
Town organized a social event called Rotory Express. A steam locomotive pulling o troin composed of President Masaryk' s historical salon
cor, two Pullman-style cors, two dining cors and seven first-class carriages deported Prague's Wilson Station for a return trip to Český Krumlov. More than 300 Rotarians from ten countries were on board.
Among the possengers were the then M inister of Transport Jan Stráský,
Prague Lord Mayor Jan Koukal, and many other prominent guests. The
event opened with a lecture in the Presidential Lounge of the Progue
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Early in Morch 1999, the Český Krumlov District Hospitollaunched
o center for testing ond provision of a range of rehobilitotion and compensotion aids. Short-term potients can rent aids for the duration of their
rehobil itation treatment prog ra ms. Permanently handicapped patients
test their compensation aids in the center and then decide if they need
them permonently. This ha lf-a-million-crown p roject, wh ich took three
years to complete, was commissioned by RC Český Krumlov on the initiative of its members Otakar Veselý, PP; ond Danielo Vond rová. Significant contributions were mode by Germon Clubs (RC Altotting-Burghausen - D. 1840, RC Freyung-Grafenou - D. 1840, RC Bod Solzungen - D. 1950) and the Austrian District 1920 (RC Rohrboch ond RC
Gmunden). The project was supported by a Motching Grant of The
Rotory Foundation. lts significonce wos high lighted, during the inouguration ceremony; by D. 1920 Governor Thomas Wotzenbock ond the
Past Governor ond RC Český Krumlov founder Rudolf Buchmeiser. ln
ottendonce were officio ls of the District Bronch of the General Health
lnsurance Compony (VZP) ond the Associotion of Physically Handicopped People. W ith Rotarion help, the center is constantly upgraded
w ith new compensation aids. lt offers its services to clients from oll over
the Český Krumlov area.

Projekt NEW VISION

První aktivity
Early Projects

Mimořádným projektem se v rotoriánském roce 1998/1999 stalo

vyslání lékařského týmu z ČR do Zambie k provedení operace šedého
očního zákalu u čtyřicetičlenné skupiny pacientů. Nejen použitou meto·
dou lékařského zákroku, ale také tím, že se jednalo o první mezikontinentální projekt s přímou účastí českých specialistů a s rozpočtem no
české i zambijské poměry značně vysokým · 62 000 USD. Nositelům
projektu NEW VISION (RC Praho v ČR, RC Chingolo v Zambii) pomohly při realizaci kromě sponzorů i partnerské kluby. německý RC Nurnberg-Neumorkt o norský RC Oslofjord (ten zakoupil o daroval zombij·
ským pacientům 2000 brýlí). Finanční prostředky byly získány i pros třednictvím Motching Grantu z Nadoce Rotory. Lékařský tým odcestoval do Za mbie koncem kv ětna 1999. Pracoval ve spolupráci s místní
zdravotnickou organizací Flying Doctors of Zambio. Český lékařský
tým ujel během svého devítidenního pobytu v Zambii 2400 km autem
a malým letadlem na létal 2500 km. Pro zambijské lékaře byly uspořá
dány dvě přednášky o metodě, kterou byly operace šedých zákalů prováděny. Všechny operace skončily úspěšně .

Rotory handica mp B řezej c
Do rekreačního středisko Březejc na Českomoravské vysočině se sjíždějí od roku 1991 tělesně o mentálně postižené děti vyslané Rotory

kluby nejen z České republiky nebo Slovensko, ale z celé Evropy
i jiných regionů - od prvního turnusu se jich zde vystřída l y desítky.
Výrazná účast vozíčkářů nijak nezužuje širokou nabídku různých her
o akcí, včetně těch v přírodě, které pokaždé připravují specializovaní
asistenti-instruktoři. Samozřejmostí se staly i výlety za zajímavostmi jižní
Moravy, tradicí je i jednodenní výlet do Prahy. Při zrodu Rotory hondicampu stál v roce 1991 nápad rotoriána Jiřího Podluckého, ředitele
Ústavu sociální péče v Brně no Kaciánce, který našel podporu nejen
u zakládajícího prezidenta RC Brna Antona Kalára, ale také ve vedení
rakouského distriktu 1910, který první ročn íky Rotory handicampu
finančně podporoval. Protože po vzniku česko-slovenského distriktu
2240, tedy od roku 1999, nesl klub náklady na uspořádání tábora
sám, začal tábory organizovat jen s "ob- roční" periodicitou. V roce
2004 došlo ke změně - díky vstřícnosti funkcionářů distriktní služby
mládeži byl Rotory hondicomp Březejc zařazen mezi akce s finančním
příspěvkem distriktu. Všechny potěšil i osobní patronát guvernéra Viktora Príkozského. To organizátorům z Brno umožnilo zvýšit počet účast·
níků, rozšířit některé poskytované služby o uvažovat opět o každoroč
ním pořádání tábora v dalších letech.

Project NEW VISION
An exceptionol project in the Rotory yeor 1998/1999 wos the dispotching of a Czech medicol teom to operote on 40 cotoroct potients
in Zambie . Nat only wos on exceptionol surgico l method used bul it
was in foct the first intercontinentol project involving direct participotion
of Czech speciolists ond o fo irly steep budget in both Czech ond Zombion terms- 62,000 US $. ln oddition to sponsors, the NEW VIS ION
project implementers (RC Progue in the Czech Republic ond RC Chin·
golo in Zombio) were ossisted olso by partner clubs - RC NurnbergNeumorkt (Germony) and RC Oslofjord (Norwoy). They bought ond
donated 2,000 poirs of glosses to the Zombian patients. Funds were
obtoined also with the help of a Matching Grant from The Rotory Foundotion. The medicol team left for Zambie lote in May 1999. They interocted with the locol heolth organization "The Flying Doctors" of Zambie. ln nine doys of their Zambian slinl the Czech medics covered
2,400 kilometers by car and 2,500 km on boord of a smoll plane. They
gave two lectures to Zombion doctors on the method used in the surgical removal of groy cotorocts. All the operotions were successful.

Ro tory Handicamp B řezejc
The Březejc Holidoy Comp in the Bohemion-Morovion Uplands has
been o hoven since 1991 for physically ond mentolly chollenged children sent there by Rotory Clu bs from not only the Czech Republic and
Slovokio bul from oll over Europe ond some other regions. Scores of
them hove reloxed there. Many children are confined to wheelchoirs
bul this does not restrict the choice of games ond postimes orgonized
by trained ossistonts ond instructors. Excursions to foncy ploces in South
Morovio ond o doy-long trip to Progue have become o trodition. The
Hondicomp ideo wos storted in 1991 by Jiří Podlucký, o Rotorion and
Director of the Kociánko Sociol Care Institute in Brno, who found the
support of not only RC Brno's Founding President Antonín Kolár but
olso Austrio's District 1910 which helped to finance the first Rotory
Hondicomps. Hoving to corry the costs single-hondedly since the establishment of the Czech ond Slovo k District 2240 in 1999, the Club opted
for a bion nuol periodicity. Bul chonge come obout in 2004 when,
thonks to the forthcoming ottitudes of the District Youth Service, the Bře
ze jc Roto ry Hondicomp storted to receive finonciol contributions from ·
the District. DG Viktor Príkozský ossumed personol potronoge of the
project. This enobled its Brno organizers to increase the number of clients, extend certoin services ond begin to contemplate onnuol periodicity in the coming yeors.
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Podařený start
Hot Sta rt

Svet sa o nás zaujíma
K l'účový význam společenských premien v strednej o východnej
Európe v kontexte s celosvetovým rotoriánskym spoločenstvom dokazovali aj pomerne časté návštevy prezidentov Rl a organizovanie prezidentských konferencií v tomto regióne. V roku 1996 krátko navštívil
Prahu prezident Rl Herbert G . Brown (viz snímek dole). Na stretnutí
v RC Praha, za účasti zástupcov vtedy existujúcich čes kých a slovenských klubov, ho privítal guvernér dištriktu 1920 Willibald Egger. Už
v roku 1997 bola do Prahy zvolaná prezidentská konferencia, a to za
účasti prezidenta Rl Luisa V. G iaya a rotariánskych činovníkov z celej
Európy. Konferencia bola zameraná na obnovu rotariánskeho hnutia
v krajinách strednej a východnej Európy a privítalo obnovenie dištriktu
2230, zahrňujúceho Pol'sko, Ukrajinu o Bielorusko, oko prvého v krajinách za bývalou železnou oponou. Na konferencii vystúpil aj prezident RC Praha Milan Rach, ktorý havarii o dvakrát násilne prerušenej
histórii svojho klubu o o skúsenostiach získaných pri obnovovaní jeho
činnosti . V marci 1999 bola regionálna konferencia prezidenta Rl zvolaná symbolicky do východnej časti Nemecka, do Drážďan. Úradujúci
prezident Rl, James L. Lacy, dal tejto konferencii príznačné motto - " 1O
rokov po návrote Rotory do strednej a východnej Erurópy". Tejto téme
bola taktiež venovoná hlovná čosť konferencie. V panelových diskusiách informovali českí o slovenskí delegáti z utvárajúceho so vtedy
nového dištriktu 2240 o oktuálnej situácii v našich krajinách . Konferencie sa zúčastnilo 325 rotoriánov, 18 členov Rotaract klubov a 103
hostí. Celkove 446 účostníkov z 32 krajin sveta, a to tak vzdiolených
oko je napríklod Ghano, Nepál, olebo Mexiko. Rot. Dobroslav Zeman
z Plzne, v tej dobe DGE, Ivan Belon o Shown Landres z bansko-bystrického klubu uviedli príklody úspešnej obnovy o nástupu rotoriánskeho
života v Čechách o no Slovensku, oko oj problémy, s ktorými so pritom
členovia klubov stretávoli. Tým nojcennejším však boli skúsenosti
a postrehy, ktoré si odtiol' priviezli domov. Pár mesiocov po konferencii,
od 1. júlo 1999, moli totiž naše kluby vstúpiť do samostatného života,
realizovaného už bez podpory dovtedy poskytovonej klubmi z rokúskeho dištriktu 1920. A to vyžadovalo sku točne dobrú príprovu a organizáciu.

rus - the lirst beyond the former Iron Curtain . RC Prague President
Milan Rach briefed the conference obout the octivity ol his Cl ub which
hod been forcibly discontinued on two occasions, and obout experiences lrom the resumption ol activities. Symbolically, the March 1999
Conlerence ol the Rl President was convened in Dresden in the eastern
port ol now-reunited Germany. Rl' s Acting President James L. Lacy gave
the Conference a fitting motto- "Ten Years after Rotory's Comeback to
Central and Eostern Eu rope" . The Conlerence was attended by 325
Rotarians, 18 members ol Roto rocl Cl ubs and 103 guests - in oll, 446
participants lrom 32 countries os wide oport os, say, Ghano and
Nepal or Mexico. Rotarions Dobroslav Zeman ol Plzeň , then o DGE;
and Ivan Belan and Shawn Londres ol RC Banská Bystrico gave examples ol successful renewal ond resumption ol the Rotory Movement in
the Czech Republic and Slovokia ond highlighted problems
encountered by Club members. However, the most valuoble input come
in the lorm ol toke-home experience ond findings. Within a couple ol
months after the conlerence, by July 1, 1999, our Clubs would start
a life ol their own without the helping hand ol Austria's District 1920.
And this required some preporotions!
První guvernér nově utvo řenéh o distriktu 2240 Do b roslav Zeman (8 ) o ieho
ná stupce v dalším roce Ivo n Be lo n {9 ) v "o bležení" většiny bývalých g uvernérů
distriktu 1920 {viz seznam dole).

Th e newly estoblished District 2240's first Governor Dobroslav Zeman (8) ond
his successor Ivon Belon {9) in the compony ol most olthe p ost Governors ol
District 1920 {see list below)

Gu ve rnéři distriktu 1920 v letech 1989 - 1999

District 1920 Governors 1989- 1999

The W orld Ta kes Note
The key significonce ol sociol change in Eost/Centrol Europe in the
context ol the World Rotory Community wos corroboroted by foirly frequent visits by Rl Presidents ond the holding ol Presidentiol Conferences
in the region. Rl President Herbert G. Brown (see picture above),
occompanied by District 1920 Governor Willibold Egger, poid o brief
visit to Prague in 1996. He attended a meeting ol RC Progue with officials ol existing and germinating Czech ond Slovok Clubs. ln 1997,
o conference ol Rl President Luis V. G iay and Rotory officiols lrom oll
around Europe wos convened in Progue. The delegates especia lly welcomed the birth ol District 2230 comprising Paland, Ukraine ond Bela-
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1989/1990
1990/ 1991
1991 / 1992
1992/ 1993
1993/1 994
1994/ 1995
1995/ 1996
1996/ 1997
1997/1998
1998/ 1999

Viktor A. Stroberger, RC Wels
Wollgang Baschata, RC G munden (1 0)
Helmut Marsoner, RC lnsbruck
Helmut Ra iner, RC Bod lsch l (7)
Kurt Wild, RC Linz-Urla hr (6 )
Peter K rč n, RC Sa lzburg (5)
Willibold Egger, RC Linz-Aitstadt (4 )
Rudolf Buchmeiser, RC Rohrbach (3)
Franz-Xover Otto, RC Linz ( 1)
Thomas Wotze n b čc k, RC Kirchdorf (2)

S úctou a vd ě kem
Pod obě tavým vedením svých rakouských přá te l, guvernéry distriktu
1920 po č ínaje o řadovými rotoriány všech jeho klubů ko n če, se češ t í
o slovenští rotoriáni zevru bn ě seznamovali po dobu téměř deseti let se
smyslem, posláním, aktivitami i mechanismem spo l eče n ství Rotory. N áš
upřímný dík pat ř í proto všem našim rakouským přátelů m , kteří našim

snahám přispěli nejen radami, ale i vydatnými finančním i pomocemi.
O tom, že byla tato spolupráce oboustranně prospěšná, hovořila také
slova posledního guvernéra společného distriktu 1920 pro rok
1998/99 Thomase Watzenbocka, uveřejněná v publikaci
"ALMANACH 99":
" Během necelých 10 let se podařilo zakotvit rolariánské ideály
v ze mích nově vznikajícího dislriktu. Vzájemnou spoluprací o úsilím se
zdařilo vytvořit také potřebné struktury i osobní p ředpoklady pro jeho
existenci o zdárný rozvoj. Mé nejsrdečnější díky za tyto výsledky proto
patří všem, kteří se no lom podíleli, zejména všem mým předch ů dcům,
kteří se

zasadili o realizaci tohoto cíle. Jsou to všichni bývalí guvernéři
Viktorem A. Strobergerem, jehož ideály o cíle nacházejí založením tohoto nového distriktu své důstojné naplnění. "

počínaje

With Resp ect and Gratitude
Under the unselfish guidance of their Austrian friends ronging from
District 1920 Governors to grassroot Rotarions of oll the District Clubs,
the Czech ond Slova k Rotorions spent olmost o decode discovering the
essence, mission, octivities ond inner workings of the Rotory Communi-

Podařený start
Hot Start

ty. Our heortfelt thanks go to oll our Austrian friends who provided us
not only wilh advice bul olso wilh generous financ ia l he lp. This col laborotion wos p rofilo ble for bolh porties os evidenced by the comments
of lhe losl Governor of Joint District 1920 for 1998/99, Thomas Wotzenbock, prinled in "ALMANAC 99":
"/n the course of less thon len yeors, Rotory ideo/s successfully took
root in the counlries of this new dislrict. Through muluol cooperolion ond
joint efforls the necessory slruclures ond persono/ conditions for the existence ond successful developmenl of the new district were sel up. My
most heorty thonks therefore go for these results to oll those who took o
shore in ochieving them, especiolly oll my predecessors, who worked for
the reolizolion of this oim. They are oll the former governors, storting
from Viktor A. Stroberger, whose ideo/s ond oims (ind worthy fulfilmenl
in the founding of this new district."

Vznik Rotory klubů na území bývalého Československa v letech 1989- 1999
Founding of Rotory Clubs on former Czechoslovak soil in 1989-1999

Patronátní kluby / Sponso r ing Rotory Clubs

RC Praha

RC Pardubice

RC Trutnov

1990

1995

1998

RC J indřichův Hradec

RC Wels-Burg
A

1995

RC Jihlava

1993
RC Wels
A

RC

RC Zlín

Kroměříž

1998

1994

RC Znojmo

1990

RC Regensburg
D

- - - - - - - - ---l

RC Proho-Storé Město

1992

RC Praha City

RC Brandýs-Boleslav

1998

1997

1-- - - - - - - - - - l

RC Prague lnternational

1997

RC Písek

1991
RC Cheb

1991

o
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Podařený start

Hot Start
Vznik Rotory klubů na území bývalého Československa v letech 1989- 1999, pokračování
Founding of Rotory Clubs on former Czechoslovak soil in 1989-1999, contuined
Patronátní kluby / Sponsoring Rotory Clubs

RC Plzeň
RC Grieskirchen
A

1991

RC Klotovy

1996

RC Chom

D

RC Nitro

1995
RC Zvolen

1998

RC Tábor

1991

RC Korlovy Vory

RC Most

1991

1996

RC Hrodec Králové

1992
RC Kirchdorf
A

RC Poděbrady

1992

RC Bury St. Edmunds
GB

RC Poprod

RC Salzburg Nord
A

RC Žilino

RC Liptovský Mikuláš

1993

1998

1996

RC Ostrovo

1993
RC Innsbruck
Goldenes Dochl
A

RC Liberec-Jablonec

j

1993
RC St. Gollen
CH

RC Trouen
A
RC Bischofshofen
A

RC J ičín

RC Vrchlabí

1994

1997

RC Ni:>rdlingen
A
RC Spišská Nová Ves

1996
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Pevná pozice
Firm Standing

DISTRIKT
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Rázné vykročen í

Standarto je formálním symbo·
lem existence o suverenity
Rotory distriktu doprovázejícím
všechny jeho významné akce.
Standartu našeho distriktu
vyrobilo společnost Velebný o
Fom v Ústí nad O rlicí.

Taking it in Str ide

Nová cesta
Rotariónské společenství na území ČR a SR po roce 1989 velmi rychle zesílilo. Předsednictvo ROTARY INTERNATIONAL proto už v červnu
1996 rozhodlo o vytvoření nového multidistriktu (mezinárodní distrikt
zahrnující více států) s evidenčním číslem 2240, a to k 1. červenci
1999. Pracovní setkání rotariónů nominovaných jednotlivými kluby do
výboru nového distriktu se uskutečnilo 5. prosince 1998 v pražské restauraci Mánes. První oficiální schůzka poradního sboru nového guvernéra, PETS a distriktní shromáždění rotariónů z ČR a SR, při nichž byly
zformovány organizační základy distriktu do konečné podoby, se uskutečnily ve dnech 26.-27. března 1999 v Třebíči. Z hlediska právních
předpisů získal distrikt 2240 svou právní subjektivitu teprve později ve
formě mezinárodní nevládní organizace s působností v obou státech
a s oficiálním názvem: Distrikt 2240 Rotory lnternational - Česká
republika a Slovenská republika.
New Path
After 1989, the Rotory Community in the Czech Republic and Slovakia rapidly grew in scope and strength. ROTARY INTERNATIONAL
therefore decided, os early os June 1996, to create a new multi-district
(international district comprising more than one slote) with reference
N o. 2240 os of 1 July 1999. The working sessions of the Rotarians
nominated by their Clubs to the Committee of the new District was held
on 5 December 1998 in Prague's Mánes Restaurant. The first official
meeting of the new Governor's Consultative Assembly, PETS and
District Assembly of Czech and Slova k Rotarians, which fi nalized the
organizational foundations, were held on 26-27 March 1999, in Tře
bíč. District 2240 was later recognized os on international nongovernmental organization active in both states and formally called Rotory
lnternationa l District 2240 - Czech Republic and Slovak Republic.

The standard is o formo/ symbol o l existence o nd sovereig nty ol the Rotory District o nd is
disployed ot oll its signilicont
events. O ur District's standard
wos produced by Velebný ond
Fo m o l Ústí na d Orlicí.

The lnauguration
The inauguration of the District took place on 26 June 1999 in Prague's Žofín Centre. The forma! meeting was attended by Carlo Ra vizza, Rl President for 1999/ 2000. The Patronage Party's greetings were
delivered by Austria's former Deputy Pri me M inister Erhard Busek, the
Czech side was represented by Pavel Tigrid, and Slovakia by Fedor
Gál. During the inauguration, on official Rotory delegation was received by Deputy Chairmen of the Czech Senate Ivan H av l íče k and
Jaroslava Maserová, and Prague's Lord Mayor Jan Kasl. The inauguration event was attended by 166 delegates from Czech and Slovak
Rotory Clubs and obout 400 guests from 18 countries. Rl President
Carlo Raviz za ma rked the inauguration of Roto ry District 2240 by visiting Bratislava where he was received by Slovakia's First Deputy Prime
Minister Pál'o Csá ky and the city' s Lord Mayor Jozef Mo ravč ík .

Carlo Rovizzo, prezident Rl pro 1999/2000, při projevu; (zleva: Thomas Wotzenbock, DG 1920 pro 98/99 o Dobroslav Zeman, DG 2240 pro
1999/2000} / Speoking Carlo Rovizzo, Rl President for 1999/ 2000; (lrom the
/eft sid e: Thomas Wotzenbock, DG 1920 lor 98/99 ond Dobroslav Zeman, DG
2240 fo r 1999/2000}

I naugurace
Inaugurace distriktu se uskutečnila 26. června 1999 v Praze na Žofíně. Slavnosti se účastnil Carlo Ravizza, prezident Rl pro období

1999/2000. Zdravici za patronátní rakouskou stranu přednesl bývalý
místopředseda rakouské vlády Erhard Busek, za českou stranu Pavel

Tigrid a za slovenskou stranu Fedor Gól. Oficiální delegace rotariónů
byla přijata v průběhu inaugurace místopředsedy Senátu ČR Ivanem
Havlíčkem a Jaroslavou Maserovou i pražským primátorem Janem Kaslem. Slavnosti se zúčastnilo 166 delegátů z Rotory klubů ČR a SR a na
čtyři sta hostů z 18 zemí. Prezident Rl Carlo Ravizza navštívil u příleži
tosti inaugurace Rotory distriktu 2240 také Bratislavu, kde byl přijat prvním podpředsedou vlády SR Pólem Csóky a primátorem m ěsta Jozefem
Moravč íkem .
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Slavnostní náladu inaugurace dotvořil komorní soubor Virtuos i di Progo se sólistou Petrem Micholicou, j.h., členem RC Bratislavo.
The lestive otmosphere ol the inougurotion ossembly wos enho nced by the Virtuasi di Progo chomber ensemb/e with guest soloist Peter Micholico, member ol RC
Bratislavo.

Rázné vykročení
Taki ng it in Stride

DIGNITATIS MEMORES
AD OPTIMA INTENTI
Poselství, vytesané latinsky
do překladů novorenesončních
oken sněmovního sólu pražské
Staroměstské radnice, se no
návrh jeho prvního guvernéra,
Dobroslava Zemana (RC Pl zeň)
stalo trvalým mottem Rotory
distriktu 2240: "Dávní předsta
vitelé hlavního město království
českého, jsouce si vědomi
svého důstojenství, hrdě se hlásí
ke svému předsevzetí konat jen
to nejlepší." Smyslem tohoto
poselství se od roku 1999 trvale řídí i rotorióni o rotoriónky
distriktu 2240.
The latin messoge engroved in the lintels of New Renoissonce w indows of the Assembly Hall of Progue's Old Town Holi has been odopted os o permonent theme of Rotory District 2240 ol the initiotive of its
first governor, Dobroslav Zeman (RC Plzeň). lts Ioose interpretotion is
Ihot the City fothers of the Copitol of the Kingdom of Bohemio, being
owore of their dignity, proudly pursue their determinotion to olwoys ocl
in fovor of the best gools. Mole ond femole Rotorions in District 2240
hove been guided by this messoge since 1999.

MEMORES AD OPTIMA INTENTI. The 60 millimeter medol is mode of
potino-cooted bronze ond rests on o velvet cushion in o p lostic cose. lt
wos coined by the Mincovňo Kremn ico Mint. The medols were
oworded to the po rticiponts of the District 2240 lnougurotion Ceremony ond loter olso to prominent guests to aur District. ln 2005, the
medols went to the Honorory Governors of the District - Presidents Václav Klaus of the Czech Republic ond Ivon Gašparov i č of Slovokio .
M írový háj
No počest vzniku Rotory distriktu 2240 vysadi li členové RC Soford
(Izrael - distrikt 2490) deset stromů v místním háji, který založili roku
1965 ve svazích nad svým městem jako sym bol mírového poselství
Paula P. Horrise. Od té doby se v tomto háji vysazují cypři še jako při
pomínko významných událostí v životě Rotory klubů i jako připomínko
osobností, podporujících rotoriónské ideá ly (,, svůj " strom zde mó nap ří
klad Bi li Clinton). Proslulost mírového háje
velmi rychle dosáhlo celosvětového rozměru (už v 80. letech měl háj přes 1O tisíc
stromů).

rnm
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Peace Grove
Pam ětní medaile

U příležitosti založení nového Rotory distriktu 2240 vydal v roce
1999 majitel zlatnictví v Pardubicích Povellejhonec, člen místního Rotory klubu, z vlastní iniciativy o ve vlastní režii vkusně řešenou pamětní
medaili. Autorem jejího výtvarného řešení je významný český medoilér
Michal Vítanovský. No overzu je portrét Paula Horrise, zakladatele
Rotory s textem PAUL P. HARRIS- FOUNDER OF ROTARY. No reverzu
je znak Rotory - ozubené kolo, dále text Distrikt 2240 - CZECH
REPUBLIC- SLOVAK REPUBLIC- INAUGURATION JUNE 26, 1999PRAGUE o - latinské heslo distriktu DIGNITATIS MEMORES AD
OPTIMA INTENTI. Medaile o průměru 60 mm je provedeno z patinovaného bronzu o uloženo no sametu v plastové etuji. Ražbu provedlo
Mincovňo Kremnico. Držiteli medaile se stali nejen účastníci inaugurace distriktu 2240, ale později i významné osobnosti, které navštívily
náš distrikt. Nopříklod v roce 2005 se u příležitosti jmenování čestnými
guvernéry distriktu stali jejími držiteli také prezidenti obou našich států,
Václav Klaus o Ivon Gašparovič.

ln honour of the new District 2240, RC
KEREN KAYEMETH LEISRAEL
Soford members (lsroel - District 24901
plonted ten trees in o grove founded in 1965 on the slopes overlooking
their town os o symbol of the peoce messoge of Paul P. Horris. Ever
since then, cypresses hove been plonted in the grove to mork importont
events of Rotory Club life ond to remember people who su pport the
Rotory ideols (olso Bili Clinton has "h is" tree in Soford) . The Peoce
Grove has ochieved globol importonce (hoving hod over ten thousond
trees by the 1980s).
Pam či tn ý filatelistický list

Medzi zoujímové otribúty sprevódzojúce rotoriónske společenstvo
potrí oj edício poštových znómok o filatelistických pomiitných listov.
V tomto duchu bol pri p ríležitosti slóvnostnej inougurócie dištriktu 2240
vydaný v obmedzenom ná klade pomiitný filatelistický list s príležitostnou pečiotkou. Sú no ňom česká o slovenská znám ko, opečiotkovoné
dennými pečiotkomi pošt Bratislavo 1 o Praho 1 s rovnokým dótu mom
26. 6 . .1999, pripomínojúce - každá iným zoujímovým sposobom bývolú spoločnú existenciu Československo. Pomiitné fi latelistické listy
vydávané oj neskoršie so stali vždy milým suvenírom i no ďolšie konferencie o zhromoždenio dištriktu 2240 .
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M emorial Stamp Sheet
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The M emoria l Med al
Pardubice jeweller Povel lejhonec, o member of the locol Rotory
Club, issued on oestheticolly oppeoling memoriol medol ol his initiotive
ond expense in 1999 to mork the founding of the new Rotory District
2240. Designed by prominent Czech medol engrover Michal Vítanovský, it corries on its foce side o portroit of the Rotory founder Paul Horris w ith the text: PAUL P. HARRIS - FOUNDER OF ROTARY. The reverse
side of the medol corries the Rotory too thed wheel ond the text: District
2240 - CZEC H REPUBLIC - SLOVAK REPUBLIC - INAUGURATION
JUNE 26, 1999 - PRAGUE ond the District's latin motto DIGNITATIS
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Philotelic issues are one of
the ottroctive ossets of the
Rotory Community. The inougurotion of District 2240 wos
morked by the issue of 350
memoriol stomp sheets with
speciol postmo rks. Czech
ond Slovok postoge sto mps
with 26.06.1999 doy postmorks remind collectors of the
legocy of the now-defunct
Czechoslovok io . M emoriol
stomp sheets bring bock the
memories of District Conferences ond M eeti ngs.
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První bilance

Tmavomodré večery

First Review

Jako první z p roje ktů zaměřených no humanitární pomoc byl v rá mci
celého distriktu 2240 realizován cyklus benefičních koncertů (nebo
obdobných setkání) pod společným názvem Tmovomodré veče ry.
Název "tmavomodrý" dostol no znamení, že výtěžek bude vě nová n ve
pros pěch slabozrakých o nevidomých občanů prostřednictvím jejich
organizací působících no území obou našich zemí (jen z první série
koncertů byl předán téměř milión korun). Mnohde pro p řípravu těchto
setkání spojily své síly Rotory kluby působící v sousedících městech, no
přípravě se většinou podíleli i zástupci místní samosprávy o kulturních
institucí. Tmavomodré večery se tok postupně usku tečnily například
v Plzni, Banské Bystrici, Hradci Králové, Ostrově, Třebíči, Nitře, Brně,
Českých Budějovicích, Přerově o jinde. Myšlenku projektu podporovalo i jednotná pozvánko o plakát, které byly vydány v rámci distriktu
v českých o slovenských jazykových verzích . Kluby je dostaly k dispozici pro dotisk místní specifikace o další využití. Do projektu se zapojili
bez nároků no h onorář i renomovaní výkonn í umělci (housloví virtuosové prof. Václav Snítil, Václav Hudeček, Hano Hložková, Peter Micholico, hráči no trubky J iří Houdek senior i junior, varhaník Vlastimil Bičík,
operní orchestr, sbor i sólisté Divadlo J. K. Tylo v Plzni o Stá tní opery
Banská Bystrico, komorní soubor Nostolgio quortet z Brno o další).
Akce, která bylo i vhodnou příležitostí pro informování širší veřejnosti
o poslání o cílech rotoriánského spole čenství, se setkalo s velkým ohlosem o bylo i malou oslovou př íchodu nového tisíciletí. K myšlence Tmavomodrých večer ů se vracely jednotlivé Rotory kluby i v pozdějších
letech.

Guvernéři Rotory distriktu 2240
Rotory District 22 40 Governors

1999 I
2000 I
2001 I
2002 I
2003 I
2004 I
2005 I
2006 I
2007 I

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Dobroslav Zeman, RC Plzeň (CZ)
Ivon Belon, RC Banská Bystrico (SK)
Stanislav Novák, RC Hradec Králové (CZ)
Milan Rach, RC Praho (CZ)
Viktor Príkozský, RC Poprod (SK)
Viktor Príkozský, RC Poprod (SK)
Otakar Veselý, RC Český Krumlov (CZ)
Roman Gronský, RC Olomouc (CZ)- zvolený I elected
Petr Pajas, RC Praho City (CZ) - nominovoný I nommoted

Rozumem i srdcem
Prvním guvernérem Roto ry distriktu 2240 byl zvolen zakládající prezident RC Plzeň JUDr. Dobroslav Zeman (* 1930, Jindřich ův Hradec),
specializovaný no oblost vztahů k veřejnosti, lingvisto (5 cizích jaz yk ů )
o soudní tlu moč ník . Je osobností, která výrazně přispělo k rozvoji rotoriánského společenství v ČR o SR no přelomu tisíciletí ve znamení motto,
které zvolil pro své funkční období prvního guvernéra distriktu 2240 ·
" Rozumem i srdcem". V roce 1993 bylo příteli Zemanovi jako jednomu
z prvních na šich občanů (po prezidentu Václavu Havlovi o našem,
tehdy ještě žijícím, nejstarším rotoriánovi Vladimíru Kášovi) udělen o
z pod nětu anglického Rotory klubu Keyworth-Ruddington (distrikt 1220)
čestn é ocenění " Paul Horris Fellow". V roce 2004 bylo toto ocenění
z podn ětu Rotory distriktu 1880 (Německo) povýšeno dvě m a safíry.
V rámci distriktu 2240 je také jediným nositelem vyznamenání "Rotory
Service Above Self Aword", které uděluje no návrh Správní rody Rl prezident Rl jako nejvyšší předs tavitel rotoriánského společenství.
Oporou v
Hanko.

životě,

a nejen rotariánském, je Dobrovi Zemanovi jeho manželko

Dark Blue Evening s

W ile Hanko is Dobroslav Zemon 's lirm point in lile {ond not only Rotorion).

M ind and Heart
Dr. Dobroslav Zeman (* 1930, Jindřichův Hradec), Founding President of RC Plzeň, wos elected the first Governor of Rotory District 2240.
He speciolizes in public relotions, is o linguist (speoks five foreign longuoges) ond court interpreter. He has mode significont contributions to
the development of the turn-of-the-century Czech ond Slovok Rotory
Communities by " Mind ond Heort" - the motto he chase os the first
Governor of District 2240. ln 1993, Zeman wos one of the first Czech
notionols (third only to President Václav Havel ond Vladimír Káš, then
the oldest living Czech Rotorion) to become o Paul Horris Fellow on the
initiotive of Britoin's Keyworth-Ruddington Roto ry C lub (District 1220).
ln 2004, two sopphires were odded to his reword ol the initiotive of
Rotory District 1B80 (Germony). He is the only District 2240 Rotorion
to hove received the " Rotory Service Above Self Aword" conferred by
the Rl President os the highest representotive o f the Rotory Community
on the recommendotion of the Boord of Directors of Rl.
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Dork Blue Evenings wos the collective nome of the first in o series of
fundroiser concerts (ond similor undertokings) orgonized by District
2240. "Dork Blue" meont thot the proceeds would go to the blind ond
to people with impoired vision through their orgonizotions in the Czech
Republic ond Slovokio (the first concert series yielded olmost one million CZK). Rotory Clubs in neighboring municipolities often pooled their
resources ond welcomed help from locol government ond culturol
estoblishments. Dork Blue Evenings were held in Plzeň, Banská Bystrico,
Hradec Králové, Ostrova, Třebíč, Nitro ond Brno, České Budějovice
ond Přerov, to nome but o few venues. The project's appeal wos enhonced by stondordized invitotion cords ond posters issued in Czech ond
Slovo k longuoges within the District. Clubs were oble to print locol vorionts. Leoding ortists ond performers woived their proceeds, including
virtuosa violinists Václav Snítil, Václav Hudeček , Hano Hložková ond
Peter Micholico, trumpet ployers Jiří Houdek, Sr. ond Jiří Houdek, Jr.;
organisl Vlastimil Bičík , opero componies ond soloists of the J.K. Tyl Theotre of Pl zeň ond Stole Opero Banská Bystrico, Nostolgio Guortet of
Brno, ond ether ortists. The project which olso informed the brooder
public ob out the mission ond gools of the Rotory Comm unity wos fovourobly received ond turned into o smoll celebrotion o f the orrivol of the
new millennium. The Dork Blue Evenings ideo wos loter revisited by
some Roto ry Clubs.

Diagnostick é karty
Distriktním projektem v rotariánském roce 1999/2000, který vzbudil
příznivý ohlas i u odborné veřejnosti, bylo v únoru 2000 vydání 10 tisíc
kusů diagnostických karet určených k protidrogové prevenci. Tato jednoduchá diagnostická pomůcka, vytištěná v českém a slovenském jazyce, vysvětluje názornou formou pomocí jednoduše nastavitelných, vzájemně souvisejících tabulek příznaky závislosti na různých typech drog
(a nejen jich) o upozorňuje no nebezpečí, která při užívání té které
drogy vznikají. Je prvním rádcem při pochybnostech, zda je či není
někdo blízký závislý no drogách. Je tedy určena laické veřejnosti, nikoli protidrogovým specialistům. Diagnostické karty již o rok dříve vyda l
v menší sérii RC Plzeň, který je zpracoval na zá kladě podkladů, získaných z rakouských RC Mondseeland a Vocklabruck - Attersee (obdobné karty vydal například RC v Londýně a patrně jsou vítanou pomůc
kou ve více zemích). Diag nostické karty dostaly k dispozici všechny
kluby distriktu, jejichž č lenové je dále roz ši řovali zejména mezi učitele
o vychovatele, poskytovali je protidrogovým koord i ná torům a metodikům prevence patologických j evů, nebo je sami využívali při různých
aktivitách věnovaných mládeži. Mnohdy jejich užití spojili s odbornou

První bilance
Fi rst Review
rok činnosti distriktu, odhalit jeho slabá o zdů raznit silná místa. V prů
běhu konference převzalo z rukou guvernéra čestné uznání za oběta

vou práci pro distrikt (District 2240 Service Aword) 13 rotariánů a 3 RC
z ČR, 4 rotoriáni o 3 RC ze SR o také 6 zahraničních partnerů našeho
distriktu. Konference však především dalo dobré základy pro další
zdárný rozvoj distriktu.
K doprovodnému programu olomouckých rokování potři/o návštěvo arcibiskup·
ského paláce o přijetí delegace rotoriánú vedené Tiborem Gregorem (sedící
v historickém křesle) arcibiskupem Janem Graubnerem.

přednáškou .

During the conference in Olomouc, o Rotory delegolion led by Tibor Gregor {sitting on o period throne) visited the Archbishop's Poloce ond wos received by the
Archbishop Jan Graubner.
First Reviews

Diagnostic Cards
ln 1999/2000, Rotarians carried out a District Project thot met with
favouroble response from specialists. ln Februory 2000, ten thousond
drug prevention diognostic cords were issued. This simple diognostic
oid printed in Czech ond Slovok uses simply comparable ond mutuolly
ossociated chorts to exploin symptoms of oddiction to various types of
drugs (ond miscellaneous ether substances) and coutions ogoinst the
risks orising from toking specific drugs. lt provides initiol tel Itale signs of
drug oddiction. lt is torgeted on the lay element, ond not drug enforcement experts. One yeor eorlier, RC Plzeň releosed a smoller botch of
cords processed with inputs from Austrio's RC Mondseelond ond Vocklobruck-Attersee (similor cords hove been issued by Rotory Clubs in
London ond they seem to be o welcome oid in some ether countries).
The diognostic cords were mode ovoiloble to oll the District Clubs
whose members disseminoted them especiolly omong teochers ond
educotors, onti-drug coordinotors ond pothologicol phenomenon prevention methodologists ond used them in miscelloneous youth-oriented
projects. The cords were often used os exhibits in speciolized lecture
progroms.
První bilance
V květnu 2000 se v Olomouci uskutečnily během tří dnů všechny
akce důležité pro čin nost distriktu - PETS o distriktní shromáždění, zasedání Poradního sboru guvernéra i I. distriktní konference. Toto řešení
bylo pro začínající distrikt velmi výhodné, protože se tu na jednom m ístě
koncentrovali všich ni aktivní funkcioná ři distriktu i kl u bů. Celého bloku
jednání se zúčastni l jako reprezentant prezidenta Rl Tibor Gregor,
významný kanadský rotariá n slovenského původu, bývalý ře di tel
o pokladník Rl. Pod ně tn á bylo zejména před ná ška profesora dr. Tomáše Halíka no téma .,Etiko o hodnoty společn osti p ři vstupu do nového
tisíciletí".Všechno jednání napomohlo vyhodnotit velmi detail n ě prvn í

ln ju st three doys of May 2000, Olomouc witnessed oll events ol cruciol importonce for the District octivities: PETS ond District Assembly,
District Governor's Advisory Boord ond the First District Conference.
This orrongement proved very odvontogeous for the budding District os
oll the octive District ond Club officiols were brought together in one
ploce. Rl President' s Representotive Tibor Gregor, o Slovak-born prominent Conodian Rotorian ond Rl's former Director ond Treasurer, ottended the proceedings. Professor Tomáš Holík delivered on especiolly
inspiring lecture on society's ethics ond volues upon entering o new millennium. The proceedings threw o very investigotive light on the first
year of the District's octivity, helping to pinpoint the shortcomings ond
highlight the potentiols. During the Conference, the Governor conferred
District 2240 Service Awards to 13 Rotorions ond three Czech RC's,
four Rotorions ond three RC' s from the Slovok Republic, ond six foreign
portners of eur District. Above oll, however, the Conference loid solid
foundotions to the lurther growth ol the District.
Zvonečky

Pro účastn íky I. distriktní konference i pro další pozdější využití při
pra vilo v roce 2000 za jímavou upomínku členko RC Přerov, známá
moravská zvonařka Marie Tomášková-Dytrychová. Miniaturní rotariánské zvonečky o výšce pouhých 68 mi l imet r ů odlilo z klasického zvonařského bronzu. No jejich plášti je znak Rotory, znak Moravy o znak
zvonařské dílny společně s nápisem ROTARY CLUB OLOMOUC. No
dolním okra ji je rozvinut text DISTRICT CONF. 28. 5. 2000. Zvonečky
se stoly i vtipným přivítáním nového tisíciletí.

Rotory chimes
The prominent Morovion bell-founder, Marie Tomášková-Dytrychová,
a member ol RC Přerov, treoted the porticiponts ol the First District Cenference in 2000 to very speciol souvenirs. She used classic bell-founding bronze to cosi minioture Rotory bells stonding just 68 millimetres
toll. Their casing sports the emblems and coots-of-orms ol Rotory, M orovio ond her bell foundry and the inscription ROTARY CLUB
O LOMOUC. The text on the bottom rim reods: DISTRICT CONF.
28.5 .2000. The smoll bells surely helped us meet the new millennium.
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First Review

Odznak dištriktu 2 2 40
Keď stretnete rotorióno s týmto odznakem v klape, móžete si byť
temer istý, že je rotoriónom už dlhší čas. Tieto originólne odznaky dištriktu 2240 bolí vydané v roku 2001 pri príležitosti ll. konferencie dištriktu v Bonskej Bystrici v počte 2000 kusov. No obvode emblému Rl sú
štótne vlajky oboch republik nóšho medzinórodného dištriktu o jeho
číslo 2240. Odznaky sú pozlótené 24 karátovým zlatem. Prvotriednu
kvalitu zaručil prestížny výrobce - Mincovňo š.p. Kremnica.

"Just os diplomocy has many dimensions politicol, economic, culturol, civic ond commerciol - so has surely the Rotory thot brings together the leoders of many institutions oll over
the world ol vorious inclinotions ond impocts.
(... ) I would even soy thot in o manner, we toke
you for octors in the field of Slovo k foreign policy. This wos supposed to b e o compliment, mind
you. (... ) Slovokio is by no meons o greot power
in terms of populotion ond size. But we con be
heord ond seen becouse of our ideos, culturol
volues ond humen resources. They sholl be
meosured by ether yordsticks thon the size of o notion. An ideo rests on
the weight ol orgumentotion. ( ... ) I think thot aur Rotorions' engogement
in the worldwide Rotory lnternotionol network could be instrumentol to
moking the budding new world o better plece, ond o better ploce to
live for oll ond sundry."
Sche duled District M eetings
DC - District Confer ence {onnuol meeting ol oll District Rotorions ond
their lomily members to ring aut the old ond ring in the new Rotory
Yeor)
DA - District A ssembly {working get-together of the representotives of
oll District Clubs)
P.E.T.S. - Presid ent Elect Training Se minar for new functionories
{Presidents, Secretories, Treosurers) of oll Rotory Clubs in the District

The District Badge
lf you meet a Rotorion wearing this lapel pin, rest assured he or she
has been in Rotory for quite some time. Two thousand ariginal District
Badges were issued in 2001 to mark the Second District Conference in
Banská Bystrico. The Rl emblem is lined with the flags of eur lnternationol District and its number - 2240. They are plated by 24 cara!
gold. Superior quolity is guaranteed by o prestigious brand name of
the Mincovňo š.p. Kremnico.
V službách d ip lomacie
So zoujímovým príspevkom venovoným globolizócii, leda jovu zbližuj úcemu o spojovociemu všetky hodnoty l'udstvo, novej podobe Európskej únie o úlohe malých štótov v pretvórojúcom so svete vystúpil no ll.
konferencii dištriktu v Bonskej Bystrici 26.mójo 2001 minister zohronič
ných vecí Slovenskej republiky, Eduard Kukon. V jeho vystúpení zozneli okrem iného tieto slovó:
.,Tok oko diplomacie má množstvo dimenzi í - politickú, ekonomickú,
ku ltúrnu, občionsku o lebo obchodnú, tok má určíte oj Rotory, které
združuje predstovitel'ov mnohých inštitúcií z celého sveta, rózne zomeronio s odlišným dosahem. {...) Jo by som dokonce s troškou nadsodenio povedal, že my vás považujeme svojim spósobom oj oko aktérov
slovenskej zohroničnej politiky. Berte to oko kompliment, prosím. (...)
Slovensko určíte nepotrí medzi mocnosti ani počtem obyvotel'stvo, oni
rozlohou . To, čo nás móže zviditel'ni( sú naše myšlienky, kultúro o l'udský potenciól. Pre ich vel'kosť plotic iné kritérió oko vel'kosť štólu. Pri
myšlien ke rozhod uje nojma váho orgumentov, které ju podporujú. ( ... )
Myslím si, že próve zopo jenie našich rotoriónov do celosvetovej siete
Rotory lnternotionol móže zoh ro ť konštruktívnu úlohu v tom, aby ten
nový svet, který so dnes tvorí, bol noozoj svetom lepším o aby ten lepší
svet bol noozoj pre všetkých."
ln Diplomotic Se r vice
Globolizotion brings together oll humon volues, the Eu ropean Union
dons o new clook and smo ll notions hove o role to ploy in the reforming
world. This is the gist ol whot the Slovok Foreign Minister Eduard Kukan
told the Second District Conference in Banská Bystrico on 26 May
2001. He soid omong other things:
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ermin Terms
26. - 28.05.2000
17.03.2001
25. - 27.05.2001
27.09.2001
09.- 10.03.2002
Ol. - 02.06.2002
28.09.2002
29. - 30.03.2003
21.06.2003
04.10.2003
20. - 21.03.2004
25. - 27.06.2004
02.10.2004
03. - 05.06.2005

OK DC
Olomouc (CZ)

OS DA
Olomouc (CZ)

Banská Bystrico (SK)

Banská Bystrico (SK)
Praho (CZ)

P.E.T.S.
Olomouc (CZ)
Brno (CZ)

Praho (CZ)
Hradec Králové (CZ)
Praho (CZ)
Rožnov p. Radh oštěm (CZ)
Praho (CZ)
Třebíč

(CZ)
Žilino (SK)

Karlovy Vory (CZ)
Liptovský Ján (SK)

Uptovský Ján (SK)

Tatranská Lomnico (SK)

Pravid e lná d istriktní setkání
DK - d istriktní konfer e nce (výroční setkání všech rotoriónů distriktu o
jejich rodinných příslušníků k ukončení starého o začátku nového rotoriónského roku) - District Conference (DC)
OS - distr iktní shromáždě ní (pracovní setká ní představitelů všech
klub ů distriktu - District Assembly (DA)
P.E .T.S. - přípravný seminář pro nové činovníky (prezidenty, sekretáře,
pokladníky) všech Rotory klubů distriktu - Presidents Elect Troining
Seminor
Hudební CD
RC Praho inicioval v roce 1999 vydání dvou hudebních CD, která
bylo grafickou úpravou obolu určeno jako upomínkové předměty pro
zahraniční hosty Rotory klub ů našeho distriktu. Jedno z nich přineslo
unikátní nahrávky zvonkohry ve věži pražské Lorety společně s barokní hudbou v podání několi ka souborů užívajících původní historické
nástroje. Druhé CD představilo české mistry 18. o 19. století {Mysliveček, Mašek, Vranický, Kramář) v podání souboru Academio Wind
Quintet Progue.
V roku 1999 vystúp ili slovenskí umelci no benefičnom koncerte, ktorý
organizoval RC Worishofen: Kataríno Michoeli (soprán) o Marián Lapšonský {piano). Nohróvku tohoto koncertu pod nózvom: ,,Live ous
Kirchheim" vydali spoločne RC Piešt'ony (D-2240) o RC Worisholen (D1840) no hudobnom CD.

M usic on CD

První bilance

ln 1999, RC Progue inspired the release ol two CDs
whose cover art was meant
os a souvenir for the loreign
guest ol the Rotory Clubs ol
eur District. One ol them
brings unique recordings ol
the Prague loreto carillon
olong with baroque music in
the rendition ol selected
ensembles employing period
instruments. The second CD
leatures the music ol 18th
ond 19th century Czech composers (Mysl iveček, Mašek, Vranický, Kramář) in the rendition ol the
Academia Wind Ouintet Prague.

ln 1999, two Slovok artists - Katarína Michaeli (soprano) and Marián lapšanský (piano) - oppeared at a lundraising concert organized by
RC Worisholen. The recording, "live aus Kirchheim", was released on
CD by RC Piešfany (D-2240) and RC Worisholen (D-1840) .

First Review

European lntercity Presidential Conference Dinners
On 27 September 2001, District 2240 hosted in Prague a large
delegation ol Rl World Headquarters ollicials. Thei r visit was part ol
the "2001 European lntercity Presidential Conlerence Dinners"
arranged by Rl President Richard D. King (U.S.A.). Being commenced
in Prague, the Conlerence subsequently moved on into Bucharest,
Budapest and Warsaw for its grand linale. lts mission was to say thet
the Rotarians in the Czech Republic, Slovakia and oll over Central Europe managed to restore the lorcibly interrupted Rotory tradition in the
1990s. Plzeň- born Milan Rapp came oll the way Irem laraway Australia. lnterestingly, two American delegates proudly claimed their Czech
ancestry: Bob Coultas's wile pledged allegiance to Kutná Hora ond
Mark Maloney, to Pocinovice in the Chodsko Region (even though he
was charmingly in distress when asked to say the word). The Rotory
Meeting was held in ceremonial but lriendly spirit in Prague's Marriott
Hotel, with 200 delegates ottending.
Mimořádný význam konference podtrhl během p řijetí delegace rotoriánů toké
primátor Pro hy Jon Kosi - no snímku vpravo při přátelském rozhovoru s Richardem Kingem (vlevo} o Peterem Kronem (uprostřed} .

S rostoucím počtem
Rotory klub ů se zočo/
rozvíjet i společenský
život rotoriánů. Zejména
pořádání

benefičních

koncertů o plesů

se sto/o
tradicí - nopříklod v Čes
kém Krumlově je Rotory
ples každoročně po·
řádán ve spolupráci
s Okresní hospodářskou
komorou.

Rotory sociollife begon to grow proporlionotely to the growing number of Roto·
ry Clubs. Fundroising concerts ond doncing bol/s hove become on estoblished
trodition. The Rotory Bol/ in Český Krumlov is on onnuo/ offoir orronged in conjunction with the District Economic Chomber.

During o meeting with o Rotory delegotion, Progue 's Lord Moyor Jon Kosi stressed the exceptionol significonce of the Conference. Kosi (right} confers with
Richard King (lelt} ond Peter Kron (center}.

2001 European lntercity Presidential Conference Dinners

At this evening, Rl President Richard King awarded 24 Czech and
Slova k Rotory Clubs and 20 individuals for the lulfilment ol Rotory ideals and support for the Rotory Foundation. Among the owarded subjects were three Rotarians lrom abroad - the lormer Governors ol
Districts 1880, 1950 ond1920. The Conlerence put o symbolic end to
the period ol renewal and stabilizotion of the Rotory Community in
Centrol Europe ond conlirmed the strong status ol the Rotory Clubs ol
this Region.

Prestižní akcí se pro distrikt 2240 stalo návštěva početné skupiny
činovníků ústředí Rl v Praze 27. září 2001. Uskutečnila se v rámci tzv.

"2001 European lntercity Presidential Conlerence Dinners" pod vedením tehdejšího prezidenta Rl Richarda D. Kinga, (USA). Konference,
zahájená v Praze, pokračovala v dalších dnech postupně v Bukurešti,
poté v Budapešti a na závěr ve Varšavě. Měla zdůraznit to, že rotariáni nejen v ČR o SR, ale ve všech středoevropských regionech se zhostili v průběhu devadesátých let minulého století obnovy přetrhané rotariánské tradice na výbornou. Mezi účastníky byli současní nebo bývalí
guvernéři amerických, asijských i evropských distriktů. Účastníkem znejvětší dálky - až z Austrálie - byl Milan Rapp, rodák z Plzně. Bylo zajímavé, že se dva z delegátů, Američané, hrdě hlásili ke svým českým
předkům: manželka Boba Coultase ke Kutné Hoře a Mark Maloney
k chodským Pocinovicím (i když mu vyslovování tohoto jména stále
dělalo roztomilé potíže). Samotné rotariánské setkání se uskutečnilo ve
slavnostní a současně i v přátelské atmosféře v pražském hotelu
Marriott za účasti dvou set del egátů .

Zo hostitelskou stranu se konference účostnili joko čestní hosté dvo tehdejší čle
nové Senátu PČR - jeho místopředsedkyně Joroslovo Moserová, v té době zároveň prezidentko generální konference UNESCO, členko RC Pordubice, o senátor V/odislov Molát s monželkou, čes tný člen RC Poděbrady.
The host porty's guests of honour were two Czech Senotors - Vice Choirwomon
Joroslovo Moserová, President ol UNESCO Generol Conference ond member
ol RC Pardubice, ond Senotor Vlodislov Molát, Honorory Member ol RC Podě
brady, with spouse.

V průběhu slavnostního večera převzala z rukou prezidenta Rl
Richarda Kinga řada českých o slovenských klubů (24). i mnoho jednotlivců (20). ocenění za naplňování rotariánských ideál ů a podporu
činnosti Nadace Rotory. Mezi vyznamenanými byli i tři rotariáni ze
zahraničí, bývalí guvernéři distriktů 1880, 1950 a 1920. Konference
symbolicky uzavře la období obnovy a stabil izace rotariánského společenství ve středoevropském regionu a potvrdila pevné postavení zdejších Rotory klubů .
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Profesní služba
Professional Service
ICM vete rinářů
V rámci profesní služby se velmi brzy po za ložení distríktu 2240 zaktivizovali jako první rota riáni, jejichž povoláním je veterinární medicína
nebo příbuzné obory (například chovatelství, potravinářství). Tou
dobou jich v českých a slovenských klubech působilo dvacet pět. Potřebo detailnější vzájemné výměny zkušeností dala vznik myšlence no
uspořádání rotariánského, úzce zaměřeného profesního setká ní. První,
tehdy jednodenní lnter-City-Meeting (ICM) veterinářů uspořádali
3. če rvna 2000 ve svém městě členové RC Brno City. Zúčastnilo se ho
dvaadvacet veterinárních l ékařů , rota riá n ů i nerotoriánů, desítko členů
pořádajícího klubu o pět hostů. Hostitelem dalšího ICM veterinářů se
v roce 2001 staly RC Nitra a RC Banská Bystrica. Při něm účastníci navštívili Státní hřebčín v Topol'čiankách a prohlédli si no tamním zámku
sídlo bývalého československého prezidenta T. G. Masaryka. Zatím
poslední, třetí setkání se uskutečnilo v říjnu 2002 opět v Brně, a to už
jako několikadenní, víkendové setkání s rozšířenou společenskou části
(např. prohlídka památky UNESCO, vily Tugendhat). Některá témata
těch to mítinků jsou zajímavá i pro širší veřej nost - například detekce
cizorodých látek v potravinách, výskyt BSE skotu a vztah k onemocně
ní lidí, podmínky pro pěstování hospodářskýc h zvířat, přípravo zákonů,
které postihují veterinární problematiku (zákon veterinární, zákon
o potravinách, zákon o léčivech, zákon o krmivech, zákon o š lechtění
o plemenitbě, zákon na ochranu proti týrání zvířat apod.). Další ICM
veterinářů plánovaný na rok 2005 se má uskutečnit s mezinárodní
účastí.

Etika v podnikání

".,..-

Severní Moravo se na přelomu století
stala v rámci našeho distriktu regionem
vocational service
s nejcitelněji probíhajícím sociálně ekonomickým přerodem. Právě proto rozvíjejí
členové RC Ostrava po celou dobu existence svého klubu mimořádně rozsáhlé
aktivity, podporující jeden ze základních
principů rotoriánského společenství - uplatňování etických zásad
v podnikání. Se svými přáteli z RC Nitro o RC Zlín (o se společností
Borum Continentol o.s.) uspořádali pro 40 účastníků profesní mítink
.,Produktivita v duchu Rotory". Velký ohlas měl i cyklus tří veřejných konferencí, organizovaných členy ostravského Rotory klubu _na témata
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - OSOBNI KVALITA,
DŮVĚRA A ÚVĚR, který přivedl ke společnému jednacímu stolu zástup·
ce velkých průmyslových podniků, státní správy, bank a podnikatelů.
RC Ostrova se také snoží uvést do praxe etický kodex koalice .,Vivo
etiko", jíž se stol členem (koalici organizuje mezinárodní společenství
Tronsporency lnternotionol). Do povědomí veřejnosti se zapsaly každoročně pořádané konference ., Etiko v podnikání", nad nimiž převzali
záštitu Tomáš J. Bot'a o hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Evžen
Tošenovský. Mezi desítkou přednášejících i téměř stovkou účastníků
(konference se účastní pravidelně nejen rotariáni z ČR a SR) se vždy
najde řado významných i výrazných osobností. Diskusní příspěvky
dokazují, že etika je p růvodním znakem skutečně špičkového managementu. Konference pořádané ostrovskými rotariány přerostly postupně
do dlouhodobého projektu využívajícího moderní informační technologie. S podporou fondu Phare 2000 v něm svoje úsilí spojilo devět subjektů působících v regionu (včetně RC Ostrova). Pod názvem .,Databáze nejlepších praktik Moravskoslezského kraje" uvedly do provozu
vzdě l ávací webový portál, který v několika modulech seznamuje
zájemce s manažerskými principy, jejichž užívání se osvědčil o v praxi.
Tento neobvyklý a poměrně rozsáhlý projekt mohou zájemci využívat
doslova denně, a to prostřednictvím webové adresy www.bestproctices.cz.
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Veterinory Medicine ICM

@l ._,._,u_Mo
llo*Utl loW

The first Rotarians to become active in prolessiono l service soon after
the establishment of District 2240 were veterinorians and professionols
in reloted fields (e.g. livestock breeding or food industries). Twenty-five
such prolessionals were associated in Czech ond Slovak Clubs ol thot
time. The need for a more thorough mutual exchange of experience resulted in the idea to hold a narrowly-targeted professional meeting of
Rotarian experts. The first, one-day lnter-City Meeting (ICM) of veterinarians was organized by RC Brno City on June 3, 2000. lt wos attended
by 22 veterinary doctors - both Rotorians and non-Rotarions - ten members of the organizing dub, and five guests. The next veterinary ICM in
2001 was hosted by RC Nitro and RC Banská Bystrica. lts participants
visited a Stole Stud Farm in Topol'čian ky and the summer retreat of Czechoslovakia's first President T. G. Masaryk at the local chateau. A third
meeting in 2002 again took ploce in Brno and took the form of a weekend event with on extended side program (including o visit to the
UNESCO-protected Villo Tugendhat). Some topics ol these meetings are
of interesl olso to the broader public, e.g. detection of olien substances
in food, incidence of BSE in beef cattle and its impact on humon health,
livestock breeding conditions, the preparation ol relevont legislative
standords (veterinory low, food low, medicament law, leed-stulf low, breeding ond crossbreeding, prevention of cruelty to animals, etc.). The next
veterinory ICM in 2005 is to be held with international participation.
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Business Ethics
By the turn of the century, North Moravia emerged os a region most
heavily susceptible to the impacts of socioeconomic transformation of
our District. RC Ostrova has therelore embarked, since its inception, on
o ronge of octivities supportive ol one of the cornerstone principles of
the Rotory Community, which is the support of ethics in business. Together with their friends lrom RC Nitro and RC Zlín (ond Borum Continentol a.s.) they invited 40 delegotes to attend a trode meeting under
the keynote " Productivity in the Rotory Spirit" . Consideroble ottention
was stirred olso by a series of three lectures orgonized by members of
the Ostrova Rotory Club on the theme of ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM - PERSONAL QUALITY, CREDIBILITY AND
CREDIT w hich brought to the nego tiating toble representatives of major
industriol enterprises, slote odministration, banks ond entrepreneurs. ln
this way, RC Ostrava endeavors to usher into proctice the ethicol codes
of the Vivo Ethico Coolition of which it has become o member (under
the oegis of Transporency lnternational). Tomáš J. Bot'o ond the Moro-

vian·Silesian Regional Governor Evžen Tošenovský sponsor annual
conferences on business ethics. Among the ten leclurers and almosl
100 parlicipanls (not oll ol them Czech and Slova k Rotarians) there
always are prominent and noliceable personalities. Their debates
prove that ethics is the sure sign ol lruly superior management praclice.
The RC Ostrava·sponsored conferences have gradually evolved inlo a
long·lerm projecl using state-of·the-art information lechnologies. Sup·
ported by the PHARE 2000 Foundation, nine regional entities including
RC Ostrava have pooled their resources. " Best Practices Database ol
the Moravian·Silesian Region" is on educalional web portal which in·
troduces those inlerested in several modules to praclically attested
management principles. Clienls have instant access to this fairly unusu·
ol and extensive project on www.bestpraclices.cz.
Vyslaneck á stipendia
Rozvoji osobnosti mladých lidí, doporučených jednotlivými Rotory
kluby, slouží především vzdělávací programy podporované Nadací
Rotory. Nejznámější jsou tzv. vyslanecká stipendia (Ambassadorial
Scholarships), každé v hodnotě 25 000 US $, směrovaná na nejrůz·
nější univerzity ve světě. Jejich posláním je posiloval porozumění a roz·
voj přátelských vztahů mezi lidmi různých národů. Během existence
našeho distriktu bylo také více než 30 stipendistů z ČR a SR vybráno
v náročné soutěži ke studiu na řadě světových univerzit. Zahraniční stu·
denti naopak přijíždějí do naší země. V uplynulých třech letech se RC
Brandýs·Boleslov stal hostitelským klubem pro Alison Carollo z USA
a RC Prague lnternalional je ve školním roce 2004/2005 hostitelským
klubem pro Maki Yasumuru z Japonska. Jejich studium v ČR umožnilo
navázal trvalé přátelství a zvýšit povědomí o kultuře a lidu našich zemí,
které n esko n čí jejich návratem do vlasti.

Profesn í služba
Professional Service
Dvouleté studium probíhá na sedmi prestižních univerzitách - Universi·
ty ol California v Berkeley a Duke University v USA, University ol Brad·
lord ve Velké Británii, Institut d'Etudes Politiques de Paris ve Francii,
lnternalional Christian University v Japonsku, University ol Queensland
v Brisbane, Austrálie a Universidad del Salvador v Buenos Aires,
Argentina; možnost studovat má každoročně sedmdesát nejschopněj·
ších stipendistů . V mimořádně náro čné celosvětové sou těži bylo naše·
mu distriktu umožněno vyslol no Universidad del Salvador v Buenos
Aires Jano Němečka (delegoval RC Přerov) a lvu Tobiáškovou (dele·
govol RC Hradec Králové ve spolupráci se španě lským RC Majada·
honda). V p růběhu studia se vytváří mezi studenty sil né pouto přá telství,
které přispěj e k naplnění rotariánské vize - vzdělá n ím k míru a spra·
vedlivějšímu svět u.

)on Němeček {uprostřed} s Morien Correo z Kolumbie během inaugurace Cent·
ro Rotory no USAL

Jon Němeček {in the mid le) with
Morien Correo o f Columbio on
inougurotion of Rotory Centre ot
USAL

World Peace Scholarships
The Roto ry World Peace Scholarship whose objective is to help ma in·
tain peace and solve international conflicts is one ol the most significant
university stipends supported by the Rotory Foundotion. The two·yeor
study programs take place ol seven prestigious universities - the Uni·
versity ol California in Berkeley and Duke University in the U.S.A., lnsti·
tut d'Études Politiques de Paris in France, lnternational Christian Uni·
versily in Japan, University ol Queensland in Brisbane, Australia, and
Universidad del Salvador in Buenos Aires, Argentina. Every year, 70
best scholars have on opportunity to study. ln on exceptionally chol·
lenging competilion, our District was oble to send to the Universidad
del Salvador in Buenos Aires the students Jan Němeček (delegated by
RC Přerov) and lva Tobiášková (delegated by RC Hradec Králové in
conjunction with Spain's RC Majadahonda). Students foster strong
bonds ol friendship that help fulfill the Roto ry vision ol education assis·
ting world peace and justice.
Ambassadorial Scholarships
Persona! growth ol the young people recommended by individua!
Rotory Clubs is besl served by the Rotory Foundation's education pro·
grams. Chief among them are Ambassadorial Scholarships, each valu·
ed at USD 25,000 and offered to universities oll over the world. Their
aim is to promote friendship and understanding among nalions. Over
the existence ol our Districl, more than 30 Czech and Slovak scholar·
ship students have been selected in tough compelilion to study ol many
world universilies. Conversely, studen/s from abroad come to study in
our country. ln the pasl three years, RC Brandýs·Boleslav has played
host to Alison Carollo from the United Stales, and RC Prague Interna/i·
onal hosted Japan's Maki Yasumura in the 2004/2005 Academie
year. Their study stays in the Czech Republic have helped them to
establish lasling friendships and increase their awareness ol the culture
and peoples ol our two counlries which will not lade away upon their
coming home.
Mírová studia

Koordinátorko center pro mezinárodní studio Nodo ce Rotory Michel/e Govin
{vlevo} společně s Marií Němcovou {uprostřed}, která již ně kolik let pečuje o tuto
oblost v rámci našeho distriktu, při návštěvě RC Brondýs·Boleslov. No snímku
s Andreou Vernerovou {vpravo}, prezidentkou klubu o redaktorkou našeho čoso·
pisu Rotory Good News.
Michel/e Govin, Coordinotor of Rotory Cente rs fo r lnternotionol Studies, The
Rotory Foundotion (left) with Marie Něm cová {center}, who has long ottended
these o ffoirs within
o ur District, hove
visited RC Brandýs·
Boleslav. ln the pic·
ture she is seen
together with And·
reo
Vernerová
{right), President of
the Club ond Editor
of our mogozine,
Rotory Good News .

Jedním z nejvýznamně j ších univerzitních stipendií podporovaných
Nodocí Rotory je stipendium zaměřené na otázky udržení míru a řeše·
ní konfliktů mezi národy, tzv. Rotory World Peace Keeping Scholorship.
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Fostering Young Personalities

Profesní služba
Professional Service
Rozvo j mladých osobností
RYLA (Rotory Youth Leadership Award) - intenzivní tréninkové programy směrované na rozvoj osobnosti a manažerských schopností mladých lidí ve věku od 14 do 30 let jsou součástí aktivit Rl od roku 1971.
První seminář RYLA našeho distriktu se uskutečnil v moravskoslezském
městě Kopřivnice 19.-2l.listopadu 1999. Od druhého ročníku, který se
konal v roce 2001, jsou čtyřdenní semináře RYLA každoročně spojovány s romantickým prostředím letního tábora RETASO v Prostřední Bečvě
nedaleko Rožnova pod Radhoštěm, tedy na česko-slovenském pomezí
(ubytování v chatách, dů raz na pobyt v přírodě). Termín seminářů se
ustálil na začátku května, poče t účastníků ve věku nad 18 let vyslaných
jednotlivými Rotory kluby no dvacítce. Podvakrát bylo například zajímavým vstupem do programu seminářů týmová hra "Labyrint světa a
ráj srdce", zorganizovaná Zdeňkem Fikejsem společně s Projektem Outdoor Olomouc. Hra všem dala možnost nanečisto prožít svůj život se
všemi radostmi i strastmi, které osud přinese. Význam seminářů RYLA
potvrzují i certifikáty udělované jejich absolventům guvernérem distriktu. Mladí lidé z Česka nebo Slovenska mají možnost zúčastnit se také
RYLA seminářů pořádaných v jiných distriktech (do programu RYLA jsou
zapojeny zhruba tři čtvrtiny všech Rotory distriktů na světě). Například
Jano Javoříková z Poděbrad se v roce 2004 účastnila tématicky bohatého RYLA semináře německého distriktu 1950. V rámci Světového
shromáždění Rl- Rotory lnternational Convention (červen 2001) v San
Antonia (Texas,USA) se usku tečnilo také historicky první mezinárodní
shromáždění RYLA (lnternational RYLA Convention) za účasti 130
vybraných absolventů programu RYLA z 25 zemí světa. Náš distrikt
reprezentovala členka Rotaractu Banská Bystrica Lucie Belanová. Od
té doby jsou setkání absolventů programu RYLA každoročně pravidelnou součástí Světového kongresu Rl a pravidel ně se jich zúčastňují
i zástupci našeho distriktu (v roce 2005 nás v Chicagu reprezentoval
vzdělavatel a poradce distriktu Zdeněk Michálek z RC Ostrava a dva
účastníci seminářů - Jana Javoříková z Poděbrad a Marcel Benčík ze
Žiliny).

The Rotory Youth Leadership Awards (RYLA), on intensive training
program geared towards developing the personolities and management skills of young people betvveen 14 and 30 yeors, has been part
and parcel of Rl activities since 1971. The first RYLA Seminar in our
District was held on November 19-21, 1999 in the Moravian-Silesian
town of Kopřivnice. Since 2001 the four-day RYLA Seminars have loken
place in the romantic setting of the RETASO Summer Ca mp in Prostřed
ní Bečva near Rožnov pod Radhoštěm, on the Czech-Siovak border
(chalet accommodation with plenty of outdoor activities). The seminors
are held in early May and the number of participants over 18 years,
delegated by individua! Rotory Clubs, has stabilized around 20. Two
of the annual seminars were pepped up by the team game " Labyrinth
of the World and Pa radise of the Heort" orgonized by Zdeněk Fikejs in
conjunction with Project Outdoor Olomouc. The game enabled the
players to pre-live their lives with oll the joys and worries reallife is likely to bring. The volue of the RYLA Seminars is corroborated by the certificotes awarded to the ol umni by the District Governor. Young Czechs
and Slovaks can ottend also seminors in ether Districts (obout threefourths of the Rotory Clubs around the world participate in the RYLA
program). Thus, Jana Javoříková of Poděbrady took part in a thematically rich German District 1950 RYLA seminar in 2004. During the June
2001 Rotory lnternational Convention in San Antonia, Texas, a groundbreaking lnternational RYLA Convention brought together 130 selected
RYLA program alumni from 25 countries. Our District's was represented
by Lucie Belanová from Rotaract Banská Bystrica. Rotory lnternational
Conventions are regularly attended by delegates from our District (Our
envoy to Chicago in 2005 was District trainer and advisor Zdeněk
Michálek from RC Ostrava accompanied by tvvo seminar alumni - Jana
Javoříková of Poděbrady and Marcel Benčík of Žilina).

The noturol twins behind RYLA Seminors in aur District since 1999 - RC Ostrovo's Zdeněk Michálek (/e(t) ond Libor Friedl - hove received District Honorory
Citotions ond both o( them are Paul Horris Fellows.

K seminářům RYlA nerozlučně
workshopy, tréninkové
semináře, pobyt v přírodě o
somozřeimě dobrá pohodo
bez ohledu no rozmary počasí.
patří

RYLA Seminors bring workshops, troining sessions, outdoor octivities ond o( course
olso o lot o( lun even i( the
weother is Funny, too.

Nerozlučná dvo;ice, která od roku 1999 reolizu;e semináře RYLA v našem
distriktu - Zdeněk Michálek (vlevo} o Libor Friedl, oba z RC Ostravo. Za pří
pravu seminářů byli oceněni distriktním uznáním, oba ;sou nositeli čestného
odznaku Paul Horris Fellow.

Nadační fond pro studenty

Distriktní guvernér pro rok 2001 /02 Stanislav Novák si dal pro svůj

funkční rok heslo "Otevřle brány mladým lidem". Že to myslí doopravdy dokázal tím, že se stal zřizovatelem nového nadočního fondu i s vložením potřebné finanční částky, tvořící základní kapitál. K němu se při
pojil i jeho mateřský Rotory klub v Hradci Králové, zastoupený svým
vlastním, již od roku 1994 existujícím nadočním fondem. A tak v červn u
roku 2002 odešla ke krajskému soudu v Hradci Králové žádost o zápis
"Nadačního fondu distriktu Rotory lnternational č. 2240 a Rotory klubu
Hradec Králové na podporu nadaných studentů všech typ ů škol
v České republice a ve Slovenské republice" . Tento nadočn í fond je
řízen správní radou, v níž jsou zastoupeny RC Hradec Králové, RC
Poděbrady a RC Jičín. Když se jistou částkou připojil osobně i jeden
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z členů královéhradeckého klubu Jiří Formánek, dosáhlo výše konta
přes milion korun. Účelem distriktního nadočního fondu je jednorázová
finanční, příp. věcná podporo studentů všech typů škol (tj. středních,
odborných i vysokých) v České republice o Slovenské republice, kteří
projeví své mimořádné nadání o výkony ve studiu, sportu nebo umění
např. úspěchem v odborné soutěži, o to jak znalostní, tok sportovní
nebo výtvarné. Touto podporou může být peněžní částko nebo jiná
odměno, jako např. příspěvek ke stipendiu někde na zahraniční škole,
získanému na základě takového výsledku, nebo na letenku a podobně.
První příspěvky přidělilo správní rado nadočního fondu v rotariánském
roce 2002/2003 Martinu Palečkovi z Hradce Králové a v roce
2003/2004 Mgr. Magdaleně Jonkulové z Brno (stáž no letním běhu
New York University v Krakově). Zřizovací listino o statut fondu včetně
formuláře žádosti o příspěvek jsou k dispozici no webových stránkách
našeho distriktu. Každá cesta no zkušenou do světa něco stojí. Nadač
ní fond distriktu 2240 a Rotory klubu Hradec Králové je připraven při
ní pomoci.

Profesní služba
Pro fessiona l Service

Student Foundation
Stanislav Novák, District Governor 2001/02, chase the motto:
"Open Gates to Young People" . And he meont business os he estoblished o foundotion endowing it with storting copitol. His RC Hradec
Králové, which had had its own endowment since 1994, emulated
Novák's example . ln June 2002, the Hradec Králové District Court was
requested to register a "Foundation of Rotory lnternotionol District
2240 and Rotory Club Hradec Králové in support of tolented students
of oll types of schools in the Czech Republic ond the Slovok Republic".
The Foundotion has o Boord of Trustees representing RC Hradec Králové, RC Poděbrady, ond RC Jičín. When RC Hradec Králové member
Jiří Formánek mode o persona! donotion, there were over one mil lion
crowns on the bank occount. The purpose of the District Foundotion is
to provide one-off finonciol or moteriol ossistonce to those students of
oll types of educotion estoblishments (high schools, colleges ond universities) in both the Czech Republic ond Slovokio who manifest their
speciol tolents ond ocodemic ochievements for exomple in ocodemic,
sports or art contests. They moy receive money ar other incentives, such
os support for internotionol scholorships, port of their trovel expenses
etc. ln Rotory 2002/2003 the Boord of Trustees oworded its first stipends to Martin Pal eček from Hradec Králové, ond in 2003/2004 to
Magdalena Jonkulová from Brno (Summer Courses of the New York
University in Crocow, Paland). The endowment's Foundotion Chorter
ond Stotutes including opplicotion forms are ovoiloble on aur District's
website. lt takes a lot to go obrood in the seorch of knowledge. The
District 2240 ond RC Hradec Králové Foundotion is reody to offer
o helping hond.
Program vým ěny mládeže
Vzá jemná výměno studentů, ot' krátkodobá či dlouhodobá, je hlavní činností Rotory pro mladé lidi, zaměřenou především no středoškol
skou mládež. Každoročně se účastní různ ých forem výměny no 8000
student ů, o to skutečně po celém světě. Právě české o slovenské kluby
se v této oblosti řadí ve světovém srovnání mezi nejaktivnější. Do mládežnických výměn se každoročně zapojuje no 30
českých o prakticky všechny slovenské kluby.
Distrikt 2240 dosahuje bez profesionálních

Dlouhodobé vým ě ny
Zásadní postavení mezi jednotlivými forma mi vý měn zau jímají dlouhodobé výměny. Jedná se o roční výměny středoško lských studentů.
Základním cílem výměny je šířit porozuměn í mezi národy prostřednic
tvím poznávání odlišných kultur, získávat zkušenosti, rozšiřovat mladým
lidem jejich obzory, posilovot rozvoj osobnosti o také zvýšit samostatnost. Během pobytu se studenti naučí nový jazyk. Ročn í výměna
v dospívajícím věku je pro studenty zásadním přínosem. Pro větš i nu
z nich se hostitelská země stane navždy druhým domovem. Studenti
navštěvují školu po celý školní rok o pobývají obvykle ve třech hostitelských rodinách.
Dlouhodobý pobyt samozřejmě klade větší nároky jak no hostitelské
rodiny, tok i no hostitelské kluby. No nich zejména záleží kvalito výmě
ny. Je potěšitelné, že mezinárodní výměno studentů prostřednictvím
Rotory klubů je objektivně hodnoceno jako velmi propracovaná a také
výjimečně kvalitní ve srovnání s jinými kome rčním i výměnami .
No rozvoji dlouhodobých výměn má zásluhu řa da pracovní ků Služby mládeži v jednotlivých klubech. V době , kdy české a slovenské kluby
působily jako součást Rotory distriktu 1920 ( 1990-1999), byli jejich
průkopníky již zesnulá Bohunko Fillová (RC České Budějovice) o lwor
Klimeš (RC Bratislavo). Za tu dobu se dlouhodobých výměn zúčastnilo
celkem 156 studentů (z toho z ČR vyjelo 16 studentů o do ČR přijelo
ll studentů, ze SR vyjelo 67 o do SR přijelo 62 studentů). Od vzni ku
distriktu 2240 tyto aktivity v ČR zo jišt'ovoli nebo zojišt'ují Libor Kičmer
(RC České Budějovice) o Povel Svítil (RC Jihlavo), v SR pak Ján -

Veroniko Némovó z Jihlavy (v objetí s "náhradní" maminkou) absolvovalo roční
studijní pobyt v Japonsku - dobře zapadlo i mezi členy své hostitelské rodiny.

pracovníků mimořádných výsledků.

Youth Exchan ge Progra m s
Mutuol exchonge of students, whether
short-term or long-term, is the moinstoy of
Rotory octivities on beholf of young people in
generel, ond high school students in porticulor.
Every yeor, oround 8,000 students toke port in vorious exchonge progroms literolly throughout the world. Czech ond Slovok C lubs ran k omong the most octive in globol comporison . Eoch yeor,
oround 30 Czech Clubs and virtually oll Slovak Clubs porticipote in
youth exchonge schemes. Although it has no professiono l stoff in this
field, District 2240 achieves model results.

Veroniko Némovó of Jihlavo (seen here hugging her "surrogote" mother} has
spent a yeor studyin g in Japan ond estoblished a good ropport with her host
Family.
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Tři studentky {Cheryl z Austrálie, Chrisline z Kanady a Kolie z USA- nad zadním
kalem aula} zažily při svém pobytu v Olomouci neobvyklou prohlídku město z originálního jeepu U.S.Army, kterou jim připravila hostitelská rodina Klapetkových a sběratel p. Orság.

144 students leaving and 86 students arrivi ng in the Slovak Republic).
The English-speaking countries are one of the most popular destinations for our students, the United States and Canada topping the list
and there being a few exchanges with Australia each year. There have
been also regular swaps of students with Centra! and South American
countries and Japan. Long-term exchanges between European countries are rather exceptional.
Krátkodobé výměny

Three studen/s (Cheryl from Auslralia,
Chrisline from Conada and Kolie
from the U.S.A.)
experienced a special sightseeing Iaur
of Olomouc during
their stay - from on
original U. S. Army
jeep provided by
their host Klapetka
family and vinlage
car colleclor Orság.
Korecký, Ján Kriška (oba RC Brastislava), Ivan Lámoš (RC Žilina) a nově
také Bohuš Pa lovič (RC Liptovský Mikuláš). V letech 1999 až 2005 se
dlouhodobých výměn zúčastnilo celkem 529 studentů (z toho z ČR
vyjelo 165 studentů a do ČR přijelo 134 studentů, ze SR vyjelo 144
a do SR přijelo 86 studentů).
Mezi nejpopulárnější destinace se mezi našimi studenty stále řadí
anglicky mluvící země . Jednoznačně vedou USA a Kanada, každoroč
ně je i několik výměn s Austrálií. Pravidelně se realizují výmě ny také se
zeměmi střední a jižní Ameriky a rovněž s Japonskem. Dlouhodobé
výměny mezi evropskými zeměmi tvoří spíše výjimku.

Mezi jednotlivými formami výměnných p obytů mládeže patří ja ko
nejpočetnější a nejpopu l árnější krátkodobé výměny, rep rezentované

letními mezinárodními tábory Rotory (short-term camps). V české části
našeho distriktu je po několik let obětavě organizu je předevší m Povel
Toman (RC Jihlava), na Slovensku pak Július Tomko (RC Banská Bystrica). Oblibo kemp ů je dáno snadnější organizací i dostupností jednotlivých destinací. Letní tábory jsou pořádány především v evropských státech, jen výjimečně v zámoří, např. v Kanadě nebo USA. Jde n ejčastě
ji o čtrnáctidenní pobyty s různorodým zaměřením no sport, kulturu, historii, poznávání pořádající země apod. Základn í věkovou skupinu, p ro
kterou jsou tábory určeny před evš ím, tvoří středoš kolská mládež ve
věkovém rozmezí od 15 do 19 let. Hlavn ím zámě rem letních rotoriánských táborů je rozši řování životních zkušeností mladých lidí tím, že se
setkají se svými vrstevn íky z jiných zemí s jinou kulturou, historií a životním stylem, zlepšení jejich komunikačních dovedností v cizích jazycích,
především v angličtině, o v neposlední řadě i podpora samostatnosti
a zodpovědnosti mládeže tím, že se účastn íci sami podílejí no řadě
organizačních záležitostí, spojených s provozem tábora. Počet účastn í
ků se pohybuje mezi 10 - 25, přičemž je většinou p ravidlem, že se
z jedné země m ů že zúčastni t p ouze jeden zá stupce. Nezbytnou podmínkou účasti na táboru je znalost anglického jazyka no sl ušné úrovni,
protože veškerá komunikace organizátorů s účastníky a také většina
komunikace samotných účastníků tábora je vedena v anglickém jazyce.
Účastníci jsou nejen reprezentanty vysíla jícího klubu, ale i země, v níž
klub působí.

Long-term Exchange Program s
Long-term exchange programs hold pride of place among the various forms of youth exchange. They are one-year exchange schemes for
high school students. Their main purpose is to help promote understanding among nations through discovering different cultures, to gain
experience and expand young people's horizons, to help build personolities, and to promote independent attitudes. Students learn new languages during their stays in the host country. Year-long exchanges are
a major stimulation for young people os they near odulthood. The host
country becomes a second home for most students. They go to school
throughout the school year and usually stay in host families.
A long-term stay is naturally quite demanding for both the host families and the host clubs. lt is these institutions on which the quality of on
exchange program depends in the first place. lt should be noted that
international student exchange through Rotory Clubs i s praised by independent experts os being very well devised and of exceptionally high
quality by comparison with other commercial exchange schemes.
Long-term exchange programs would not work without the involvement of many Youth Service activists in the Clubs. They were pioneered
- at the time when the Czech and Slovak Clubs were part of Rotory
District 1920 ( 1990-1999) by the now-deceased Bohunka Fillová (RC
České Budějovice), and lwar Klimeš (RC Bratislava). ln that period,
a total of 156 students were included in the long-term exchange schemes ( 16 students from the Czech Republic vs. ll foreign students arriving in the country; and 67 Slovak students going abroad os compared
to 62 foreign students arriving in the Slovak Republic). Since the establishment of District 2240 these activities have been coordinated by
Libor Kičmer (RC České Budějovice) and Pavel Svíti l (RC Jihlava) in the
Czech Republic, and Ján Korecký with Ján Kriška (both from RC Bratislava), Ivan Lámoš (RC Žilina), and new ly also Bohuš Palovič (RC Liptovský Mikuláš) in the Slovak Republic. ln 1999-2005, a total of 529
students participated in the long-term exchange program s ( 165 stud ents leaving and 134 students arriving in the Czech Republic, and
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Short-term Exchange Progr ams
Short-term youth excha nge p rograms os represented by Rotory Shortterm Comps are by far the most frequent and best-favored schemes.
Povel Toman (RC Jihlava) and Július Tomka (RC Banská Bystrica) hove
long been the chief organizers of the Rotory Ca mps in the Czech and
Slovak parts of our District. The camps are popu lor because they are
easy to organize and access. The su mmer comps are mostly orgonized
in European countries but exceptionally olso in overseos countries such
os Canada or the U.S.A. The bulk of them are two-week stoys voriously focusing on sports, culture and discovering the host country. These
camps are mostly toilored to the needs of high school students between 15 ond 19 years of age. The main p urp ose of the Roto ry short-term
camps is to help enrich the young people's experience by encounters
with their contemporaries from other countries with o different culture,
history ond lifestyle, im prove their linguistic (mo inly English) communicotion skills ond, losl but not least, to stimulote thei r autonomy and
sense of responsibility by involving them in the org anization and running of their comps. The nu mber of "campers" is usually between 10
ond 25 ond the usuol rule is thot eoch country sends only one envoy.
Fairly good commond of English is a must os this is normolly the

"officiol" longuoge ol conduct. The porticiponts represent not only their
Clubs but olso their countries.

....

~ s-.at -

';t\

~

t

iMIKil;,;

~

Služba mládeži
Youth Service
dentských výměn při náročné přípravě o zajišťování pobytu studentů,
přijíždějících no roční pobyt ze zahranič í k nám. Postupně se tok utvořilo skupinko zhruba 15 až 16 mladých lidí, kteř í při distriktním výboru
pro službu mládeži utvořili no jaře roku 1998 volné sdružení ROTEX
CZ, jeho představitelem se stol Morek Schneider z J i ndřichovo Hradce
(snímek č. ll. V rámci svých aktivit pořádají každoročně čtyř i pravidelná spol ečná setká ní se zahran i čními studenty (snímek č. 2), kteří se
účastní výměnného pobytu v našem distriktu, o s absolventy dlouhodobých výměn z minulých let. Tradičními místy těchto setkání se stol Jindřichův Hradec, Brno, Praho o Český Krum lov (resp. horní Vltavo, no níž
absolvují vodácký tábor - snímek č. 3 1. Každoročně se však v programu objevují i další místo v Česku i no Slovensku.

Rodinné výměny
Méně rozšířenou formou výměnných pobytů mládeže jsou rodinné
výměny (nemusí vždy být d ůsledně reciproční), při nichž Rotory kluby
působí pouze jako zprostředkovatelé kontaktu mezi rodinami, které
o přijetí nebo vyslání mladého člověka mojí zájem. Podmínky tokové
výměny (délko pobytu, termín, program opod.l závisejí pak jen no
dohodě obou participujících stran.

E h
Rotoriánský
rok
Rotory Yeor

počet

out in

.

Sh

Země

výměn

Country

Number ol
exchonges

200112002

4

200212003

12

2
6

2
6

200312004

15

6

6

200412005

5

2

Brazílie I Brozil
Brazílie I Brozil, USA I U.S.,
Jižní Afriko I South Africo
Brazílie I Brozil, USA I U.S.,
Jižní Afriko I South Africo I
Turecko I Turkey, Španělsko I
Spoin, Rakousko I Austrio
Brazílie I Brozil, USA I U.S.,
Jižní Afriko I South Africo I
Turecko I Turkey

Family Exchange Schem es
fomily exchonge schemes (which need not olwoys be reciprocall are
o less common form of youth exchonge progroms where Rotory Clubs
only ocl os intermediories between the fomilies interested in hosting or
dispatching their offspring. The conditions ond terms of such exchonge
(length ol stoy, time, program etc.) are negotioted by the two partner
fomilies.
Dobří pomocníci

Od prvních výměnných pobytů realizova ných v rámci služby mládeži naším distriktem (nejprve 1920, později 22401 se začalo formovat
skupinko jejich absolventů, kteří se po návratu nechtěli jen tok rozejít o
chtěli i nadále udržovat kontakt s ostatními absolventy. Své výjimečné,
nezapomenutelné o nenohroditelné zkušenosti chtěli navíc předávat
těm, kteří se no zahran i ční výměnné pobyty teprve připravují (i jejich
rodičůml. Měli také zájem pomáhat organizátorům dlouhodobých stu-

ln Good Stead
Ever since the first exchonge progroms implemented by our District
(initiolly 1920, then 2240) o teom ol olumni has begun to form who did
not wont to just port woys ofter return but wished to stoy in touch w ith
their pols. Moreover, they wished for their voluoble experience to be
conveyed to these who were only just getting reody for their exchonge
trips (ond their porentsl. They were olso keen to help the long-term
exchonge orgonizers in preporing ond securing conditions for the
inbound student exchonge porticiponts w ho were obout to spend
o yeor in aur countries. Slowly but surely, o cere group ol 15 or 16
young people formed ond by the spring ol 1998 o Ioose ossociotion
colled ROTEX CZ wos estoblished under the District Youth Service Committee, selecting Morek Schneider of J i nd řichův Hradec (see Picture ll
os their front man. four times every yeor they meet with the foreign students (see Picture 2) who Iake port in exchonge schemes in our District
ond with the "veterons" ol post long-term youth exchonge projects. Troditionolly, these meetings are held in Ji ndřichův Hradec, Brno, Progue
ond Český Krumlov (or rother the upper Vltavo where they hove
o conoeing comp - see Picture 31 . But ether Czech ond Slovok venues
are eosily odded to the itinerory.
Ve stopách Rotory
ROTARACT kluby (RTCI jsou organizacemi mladých mu žů o žen ve
18 až 30 let, kteří jsou přesvědčeni o tom, že společným úsilím
mohou dosáhnout pozitivních z měn . Prostřednictv ím svých proje k tů
pomoci o služeb v oblosti své obce nebo i no meziná rodním poli pomávěku
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hojí členové RTC klubů (Rotoroctors), obdobně jako členové Rotory
klubů, zlepšit život lidí kolem sebe. Současně rozvíjejí své řídící

o odborné schopnosti o zároveň budují širokou sít' svých přátel. Jejich
hlavním komunikačním nástrojem se stol no přelomu 20. o 21. století
internet. O aktivitách těchto mladých lidí hovoří nejlépe čísla - počet
RTC klubů činí v současnosti 7 869 ve 158 zemích s počtem členů pře·
sahujícím 180 000. V ČR o SR rozvíjejí svou činnost ve formě občan·
ských sdružení, a to samostatně, nezávisle no Rotory klubech, pod
jejichž patronací v daném místě vznikly. V převážné většině RTC kluby
vypomáhají svým mateřským Rotory klubům při realizační části projektů nebo při organizačním zajištění konkrétních společenských, kultur·
nich a humanitárních akcí. No oplátku členové patronátních Rotory
klubů podporují morálně a finančně aktivity členů RTC. V ČR o SR půso·
bí v roce 2005 kolem stovky členů RTC. Někteří z členů RTC se stávají
později rotariány, není to však pravidlem.
V Praze se již dvakrát (2000, 2004) uskutečnilo mezinárodní konference Evropského Rotoract informačního centra (E.R.I.C.), založeného
v roce 1988 v Belgii. Jeho úkolem je výměna informací v rámci evrop·
ských distriktů, v nichž Rotaract kluby působí, podporo mezinárodních
kontaktů mezi členy Rotorodu a jejich podněcování pro společné
mezinárodní projekty. V současné době je členem E.R.I.C. 28 evrop·
ských zemí včetně našeho česko-slovenského distriktu. Každý rok se
uskutečňují tři schůzky E.R.I.C., pokaždé v jiné zemi. Každý stát, který
je členem E.R.I.C., má v centru svého zástupce s jedním hlasem při rozhodujících jednáních.

Aktivity Rotaract klubů
v našem distriktu . moií
no svědomí" neičoslěii

{na snímku zleva}: Jan
Vaněček o Robert Hov·
ránek z Plzně o Jura; Piš
z Prahy.
Jan
Vaněček
ond
Robert Havránek of
Plzeň, and Jura; Piš of
Prague are chiefly res·
ponsible for Rotaroct
pro;ects in our District

ln the Trock s af Rotory
The ROTARACT Clubs (RTC)
ossociote young men ond
women oged betwe ~n 18 and
30 who believe thot concerted
efforts leod to positi•te chonge.
Through their commJnity ossis·
Ionce ond service •ls well os
internotionol projed; the RTC
members (Rotorocto1s) emulote
Rotory Club membe rs in their
endeovor to improve the lives of
their neighbors. At the some
firne they hone their monoge·
menf ond professional skills and
develop a brood network of friends. The internet has emerged
os their chief turn-of-the-century
modus operondi. Focts ond figures speak volumes obout what
these young people do: there
are 7,869 RTC clubs in 158
countries with a combined membership in excess of 180,000 . ln
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ROTARACT-CZ
Brno
Hradec Králové
Ostrova

založen

Plzeň

2003
2002
2005
1994

Praho

1992

the Czech Republic ond Slovokia they hove the
status of civic orgonization and work indepen·
dently from the Rotory Clubs under whose
potronoge they were formed. Most RTC clubs
help their porent RC's with projeds ond sociol,
culturol ond humonitorion undertokings. Con·
versely, sponsoring Rotory Clubs provide morol
ond finonciol supporf to RTC activities. There were
some 100 RTC members in the Czech Republic and Slovakia in 2005.
RTC members moy or moy not become Rotorians at a later dole.

K

ne;výrozněiším humanitárně zamě

řeným

akcím mladých patří společen·
ské setkání s kulturním programem
pořádané RTC Praha pod názvem
Radost dětem . Je spo;ené s dražbou
obrázků nakreslených dětmi z děl·
ských domovů. Výtěžek, dosahuiící
řádově několik desítek tisíc korun, ;e
věnován v ieiich prospěch.
Joy Ia Children, o social gel·logether
with culturol program orgonized by
RTC Progue, is one of the most promi·
nent humonitorion pro;ects focusing
on youth oction. Art work creoted by
children from !aster homes is ouc·
tioned. The proceeds, usuolly omoun·
ting to tens of thousonds of crowns,
are donoted to child care progroms.

On two seporofe occosions (2000 and 2004) Progue ployed host
to the internationol conferences of the European Rotaroct lnformotion
Center (E. R.I.C.), established in 1988, in Belgium. lts goal is to assist the
exchange of informotion with in the Europeon Districts where the Roto·
rocl Clubs are odive, promote internotionol contacts omong Rotoroc·
tors, and stimulote their involvement in joint internotionol projects.
E.R.I.C. associates 28 European countries including the Czech ond Slovok District. E.R.I.C. holds three meetings every year, eoch of them in
o different country. Every E.R.I.C. member stole has one represenfotive
in the Center, ond one vole on cruciol offoirs.

V období let 1990- 2005 rozvíjely svou č innost (nejprve
v rámci distriktu 1920, pozdě j i v distriktu 2240) tyto Rotoroct
kluby: / The following Rotoroct Clubs w ere odive in 1990-2005
(initiolly in District 1920, then in District 2240):

Příklad ro"ektu nebo aktivit
Est. Exom le of ro'ect ar octivit

pomoc se niorům I Assistonce to seniors
protidrogová prevence I Drug prevention
v zakládání I in formotion
počítače pro děti z Plzně I Computers for Plzeň children
multikulturní festival HaDR I Multiculturol Festival HaDR
zakoupení o sponsoring výcviku štěněte slepeckého vodícího psa
Purchase and sponsorships of training a blind guide dog
Radost dětem - dražba obrázků nakreslených dětmi z dětského domova
Joy to the Children - audion of drowings by orphoned children

lit•it.iiMiiB1t
Banská Bystrico

1998

Bratislavo

1994

Košice'

2002

liptovský Mikuláš

2001

Nitro
Žilina

2001
2001

dobrovolné dárcovství krve " Studentská kopko krve"
"A Drop of Student' s Blood" - voluntory blood donors
šachový turnaj o soutěž v hraní počítačových her
C hess tournomenf ond computer game contest
s běr použitého šatstvo pro u tečenecký tábor
Used clothes collection for refugee comp
projekt no údržbu veřejné zeleně
Public greenery mointenonce projed
stabilizace nemocných I Potient stobilizotion program
p omoc seniorům I A ssistonce to seniors
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Významnou událostí v klubovém ž ivotě je no přelomu každého roloriónského
roku p ředávání pozic mezi činovníky, kterým funk ční období končí, o jejich
nástupci. V tomto případě si klubový zvon symbolicky předávají Mgr. Svatopluk
K. Jedličko o Birger Husted, prezidenti RC Praho Clossic.
The hondíng over o( posilions by oulgoing officers to their successors ol the end
of every Rotory Yeor is on importont event in the life o( ony Rotory Club. ln this
cose, the Club Bel/ is possed between Svatopluk K. Jedličko, M.A. ond Birger
Hu sted, the Presídenls of RC Progue Clossic.
Golfová trad ícia
Pojem gentleman je obecne (o v podstote neprávom) čostejšie oko
s rotoriánmi spájoný s prostredím golfových klubov. Mnoho príkladov
však nosvedčuje, že Rotory a golf mojú k sebe vel'mi blízko, prinojmenšom v ponímoní životného štýlu. Veď práve oj tie dvo-tri g?llové
ihriská, ktorých prevádzko bolo u nás v období socialistického Ceskoslovensko oliciálnymi predstovitel'mi trpená, boli miesto, kde so dorilo
prežívot' ideálem o myšlienkám zodpovedo júcim duchu rotoriánskeho
společe n stvo. Spomínol no to pred niekol'kými rokmi v jednom zo svojich rozhovorov oj vášnivý golfisto v mladosti, v rokoch 1946-48 člen
ostrovského Rotory klubu o do morco 2005 jeho doyen Ing. Vladimír
Káš, starší. V devčt'desio t ych rokoch minulého storoč i o mu pri jednej
z častých návštev golfového ihriska v Šilhéroviciach pomohlo náhodné
stretnutie s manželskou dvojicou z Konody nodviozot' strotený kontakt
s Rotory. (Zomrel tesne pred vydaním tejto publikácie - Čest' jeho pomiotke!) Podobne oko v zahraničí, aj u nás iniciovali vznik niekol'kých
klubov Rotory priomo miestni gollisti_ Názorným príklodom može byt'
RC Kravaře (od roku 2005 premenovaný no RC Ostravo lnternationol),
ktorého aktivity v prípode beneličných turnojov so prelínojú s činnost'ou
tomojšieho Zámeckého Golf Clubu. Mekkou rotoriánskych gollistov
v nošom dištrikte so stol golfový areál Gray Beor Tále v N ízkych Tatrách, prvé 18-jomkové mojstrovské ihrisko no Slovensku, otvorené koncem leto 2002. Čestný odpal prvej !optičky urobil škótsky prolesionálny golfisto Tony Jockin, držitel' trofejí z British Open o US Open. RC
Banská Bystrico práve tu organizuje od roku 2003 Rotory BB Golf Cup
Gray Beor. Prvého ročn íku so zúčastni l o 17 gollistov - okrem reprezentontov RC Banská Bystrico, bolí účastníci turnojo z Rotory klubov
Brno City, Jihlava, Nitro, Piešt'any, ale oj hráči z Prešova a ďalekej
Konody. Rodinní príslušníci, sprevádzajúci hostio a členovio skupiny
GSE z Pensylvánie (USA, dištrikt 7330), ktorí bolí v tom čase host'omi
RC Banská Bystrico, uvítali predovšetkým gollovú školu vedenú skúseným prolesionálnym trénerom. V ďo l šom ročníku so účast' rozšírila
o Rotory kluby z Bratislavy, Kravař o Liptovského Mikuláše. Gollová
trodício v nošom dištrikte tok bolo založená . O celosvetovom rozšírení
golfu v rodoch rotoriánov svedčí skutečnost', že od roku 1963 existuje
záujmové združenie The lnternationol Golling Fellowship ol Rotory
(IGFR), ktoré združuje vyše 20 nórodných golfových organizácií
o organizuje o j svetové majstrovstvá rotoriánov v tomto športe. V roku
rotoriánskej storočnice so uskutečni li už 42. majstrovstvá sveto (Gold
Coost, Austrálie) o 3 1. mojstrovstvá Európy (Dánsko) . Dnes je róznych
záujmových združení v Rl už 93. Nejde pritom len o športové o reloxočné aktivity rotoriánov. Z každého podujotio so získo benelício no
róznu pomoc podl'o projektu organizátora.
Golfing Tradition
The word gentleman is generolly (ond somewhot unloirly) ossocioted
with the goll ing environment rother thon with the Rotorions. There is sub-

stontiol evidence, though, thot Rotory
ond golf hove many common quolities,
ol leost when it comes to lilestyle. Actuolly, the two ar three golf courses ollicially toleroted in Sociolist Czechoslovakio were o good lertile ground for ideos
ond ideols true to the spi rit ol the Rotory
Community. Vladimír Káš, on ovid golf
ployer in his younger doys ond o member (1946-48 ) ond doyen ol the Ostrova Rotory Club (who died shortly belore this publicotion sow light - moy he rest in peoce) duly recolled this situotion in one ol his interviews o lew yeors ogo. A chonce
encounter with o Conodion morried couple during one ol his lrequent
visits to the Šilhéřovice Golf Course in the 1990s helped him to re-estoblish lang-losl contocts with Rotory. Similorly os in other countries, locol
gollers stood at the cradle ol severol Czech ond Slovak Rotory Clubs.
RC Kravaře (renomed RC Ostrova lnternotionol in 2005) is o cose in
point os its lundroising ellorts overlop with those ol the locol Zámecký
Golf Club. The Mecco ol the District's Rotory gollers is the Gray Beor
Tále Golf Compound in the low Totros (Siovokio's lirst 18-hole moster
course opened in the lote summer of 2002 with the honorory lirst pul
mode by the Scottish prolessionol ployer Tony Jackin, winner ol trophies ol British ond U.S. Open Tourna ments) . lt is here thot RC Banská
Bystrico hos orgonized the Rotory BB Golf Cup Gray Beor since 2003.
The lirst onnuol tournoment wos contested by 17 ployers lrom the Rotory Clubs of Banská Bystrico, Brno City, Jihlavo, Nitro ond Piešt'ony os
well os golfers from Prešov ond distont Conodo. Fom ily mem bers,
occomponying guests ond GSE Teom mem bers lrom Pennsylvonio
(U .S.A., District 7330) who were the guests ol RC Banská Bystrico opprecioted o golf school cooched by on experienced prolessionol. ln the
next yeor, Rotory Clubs lrom Bratislavo, K ravaře ond Liptovský Mikuláš
were odded to the roster. ln this woy, our Rotory District established its
golling trodition. The worldwide popularity ol golf is so high omong
Rotorions they octuolly lounded their lnternotionol Golling Fellowship
ol Rotory (IGFR) woy bock in 1963, ossocioting over 20 notionol golf
orgonizotions ond sponsoring internotionol Rotory chompionships. The
Rotory Centenniol yeor sow the 42nd such world chompionship (Gold
Coost, Austrolio) ond 31st Europeon chompionship (Denmork). The
Rotory lnternotionol now hos 93 miscelloneous lellowships. Sports ond
recreotion do ploy on importont role bul on top ol thot, these undertokings help roise lunds for service progroms os envisoged by their orgonizers.

Centrum rotariánského tenisu
Oblíbeným sportem roto riánů je také tenis. Snad v každém klubu je
někdo, kdo této zálibě propadl. K vyhledávaným meziklub ovým setká-

ním proto od roku 2000 patří prestižní Rotory lnter Country Cup, který
každoročn ě (o některém z červnových víkendů) pořádá Rotory klub
v Českém Krumlově v komfortně vybaveném Tenis-Centru (tři kryté
o čtyři venkovní tenisové kurty, z toho dvo osvětl ené pro večerní hraní,

93

Klubová služba
Club Service

cích u nás no rocmm studijním pobytu v péči jindřichohradeckého
klubu. Průměrný počet závodn íků všech generací se zatím ustálil no tři
ceti.

se zázemím s hotelem, restaurací o bazénem. Už poněkolikáté se lom
pořádá halové mistrovství Evropy v tenise družstev žen o týdenní Euro
Tenis Comp). Rotory lnter Country Cup je zařazen mezi významné aktivity distriktního výboru pro mezinárodní spolupráci {ICC) s Rakouskem.
Výtěžek ze zápisného do turna je, podpořený sponzorskými dary, je
pokaždé věnován no ně který z humanitárních projektů zdejšího Rotory
klubu. Většino hostujících roloriánů z Česko, Slovenko, Rakousko
o Němec ko (bývá jich kolem dvaceti) využívá této příl ežitosti současně
i k prohlídce ča ro krásného město, zapsaného do Seznamu světového
kulturního dědictví UN ESCO, případně k návštěvě proslulých Slovností
pětilisté růže.

J i ří

Rotory Tennis Center
Tennis is onother sport fovored by Rotorions. There are tennis oddicts
in virluolly oll Clubs. The presligious Rotory lnter Country Cup has been
orgonized onnuolly on o July weekend since 2000 by RC Český Kru mlov in the lown's lovish Tennis Center {three indoor ond four outdoor
courls, two of them illuminoted ofter dork, comfortoble dub omenities
complete with o hotel, restaurant ond swimming-pool). For the post few
yeors il has been the venue of Europeon lndoor Chompionships of
Women's Teoms ond week-long Euro Tennis Comps. The Rotory lnter
Country Cup is on the lisl of octivities {in conjunclion with Austrie) of the
Dislrict lnter-Country Committee. Proceeds from the registrotion fees
supported by sponsor donotions eoch yeor go to one of the locol Rotory Club's humonitorion projects. Most Rotorions from the Czech Republic, Slovokio, Austrio ond Germony {20 is the typicol number) use the
opporlunity for sightseeing in the beoutiful town thot figu res on the
UNESCO list of world culturol heritoge ond for visiting the noted Five
Peto l Rose Festival.

Memoriál Jiřího Po rkerta
Rotoriánští vyznavači bílých stop se od roku 2003 sjíždějí každoročně v únoru no svazích Orlických hor, aby účastí v lyžařském závodě {kombinace, běh, slalom) uctili památku vášnivého lyžaře o oběta
vého trenéra dětských adeptů lyžování, zakládajícího člena v roce
1992 obnoveného RC Hradec Králové, Jiřího Porkerto {zemřel v roce
2002 ). Rotoriány byli v minulosti i jeho dědeček, otec o strýc. Memoriál Jiřího Porkerto pořádají královéhradečtí rotoriáni za účasti členů
Rotoroct klubu v jeho oblíbeném Deštném - měl tom, respektive jeho
rodino tom stále má jak krásnou chalupu, tok i stodiánek Lyžařského
klubu Porkert Skuhrov pro běžecké soutěže. Závodí samozřejmě i pří
slušníci rozvětvené rodiny Porkertových i nejbližší přátelé Jirky z bývalého lyžařského oddílu hradeckého Spartaku. Kromě "místních" se
závodu v jeho třech ročnících zúčastnili rotoriáni z Liberce, Frýdku-Místku, Vrchlabí o Jindřichovo Hradce. Mezinárodní rozměr dalo závodům
účasl hostů z RC Holle/Soole o dvou mladých Američanek, pobývají-
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Every February since 2003, Rotorion w inter-sport oficionodos hove
been meeting on the Orlické Mountoins slopes for o combined {crosscountry ond slalom) ski ing event to commemorote Jiří Po rkert,
o possionote skier ond child skiing cooch, and o founding member of
RC Hradec Králové (restored in 1992), who died in 2002. His grondfother, fother ond uncle were Roto rians in their own right. The Hradec
Králové Rotorions hold the Jiř í Porkert Memoriol in his beloved Deštné,
where his relotives stili hove o beoutiful holidoy residence ond the Porkert Skuhrov Ski Club Stadium designed for cross-country com petitions.
Members of the ro mified Porkert fomily ond Ji ří' s best friends from his
former skiing squod of the Spartak Hradec Králové Sporting Club hove
competed, over the post three yeo rs, with Rotorions from Liberec, Frýdek-Místek, Vrchlabí ond Jindřichův Hradec. An internotionol dimension
wos odded by the presence of guests from RC Holle/Soole ond two
young Americon women on o yeorlong study trip sponsored by RC
Jindřich ův Hradec. The overoge number of skiers of oll oges has stobilized ot 30, for the time being.
K neopakovatelným událostem každého Rotory klubu patři uvítání některého
významného hosta na klubovém mítinku. Svědči o tom kron iky, kte ré si pravidelně vedou všechny kluby. V myslích členů RC Most patrně ;ako neimileiší a přitom
i ne;vzácněiši zůstane vzpomínka na mítink 3 . září 2001, kdy ieiich klub poctil
návštěvou prezident České republiky Václav Havel {na snímku vlevo společně
s akad. malířem Karlem Bařeckým, v pozadí Stanislav Štýs).
Al/ Rotory Club cherish the p resence ol important guests at their meetings. All
Clubs mark such occasions in their chronicles. Members ol RC Most willlorever
remember September 3,
2001, when President
Václav Havel paid a visit
to their dub meeting
{standing lelt together
with Academie Painter
Karel Bořecký; Stanislav
Štýs in the background).

Prevence nádorových onemocnění
V roce 1998 byl prostřednictvím RC
Ostravo vybrán za člena profesní
výměnné skupiny (GSE týmu) směřující·
ho do Texasu mladý lékař, MU Dr. Ond·
řej Urban. Při této příležitosti měl mož·
nos! navštívil M.D. Andersen Concer
Center v Houstonu. Tom se dozvěděl
o programu vyhledávání nádoru tlusté·
ho střeva a konečníku. Po návratu do Frýdku-Místku začal společně
s MUDr. Ka rlem Paigrem, tehdejším svým nadřízeným, realizovat
obdobný projekt pro region severní Moravy. Už tehdy řada odborných
studií poukazovala na to, že výskyt nádoru tlustého střeva je v České
republice nejvyšší na světě - na 100 000 obyvatel připadá ročně 75
nových onemocnění. Definitivní diagnóza se stanoví až při endoskopickém vyšetření tlustého střeva pomocí takzvané kolonoskopie. Při ní
se nelokolizují jen nádory, ale vyhledávají se a odstraňují také polypy,
z nichž později nádory vznikají. Počet kolonoskopů nebyl v té době
v regionu dostatečný. Ve spolupráci s ostatními členy RC Ostrava,
nadací VIZE 97 a tuzemskými sponzory se oběma lékařům podařilo
vytvořit projekt podporovaný účelovou dotací, o to ve spolupráci s RC
Galleria Areo z Houstonu v Texasu o RC Alajuelo · Costa Rica. Myš·
Ience napomohl i honorární konzul ČR pro Jižní Texas, pan Ray Snak·
hous. Ze společných prostředků byly zakoupeny pro oblast Frýdku·
Místku dva kolonoskopy v hodnotě 20 000 USD. Zásluhou kolonoskopů se poče t vyšetření ztrojnásobil, počet provedených polypektomií,
tedy odstranění polypů, se dokonce zpětinásobil.
Cancer Prevention Progra m
An upstart physicion, Dr. Ondřej Urban, was selected by RC Ostro·
vo in 1998 os a member of o GSE team heading for Texas, U.S.A. He
hod the opporlunity to visit Houston's M.D. Andersen Cancer Center.
There he leorned obout o program of detection of cancer of the colon
ond rectum. Upon his return to Frýdek-Místek he and his supervisor
Korei Paigr begon to implement a similar project in the North Moravian
Region . Many specio list popers hod caulioned thot the cancer of the
colon incidence in the Czech Republic was the highest in the world,
with 75 new coses onnuolly per 100,000 inhabitants. The disease is
irrevocably diognosed only ofter colonoscopy which detects not only
tumors but also preconcerous situotions. The polyps can b e surgically
removed to prevent cancerous growth. However, there were not enough
colonoscopy instruments ovailable in the region. ln conjunction with RC
Ostrova, the VIZE 97 Foundation ond Czech sponsors, the two doctors
drofted a project supported by a Matching Grant in cooperotion with
RC Galleria Area Houston, Texas and RC Alajuelo in Costo Rico. The
Czech Republic's Honorory Consul in South Texas, Ray Snokhous, also
helped to promote the idea. The pooled resources bought two colo·
noscopy instruments worth USD 20,000 for the Frýdek-Místek areo.
The number of medical examinotions has trebled and the number of
polypectomies, i.e. surgicol removals of polyps, has quintupled.
Pomoc při pořizování nákladných lékařských přístro;ů pro zdravotnická zařízení
;e charakteristickým znakem v činnosti většiny našich Rotory klubů. Pro zřízení
moderního rentgenového
pracoviště polikliniky ve
Frenštátě pod Radhoštěm
sdružily svo;e síly {za
podpory Nodoce Rotory)
RC Ostrova o švýcarský
RC Swytz Mythen.

Most o( our Rotory Clubs
are engoged in helping
to obtoin costly equip·
ment for heolth care cen·
ters. RC Ostravo and
Switzerlanďs RC Swytz Mythen {supported by The Rotory Foundotion) pooled
resources to help equip the Frenštá t pod Radhoštěm Clinic with odvanced X-ray
technologies.
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Hyperbarická komora
Obyčejný smrtel'ník si pod názvom "hyperborická komoro" predsta·
ví čosi tajomné, možno až niečo mystické . Pre lekára je "pretlaková
komora" vel'mi účinným pomocníkem pri l ie čbe pacientov po t'ažkých
úrazoch, po otravách kysličníkem uhol'notým, diobetikov, oko aj
pacientov s nehojacimi so kožnými defektmi. No východnom Slovensku
tokéto zariadenie chýbalo od roku 1987. Nie je preto divu, že v roku
2001 so do povedomio širokej verejnosti zopísal vtedy čerstva založe·
ný RC Košice. Jeho členovia usporiadali v priebehu slávnostného pre·
beronio Charty Rl zbierku no zakúpenie novej hyperbarickej komory
(cca 10 miliónov Sk) pre Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chi rurgie
v Nemocnici VSŽ. o.s., v Šaci. N a konto nadačného fondu RC Košice
bol poukázaný výt'ožok rotariánskeho benefičného koncertu, tisíc
kanadských dolárov od RC Hamilton (Ontario, Con., D.7090) a ďo l š ie
príspevky od slovenských firiem a podnikatel'ov. Dor vo výške 2,5 mil i·
óna Sk od společnosti U.S. Steel Košice, ktorý odevzdal vo forme sym·
bolického šeku prezident společnosti John H. Goodish, predstovuje
zatiol' najvyššiu čiostku venovanú jedným darcom v prospech niektorého rotariánskeho projektu v rámci celého nášho dištriktu.

Hy p er b aric Chamber
The term sounds terrifyingly unapproachoble and mysticol. ln octual
fact, the hyperbaric or overpressure chamber is the doctor's friend in the
treotment of post-troumatic cases, patients suffering from carbon mono·
xide poisoning, diabetics and people with stubborn skin defects.
Eastern Slovakia had not had this type of medical facility since 1987.
Small wonder the newly established RC Košice struck a sympothetic
chord with the generel public when his mem bers, omidst the festivities
associated with their Club becoming chartered in 2001 , began to raise
funds to commission a 10-million-crown hyperboric chomber for the
VSŽ Šoca Hospitol's Burns and Reconstructive Surgery Clinic. The RC
Košice Foundotion received the proceeds of a Rotory fundroiser con·
cert, $ Can 1,000 from RC Hamilton (Ontario, Canodo, Districl 7090)
ond donations from Slovak companies and businesses. A Sk 2.5 million check from U.S. Steel Košice, personolly delivered by thot corpora·
tion 's President John H. Goodish, is the most opulent sing le-donor gift
yet, delivered in support of a Roto ry project in our District.
Ozdravné poby ty
Třítýdenní ozdravný pobyt v naší zemi se od roku 2002 stává
pokaždé během srpna nevšedním zážitkem pro zh ruba dvacet dětí ve
věku od osmi do šestnácti let, které se narodily a žij í no Uk raj i ně, v okolí
Černobylu. I když žádné z těchto dětí nebylo přímým účastníkem výbuchu jaderné elektrárny, který se odehrál v roce 1986, má no jejich
zdravotní stav vliv jak ozáření rodičů před jejich narozením, tok trvalý
pobyt v prostřed í zamořeném radioaktivním spadem. Jejich pobyt u nás
organizují a všest ranně společnými silami zabezpečují členové RC
Brno. Finanční podporu získáva jí jak z fondu našeho česko-s l ovenské·
ho Rotory distri ktu 2240, tok od sponzorských firem Alta o Čebus. Ges·
torem o realizátorem projektu se stol brněnský Ústav sociální péče pro
tělesně postiženou mládež Kociánko. Zásluhou jeho ředitele Mgr. J iří·
ho Podluckého zde ukrajinské děti nacházejí zázem í no profesioná lní
úrovni. Kromě ubytování o stravování využívají většinu rehabilitačních
a rekondičních zařízení, která jsou v rozsáh lém areálu Kociánky k dis·
pozici . Časté jsou poznávací výlety do města i jeho okolí.

Healing H om es
Every August since 2002, these three-week convolescent progroms
in the Czech Republic provide rest ond recreation to oround 20 ch ildren, oged between 8 and 16, who we re born ond roised in the Cher·
nabyl areo in Ukraine. These kids were not yet born when the nucleor
power stotion exploded in 1986 but their heo lth is affected by the
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radioactive rays their porents hove absorbed, and by hoving to grow
up and live in a contaminated environment. RC Brno organizes and
takes care of the exchange trips. Funding comes from the funds of the
Czech and Slovak. Rotory District 2240 os well os the sponsoring companies Alta and Cebus. Brno's Kociánka Hondicapped Youth Social
Welfare Institute is the project supervisor. Thanks to the Institute' s Director Jiří Podlucký, the Ukrainian children enjoy first class amenities during
their stay. ln addition to board and lodging they can avail themselves
of most of the rehabilitation and reconditioning facilities of the sprawling Kociánka compound. The children make frequent excursions to
Brno and its environs.

ARPIDA
U zrodu českobudějovického Děts kého centra A RPIDA, které poskytuje ucelenou rehabilitaci (tj . sociální, zdravotní a výchovně vzděláva
cí) osmi desítkám postižených dětí a ambulantní péč i dalším stovká m
jejich vrstevníků z Českobudějovicka, stál rotarián, nositel čestného
odznaku Paul Horris Fellow Miroslav Ciboch. V rá mci výzvy .,Pomoc
dětem v nouzi" (program Children's Opportunities Grant) byl z prostředků celosvětové Nadace Rotory poskytnut Rotory klubu Český
Krumlov příspěvek ve výši 20 000 US $ pro pořízen í spec iálně upraveného mikrobusu, kterým jsou každý den pře p ravovány handicapované děti z Českokrumlovska do centra ARPIDA. Projekt byl realizován ve
spolupráci s Řádem maltézských rytířů, který no své náklady zajišfuje
provoz mikrobusu. D ůl eži tým krokem pro rozš íření provozu tohoto centra se v roce 2000 stalo realizace společného pro jektu RC České Budě
jovice, rakouského distriktu 1920 a kalifornského distriktu 5220 podpořeného účelovou dotací (Matching Grant) z fondu celosvětové
Nadoce Rotory. V centru ARPIDA tak byl instalován výtah pro postižené děti, který umožnil rozšíři t speciální třídy a tera peutické místnosti pro
handicapované děti i do půdn ích prostor centra. V druhé etapě pak
bylo pro centrum pořízeno pot řebné medicínské vybavení. Celková
hodnota rotariánské pomoci handicapovaným dětem o jejich rodičům
tak vzrostla o dalších téměř 80 000 USD.

ARP IDA

Jeden příklad za v šechny

Členové RC Praha Classic umožnili v roce 2003 svým finančním
příspěvkem sedmatřicetileté paraplegičce Evě Kacanu z Olomouce účast
na Světové abilympiádě v hlavním městě Indie, Novém Dillí. Moravská
reprezentantka se při této příležitosti setkala také s indickým prezidentem

dr. Abdulem Kalamem. Sedmnáctičlenný tým ČR byl s pěti medailemi
a několika čestnými uznáními nejúspěšnější výpravou z Evropy.

At the crodle ol České Budě
jovice' s ARPIDA Children's Center provid ing comprehensive
(i .e. social, health and educational) rehabilitotion programs for
80 ollected children and outpatient care for hundreds ol children lrom the orea, there was a
Rotarian and Paul Horris Fellow,
Miroslav Ciboch. Under the
Children's Opportunities Grant
Program, RC Český Krumlov
received on USD 20,000 Rotory Foundation donation to commission a custom-equipped minivon to carry handicapped children from the area to the ARPIDA Center every doy. The project was reolized in collaboration with the Knights-oi-Malta Order w hich shoulders
the operating costs. ln 2000, RC České Budějovice in con junction with
Austrio's District 1920 ond Calilornio's District 5220, using a Rotory
Foundation Motching Grant, helped to extend the operations ol the
Center. The ARPIDA Center acqui red a handicapped lift which mode it
possible to revamp special classrooms and treatment lacilities and
move some of them to the attic of the building. Subsequently, the Center acquired crucial medical equipment. The total volue ol Rotory assistonce to handicopped children ond their pa rents had thus grown by
al most 80,000 USD.
Na Českakrumlavsku zásluhou místních ratariónů slouží dopravní výchově dětí
už několik let speciálně upravené hřiště. Hodnota tahala projektu dosáhla miliá·
nu korun.

Clossic Example
ln 2003, a linoncial contribution of RC Prague Classic enabled 37year-old paraplegie Eva Kocanu ol O lomouc to compete at the World
Abilympic Games in New Delhi, India. The Moravion athlete met with
Indian President Abdul Kalam . The 17-member Czech team wan five
Abilympic medals and several honorary citations and became the most
successful Europeon expedition.
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Tha nks Ia the lacal Ralarians, children in the
Český Krumlov a rea have
enjayed a specia/ly adap·
led playgraund far several years naw Ia Iake lra fFic lessons. The value a f
this projecl is one mil/ion
Czech crawns.

Pomoc Domu Slovenského Červeného kríža

Služba obci

RC Poprad prevzal v roku 1999 patronát nad Domam S l ovens~ého
Červeného kríža v Spišskej Sobole. Predmetom činnosti Domu SCK je
poskytovanie dočasného pobytu pre starých občanov, vyžadujúcich
doliečenie pod kontrolou zdravotníckeho personálu a nepretržitej opatrovatel'skej starostlivosti pre občanov v naliehavej tiesni. RC Poprad
spolu s RC Hoogeeven v Holandsku zaistil čiastku 1 000 000 Sk, podporenú účelovou dotáciou. Dom SČK tak dostal auto, vymenil všetky
postele za polohovacie s alarmom a rozvodom rádiového signálu do
slúchadiel. Sprchy a WC bolí vybavené modlami pre bezpečnost' pacientov. Správa Domu SČ K uvažuje s pomocou Rotory klubov zvačšiť
jeho kapacitu. Výbor SČK v Poprade udelil RC Poprad a RC
Hoogeeven medailu k 80. výročiu SČK. Oskárovi Markovičovi, PP RC
Bratislava, ktorý bol pri zrode tohoto MG-projektu, odevzdali čestné
uznanie

Community Service

Helping Slov ak Red Cross House
ln 1999, RC Poprad began to sponsor the Slovak Red Cross House
in Spišská Sobota. The House provides temporary accommodation to
senior citizens requiring medically supervised post-hospitalization treatment, and citizens in distress requiring permanent professiona l care. RC
Poprad and the Dutch RC Hoogeeven donated one million Slovak
crowns supported by a Matching Grant. The Red Cross House acquired a car, new positioning beds with distress signalling, and radio
headset installations. Shower rooms and toilets were equipped w ith
safety handles. The Red Cross House management hopes to increase
the capacity of the establishment with the help of the Rotory Clubs. The
Poprad Committee of the Slovak Red Cross has awarded 80th Anniversary Medals to RC Poprad and RC Hoogeeven. An honorary citation was awarded to Oskár Markovič, PP RC Bratislava, who stood at
the cradle o f this MG project.
Obn ov a zapom enuté Šumavy
V roce 2001 podepsal RC Praha se správou Národního parku
Šumava dohodu o společném projektu na obnovu drobných kulturních
památek. Pražským rotariánum se podaři l o zapojit do této akce partnerský RC Nurnberg-Neumarkt, příhraniční RC Freyung-Grafenau a
dále kluby z Wurzburgu a rakouského Zwettlu. Podporu projektu vyjádřil také vedoucí delegace Evropské komise v ČR pan Ramiro Cibrian,
který se v roce 2002 osobně účastnil setkání jeho realizátorů v okolí
Kvildy, tedy přímo v terénu. Společným úsilím byla shromážděna část
ka 250 000 korun, která spolu s prostředky, poskytnutými správou
šumavského národního parku a Česko-německým fondem budoucnosti
umožnila, že na Šumavě bylo obnoveno na 200 památných kamenů,
křížků, božích muk a dalších drobných kulturních památek (například
památník básníka Šumavy Adalberta Stiftera z roku 1877 umístěný ve
skalní stěně nad Plešným jezerem). Významným mezníkem při realizaci
tohoto projektu bylo v roce 2003 zářijové setkání v šumavské obci Želnava, při níž předa l tehdejší guvernér německého distriktu 1950 Frits
Zeeuw částku 35.000 EUR na realizaci tohoto projektu (viz. obr.).
Kromě všech zainteresovaných stran se tohoto setkání zúčastnil také
premiér české vlády Vladimír Špidla, který ve svém krátkém vystoupení
uvedl: "Vnímám tento
projekt
jako
jeden
z mnoha velmi hezkých
a dobrých projektů, které
se sluší podpořit. Tento
projekt je symbolem kultury i skutečného srůstání
Evropy."

A New Lease on Life for a Long-fo rlorn Region
ln 2001, RC Prague and the Šumava (Bohemian Forest) National
Park signed on agreement on a joint project of restoration of smaller historical objects. Prague Rotarians managed to involve their partner RC
Nuremberg-N eumarkt, the cross-border RC Freyung-Grafenau, and
Clubs in Wurzburg and Zwettel in Austria, in the project. Support came
also from the Chief Delegate of the European Commission's Czech
Office, Mr. Ramiro Cibrian, who in 2002 attended the organizer's field
mission to Mount Kvilda. Joint efforts helped to raise CZK 250,000
which, combined w ith donations from the Šumava National Park and
the Czech-German Future Foundation, mode it possi ble to restore
around 200 memorial stones, crucifixes, wayside columns and other
historical artifacts (including the 1877 memorial of poet Ada lbert Stifter in a rock face overlooking Lake Plešné). ln September 2003,
a breakthrough meeting was held in the village of Želnava w here the
Governor of the German District 1950 Frits Zeeuw presented a do nation of 35,000 EUR (see picture). ln addition to oll parties concer~ed the
meeting was attended also by Czech Prime M inister Vladimír Spidla,
who said in his brief address: "To me, this is one of the many good projects which need to be supported. lt is a symbol of the culture and
coming together of real Europe."
Edícia PASSPORT
Edícia PASSPORT vznikla v roku 1996, keď RC Olomouc vyda l pre
svoje mesto exkluzívny suvenír - sprievodcu mestom so zdrojem informácií a výhod pre držitel'a OLOMOUC PASS PORTU . Formátom pripomínal cestovný pas. Druhý titu l edície - PRAHA PASSPORT - reprezentačnou úpravou a kvalitou tak zauja l návštevníkov Prahy, že izraelská letecká spoločnosť EL A L si objednala pre svojich pasažierov
JERUZALEM PASSPORT, ktorý vyšiel roku 1998. Potreba reprezentatívnej propagácie našich miest, jedna z ďalš íc h možností záslužnej
pomoci komunite a zá roveň zviditel'nenie sa RC, presvedčil a DG Ivana
Belana (2000/01), aby edíciu PASSPORT povýšil na projekt dištriktu
2240. Vydavatel'stvo R.G .T. PRESS so sídlom v Banskej Byst_rici získalo
exkluzivitu k vydávaniu tejto edície a zaregistrovalo ju na Urade priemyselného vlastn íctva SR . V rá mci tejto edície vyšli doteraz
PASSPORTY rotari- ....--ánskych miest: Banská Bystrica, Košice, Žilina a Piešťa
ny.
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PASSPO RT Edition
The PASSPORT Edition sow light in 1996 when RC Olomouc issued
on exclusive souvenir - o city guide with o weolth of informotion ond
premiums for the holders of the OLOMOUC PASSPORT. lndeed, its formot resembled o trovel possport. The second releose in this series, the
PRAGUE PASSPORT, so endeored visitors by its loyout ond content thot
lsroel's El Al oirline commissioned o JERUSALEM PASSPORT for its clients, issued in 1998. Persuoded by the need to promote aur towns ond
cities os o type of community service ond presentotion of aur Rotory
Clubs, DG Ivon Belon (2000/01) promoted the PASSPORT series to
o District 2240 Project. The Banská Bystrico-besed R.G.T. PRESS publishers obtoined exclusive publishing rights which they duly registered ot
the lndustriol Property Office of the Slovok Republic. The edition has
thus for yielded the PASSPORTS of the Rotory Towns of Banská Bystrico, Košice, Žilino ond Piešťony.
Povodně

Rozsáhlé povodně, které postihly v srpnu 2002 evropské země, způ
sobily přírodní katastrofu s mimořádnými hmotnými škodami také no
území distriktu 2240. Stoly se prubířským kamenem rotoriánské solidarity. Vodo se vylilo z břehů prakticky podél celého toku Vltavy (433 km)
o části Lobe (cca 100 km). V nejníže položeném místě země, Hřensku,
dosahovalo vodo hladiny až ll metrů nad normál. Rozvodnily se
i další řeky. Povodeň zasáhlo jak Plzeň o Prahu, tok další oblosti (včet
ně jihu Moravy o několika míst Slovensko}, v nichž žije odhadem přes
1,5 miliónu obyvatel, tedy desetino obyvatel obou našich států. Členo
vé šestnácti Rotory klubů, které působily v té době v postižených oblostech, se stali aktivními účastníky okamžité pomoci při likvidaci následků
povodní. Do pomoci se zapojily prakticky všechny české o slovenské
kluby našeho distriktu i někteří rotoriáni samostatně. Prostřednictvím
distriktu 2240 přišlo finanční pomoc z ústředí ROTARY
INTERNATIONAL (tehdejší prezident Rl, Bhichoi Rottokul z Thajsko,
vyhlásil po vyjasnění n ěkterých administrativních překážek náš distrikt
2240 oficiálně za "oblast postiženou katastrofou") i z klubů v distriktech 5160 (USA-Californio}, 72 10 (USA-New York}, 6000 (USAIowo}, 3480 (Taiwan}, 1640 (Luxembourg). Jednotlivé Rotory kluby
získaly další finanční prostředky i přímou materiální pomoc z vlastních
zdrojů, od ostatních Rotory klubů distriktu 2240, partnerských klubů ze
zahraničí i dalších dárců . Jen ve finančních prostředcích tak rotoriáni
poskytli pomoc v částce blížící se 10 mi l iónům korun (300 000 USD).
Materiální plnění, vlastní energii členů o čas věnovaný pomoci už dnes
nikdo vyčíslit nedokáže. Jizvy po povodních, alespoň ty nejcitelnější, se
podařilo zacelit v relativně krátké době, ještě v průběhu rotariánského
roku 2002/2003 .
Dlužno dodat, že obdobná pomoc oblastem postiženým povodněmi
se uskutečnila, i když v menším rozsahu, už dříve . V roce 1997 zasáhly povodně oblast severní Moravy o několika regionů Slovensko . Tehdy
byla pomoc realizována v rámci distriktu 1920 (Rakousko - západ),
jehož součástí byly Rotory kluby v ČR o SR před vznikem distriktu
2240.
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The Flood
The massive floods thot affl icted most of Central Europe in August
2002 caused a naturel disaster and untold materia l losses to District
2240. They were the touchstone of Rotarian solidarity. The river Vltavo
swelled its banks virtual ly oll along its 433 km journey ond the waters
of the Elbe (Labe) followed suit along obout l 00 kilometers. ln the
Czech Republic's lowest locality, Hřensko, the wote rmork wos up to ll
meters above normal. Other rivers left their bonks os well. The flood
wave swept Plzeň and Prague os well os other regions (including South
Morovia ond some locolities in Slovokio) with on esti mated population
of over 1.5 million, i.e. every tenth inhobitant of our two countries. The
members of the 16 Rotory Clubs odive in the affected areas at the time
immediately gove the helping hand to the victims of the deluge. Virtually oll Czech and Slovok Clubs joined the renewal effort ond some
Rotorions octed sing le-honded ly. Through District 2240, help arrived
from the ROTARY INTERNATIONAL Headquarters (then Rl President,
Bhichai Rattakul of Thai land, officially declaring District 2240, after
overcoming certain odministrative hu rdles, a "disoster area" ) and Clubs
of the Districts 5160 (U.S.- Californio}, 72 10 (U .S.-New York, os well os
6000 (lowa}, 3480 (Taiwan}, and 1640 (Luxembourg). Individua!
Rotory Clubs drew fu rther funds and direct material assistance from
their own resources and other District 2240 Clubs, partner clubs
abroad, ond other donors. Taken strictly in financial terms, the Rotarian
help approached 10 million CZK (300,000 USD) .The wounds were
healed in a relatively short time, during the Rotory Year 2002/2003.
lt should be noted thot a similor effort to help flood-stricken oreas had
been exerted previously, olbeit on o smoller scole. ln 1997 there were
floods in North Morovia ond several Slovo k reg ions. Assistance was provided by District 1920 (Austrio-West) of which the Czech ond Slovak
Rotory Clubs were members before the establish ment of District 2240.
Les Rotory
V oblasti Vysokých Tatier je bóra, oko špecifická formo lokálneho
ničivého vetra, prírodnou zákonitosťou . S nebývalou silou však tatran-

ská bóro udrela 19. novembro 2004 v podvečerných hodinách.
Sposobila škodu v približnom objeme 2,5 milióne m3 kolamitného
dreva (z toho je 72,5% smrekov v priemernom veku 79 ročných). Je to
vyšší objem drevnej hmoty, oko evidujú lesnícke arch ívy všetkých predchádzajúcich vel'kých veterných kalamit dohromady. Katastrofa zasiahlo 30 km dlhý o zhruba 3 - 5 km široký pás na úbočí Vysokých Tatier medzi osadami Podbonské a Tatranskou Kotlinou s epicentrem
v Hornom Smokovci. Rých l osť vetra v síle orkánu dosahovalo pri hornej
hranici lesa ( 1480 m n. m.) až 230 km/hod. Okolie Starého Smakovco, Tatranskej Lomnice, Tatranskej Polianky, Vyšných Hágov zmenilo
svoj vzhl'od, katastrofa si vyžiadala aj jeden l'udský život. Bezprostredne po kalomite pracova lo na jej likvidácii 840 l'udí. Iniciativy sa ujali
tiež členovia RC Poprad, ktorí začiatkom decembro 2004 otvoril i účet
pre zbierku finončnýc h prostriedkov a súčasne kontaktovali riaditel'stvo
Štátnych lesov Tatranského ná rodného parku, aby zistili formy možnej
pomoci. Bezprostredne po katastrofe reagova lo na ich výzvu osem klubav (RC Praha, RC Brno, RC Praho Classic, RC Val tice-Břeclav, RC Pře
rov, RC Karlovy Vary, RC J ind řichův Hradec, RC Nitra }, osobným vkladom prispel guvernér nášho dištriktu Viktor Príkazský a bývalý guvernér
dištriktu 1880 Hons Schlei. Už za dva mesiace sa na účte zhromoždilo prvých približne statisíc korún . Postupne so
hlásili aj ďalší roto rián i, ktorí sú ochotní prísť
a pomocť osobne pri likvidácii škod o výsodbe
stromčekov. No jar roku 2005 so preto začol
tvoriť pod gesciou RC Poprod dlhodobý projekt Rotory dištriktu 2240 s pracovným
názvom " Les Rotory" . V jeho rámci sa okrem
iného predpoklodá, že rotariáni v budúcich
rokoch pomóžu zalesnit' určitú čosť postihnutého územio.

Program distriktní konference
v červnu 2005 byl z velké části
věnován obnově lesů ve Vysokých
Tatrách. Delegáti konference no·
vštívili postižené oblosti i místo, kde
by za několik let mohl růst roto·
riánský les.

The June 2005 District Conference
wos devoted largely to efforts to
restore forests in the High Tatras.
Delegates visited the af!ecte d
areas and the locality where
o Rotory Forest could grow in
a few yeors' time.
Rotory Forest

ln the High Totros, the destructive locol winds colled "bóre" are more
or less on occepted weother condition. Bul on November 19, 2004 the
bóre struck with on unusuol vengeonce in the lete afternoon. lt destroyed obout 2.5 million cubic meters of forest (72.5 percent being firs
of average age of 79 years). This is more lim ber than destroyed, according to the forestry archives, in oll the previous wind calamities loken
together). The elemental range affected a 30 km long ond roughly 3-5
km wide belt on the foothills of the High Tatros between the villages of
Podbanské and Tatranská Kotlina with the epicenter at Horný Smokovec. The speed of the hurricane-force wind at the upper limits of the
fo rest ( 1,480 m above sea Ieve I) was up to 230 kilometers per hour.
The areas around Starý Smokovec, Tatranská Lomnice, Tatranská Polianka and Vyšné Hágy were changed beyond recognition, one man
was killed. lmmediately after the disaster, 840 people begon to remove the debris. At the beginning of December 2004, RC Poprod opened
a fundraising bank account and contacted the management of the lotra
forestry Corporation to Iind out how it could help. Eight Clubs (RC Prague, RC Brno, RC Prague Classic, RC Valtice-Břeclav, RC Přerov, RC
Karlovy Vary, RC Jindřichův Hradec ond RC Nitra) responded virtua lly
overnight, and persono I donations were mode by District Governor Viktor Príkazský and Post Governor of District 1880 Hons Schlei. Two
months later, there were some 100,000 crowns in the bank. Gradual ly,
other Rotarians expressed their readiness to come and help eliminote
the damage and plent new trees. ln the spring of 2005, RC Poprad
commenced a long-term Rotory District 2240 project, provisionally
cal led "Rotory f orest" . lt is expected thet in the com ing years, Rotarians
will help to reforest a t leost a part of the affected area.
Tsunami

V brzkých ranních hodinách dne 26. prosince 2004 začaly tiskové
agentury celého světa rozesílat úděsnou zprávu: v 1 hodinu 59 minut
SEČ vyvolal posun zemských desek na dně Indického oceánu
zemětřesení o síle 8,9° Richterovy stupnice s epicentrem zhruba 200
km jihovýchodně od Sumatry. Vibrace zdvihly sérii šesti po sobě jdoucích vln tsunami, které smetly do moře vše, co bylo na pobřeží Indonésie, Malajsie, Thajska, Indie o Srí Lanky, a které dosáhly až k sedm tisíc
kilometrů vzdálenému pobřeží východní Afriky. Přesný počet obětí na
lidských životech nebude patrně znám nikdy - šest měsíců po katastrofě se oficiální počet ustálil na údaji "téměř 300 tisíc obětí". Postiženi
byli jak místní obyvatelé, tak množství turistů, zejména ze Švédsko, Norska, Rakouska a N ěmecka (počet obětí z Evropy se odhaduje na pět
tisíc). Z České republiky zahynulo celkem osm lidí, slovenští občané
byly ztrát no životech ušetřeni. Mezi obětmi byl také dvaačtyřicetiletý
člen RC K roměříž, úspěšný podnikatel Ing. Vladimír Monďák s manželkou Marií a sedmnáctiletým synem Vladimírem. Z rodiny katastrofu pře
žil jako sirotek pouze patnáctiletý syn Pavel. Stejně jako obyvatele kdekoliv na světě, nenechola katastrofo v jihovýchodní Asii bez patřičné
odezvy ani rotariánské společenství. Již tři dny po katastrofě, 29. prosince 2004, otevřeli prezident Rl Glenn E. Estess a předseda Sboru
zmocněnců Nadoce Rotory (TRF) Carlo Ravizza možnosti pro poskyt-
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nutí pomoci ze všech zdrojů a všemi prostředky, které má Rotory k dispozici, od ústředí až po každý klub o každého rotoriána . Mnoho čes
kých a slovenských rotariánů však impulzivně, bezprostředně po
katastrofě, poskytlo finanční pomoc i jinými cestami - např. RC Praha
1000 USD prostřednictvím UNICEF, RC České Budějovice 50 000 Kč
prostřednictvím České katolické Charity. Skupina pražských klubů (RC
Praho City, RC Prog Bohemia, RC Progue lnternotionol) zorgan izova lo
sbírku, z jejíhož výtěžku 4000 USD byl prostřednictvím Nodoce ADRA
zakoupen plně vybavený člun pro postižené rybáře no Srí Lonce. Další
kluby věnovaly prostřednictvím společnosti Člověk v tísni prostředky no
obnovu zničených škol. V rámci celého našeho distriktu 2240 zorgan izovali sbírku členové RC Piešt'ony. Na konto přispě l guvernér distriktu
Viktor Príkozský osobním darem a dle svých možností i osm českých
a slovenských Rotory klubů. Na úč tu se tok během někol i ka týdnů sešlo
přes 6 000 USD. Za tyto a další prostředky byly pořízeny stany pro ty,
kteří v jihovýchodní Asii ztratili přís třeší. No znamen í naší
účasti s postiženými byl
~
každý ze stanů opatřen
logem Rotory a vlajkami
obou zemí našeho distriktu.

Tsunami

ln the eorly hours of December 26, 2004 the news agencies around
the globe began to dispatch horrifying news: atO l :59 Central Europ ean Time, a movement of land mass at the bottom of the Indian Ocean
had triggered on earthquake measuring 8.9 on the Richter Scele with
epicenter obout 200 km southeast of Sumatra. The aftershocks produced a series of six consecutive tsunami waves that completely devastoted the coastal areas of lndonesia, Malaysia, Thailand, India and Sri
Lanka, reaching up to the East African coast seven thousand kilometers
away. No one w ill in oll likelihood ever establish the exact nu mber of
casualties - six months after the disaster the official death toll stabilized
at "almost 300,000 victims" . They were local inhabitonts together with
many tourists, especially from Sweden, N orwoy, A ustrie and Germany
(the number of European victims alone is estimated at 5,000). Eight
Czechs died and luckily there was no loss of life among th e Slova k tourists. Among the victims were a successful businessman from RC Kroměříž, 42-year-old Vladimír Ma nďák, his wife Marie, and their 17-yearold son Vladimír. Fifteen-year-old son Pavel was the only surviving
member of the lomily. The South East Asian inferno alerted oll people
around the globe, the Rotory Com munity notwithstanding. Three days
after the disaster, on December 29, 2004, Rl President Glenn E. Estess
and TRF C hairman Carlo Ravizza opened ol l aid options from ol l the
Rotory channels and means, from the HQ to oll Cl ubs and every Rotarian. However, many Czech and Slovak Rotarians acted on impulse
and furnished help through miscellaneous channels shortly after the
disaster. Thus, RC Progue donated USD 1,000 through UN ICEF, ond
RC České Budějovice donated CZK 50,000 through the good offices
ol the Czech Catholic Charity. A group ol Prag ue Cl ubs (RC Prague
City, RC Progue Bohemia, and RC Progue lnternotional) organized
a fundraiser the proceeds ol which (USD 4,000) helped the ADRA
Foundation to buy a fully equipped fishing boat for Sri Lanka. Other
Clubs donoted funds through the People in Need N GO for rebuilding
destroyed school bu ildings. RC Piešt'a ny wos in charge o f the District
2240 fundraising effort. District Governor Viktor Príkazský mode o persona! contribution together with eig ht Czech and Slovak Rotory Clubs,
each according to their meo ns. ln a few weeks, more than USD 6,000
was in the bank. The funds were used to procure tenis for those who losl
their homes in South East Asi a. A s a loken of ou r compossion for the victims, oll tenis carried the Roto ry marks and the flags ol the two countries
forming our District.
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Hovory s veřej ností
Talki ng to the Public
Co ví naše veřejnost o tom, kde všude pomáhají rota riáni handicapovaným, nemocným či hladovým? Dozvěděla se, jaké zkušenosti a
vzdělání nabízí mladým? Je si vědoma toho, že především díky rotariánům celého světa vymizí ve všech světadílech již brzy hrozba dětské
obrny?
Již po řadu desetiletí se ústředí Rl snaží, aby byla co nejširší veřejnost
celého světa kvalifikovaně informována o pozitivních výsledcích dobrovolných aktivit tohoto společenství. Zpočátku nechtěli rotariáni
o výsledcích svých služeb a pomocí příliš hovořit, aby jejich zprávy
nepůsobily jako nemístné vychloubání. Proto ovšem docházelo k řadě
dezinformací a zkreslování skutečnosti. Možná i proto byli rotoriáni
ještě po 2. světové válce leckde považováni za jakousi tajnou, ezoterickou organizaci nebo za elitářské společenství. Rotariáni samozřejmě
nejsou žádní "elitáři" (v tom pejorativním slova smyslu), ba právě naopak: jsou to muži i ženy skutečně elitní, řídící se vysokými morálními
principy, respektovaní díky svému postavení ve společnosti a ochotní
pomoci svým bližním.
Tento úkol si vzala za svůj distriktní komise pro řízení vztahů k veřej
nosti, aby co největšímu počtu obyvatel našich zemí umožnila pohled
do života a aktivit rolarián ů u nás i kdekoliv na světě. K lomu má k dispozici především dva hlavní nástroje - dislriktní časopis, vycházející
jako dvouměsíčník, a webové stránky na internetu.
Každoročně

v rámci pracovních seminářů PETS i při iiných příležitostech isou
seznamováni s aktuálními metodami rolariánských forem prezen·

činovníci klubů

toce

The District Public Relations Committee undertook the task in order to
provide os many citizens of our countries os possible with insight on
Rotory life ond activities a ll over the world. The Comm ittee employs two
key instruments - a district magazíne issued every two months, ond o
website.

ROTARY GOOD NEWS
Již od počátku roku 1999, v němž byl oficiálně inaugurován nový Rotory distrikt

2240,

zača

li čeští a slovenští rotariáni vydávat svůj vlastní
časopis. Zatímco předválečný měsíčník " Česko
slovenský Rotarián " (píšeme o něm no jiném
m ístě této publikace) sloužil jako interní periodikum pro usnadně n í styku vedení distriktu s jednotlivými kluby a mezi jeho kluby navzá jem, bylo
zámě rem reda kč ní rady nového dvouměsíčníku
přinášet v něm informace o výsledcích práce
našich a částečně i zahraničních Rotory k l ubů
a jejich členů především co nejširší veřejnosti. Je
toho mnoho, čeho rotoriáni ve svých humanitárních, vzdělávacích o společensko-kulturn ích aktivitách dosáhli jak u nás, tok kdekoliv ve světě.
Jsme proto opravdu hrdí, že můžeme o sobě podávat jen dobré
zprávy, skutečně tedy "GOOD N EWS " . Odtud tedy také název našeho distriktního časopisu ROTARY GOOD NEWS, který v roce 100.
výročí Rl vychází jako dvouměsíčník již sedmým rokem. Jeho původn í
dvoubarevné provedení se od konce roku 2003 p roměn il o na celobarevné čtyřicetistránkové periodikum. Na jeho realizaci od počátku spolupracuje vydavatelská agenturo Dům, jejíž majitel Jan Hladký je čle
nem RC Praha. Nejen podoba časopisu, ale i složení jeho redakční
rody a realizačního týmu se ob m ěňovaly. U zrodu stáli vedle Dobroslava Zemana, PDG (RC P l zeň) Ivan Belon,PDG (RC Banská Bystrico),
Martin Petiška a Andrea Ve rnerová (Oba RC Brandýs-Boleslav). Později se k nim přidali zejména Augustin Čermák (RC Hradec Krá lové),
Milan Roch, PDG (RC Praha), Vladim ír Skalský (RC Praha City), Svatopluk K. Jed l ička (RC Praha Classic) a A lexander Brányik (RC Nitra).
Časopis, který vychází v českém a slovenském jazyce s anglickými
abstrakty k významnějším článkům, si předplácejí čle nové všech klubů,
zdarma se rovněž rozesílá např. všem členů m vlád a zákonodárných
sborů Česko i Slovenska či představitelům řady významných podniků,

GO~D

NEWS

Al lhe onnual P.E. T.S. working seminors and on olher occosions, Club officiols
are inlroduced to the lalesl melhods used in Rotory Public Relotions programs.
How much do Czechs know obout Rotary's assislance to handicapped, sick and hungry people? Has the general public learned obout
the options and education opportunities oflered to young people? Do
they know that it i s thanks largely to the Rotarians of the world that polio
will soon be eradicated on oll continents?
The Rl World Headquarters has for decades tried to keep the broad
international public well posted on the favorable outcomes of voluntary activities of the Rotory Community. lnitially, Rotarians did not really
want to talk obout the outcomes of their services and assistance programs lest they should be accused of immodesty. This of course led to
frequent misinterpretations and fact-twisting. This may be why the Rotarians were stili viewed, even after World War ll, os a kind of secretive,
esoteric organization or elitist community. However, Rotarians are no
"elitists" (in the negative sense): these men and women are truly crop of
the cream in thot they abide by high moro l stondords ond enjoy generol recognition becouse of their respectoble sociol status and preporedness to help their neighbors.

100

ústavů , škol či institucí v m ístě působení Roto ry k lub ů . Jen má lo lidí ví,
že naše aktivity i mezinárodní spolupráci účinně podporuje The Rotory
Foundotion, největší soukromá humanitární nadace no světě , do níž
každý rotorián podle svých možností přispívá

ROTARY GOOD NEWS
ln eorly 1999 - the inouguro tion yeor of the new Rotory District
2240 - Czech and Slovok Rotorions lounched their own magazíne.
Unlike the pre-wor monthly, "Československý Rota rián" (see elsewhere
in this publication), which was on interna! periodical for easier contacts
between the District Management and individ ua! Clubs and among
them, the editors of the new b i-monthly wanted to spread information
obout the ochievements of Czech, Slova k and in a degree also foreign
Rotory Clubs and thei r members omong the generel public. The Rotorions have ochieved o lot by their humonitorion, educotional and socioculturol activities o t home ond obrood.

We are reolly proud we con report "GOOD NEWS" obout ourselves. Hence the title of aur District Magazíne - ROTARY GOOD NEWS
- which greets the Rl Centenniol os o bi-monthly in its seventh yeor of
existence. From the two-color magazíne of lote 2003 it has tronsformed
into the full-colour, 40-poge periodicol of 2005. We hove interocted
from the outsel with the Dům Publishing Agency whose owner, Jan
Hladký, is o member of RC Progue. The founding fothers were Dobroslov Zeman, PDG (RC Plzeň) ; Ivon Belon, PDG (RC Banská Bystrico);
ond Martin Pelíška with Andreo Vernerová (both from RC Brandýs-Boleslov). They were loter joined by Augustin Čermák (RC Hradec Králové},
Milan Rach, PDG (RC Progue), Vladimír Skalský (RC Progue City), Svatoplu k K. J edličko (RC Progue Clossic}, ond Alexander Brányik (RC
Nitro). Published in Czech ond Slovok with English summories of the
key orticles, the magazíne has subscribers in oll Clubs ond is distributed, free of chorge, to oll members of the Czech ond Slovo k governments ond porlioments os well os to leoding industriolists ond businesspeople ond officiols of leoding componies, institutions ond schools wherever the Rotory Clubs hove estoblished their presence. Few people
know Ihot aur octivities ond internotionol projects receive effective support from The Rotory Foundotion - the worlďs lorgest privote humonitorion endowment to which oll Rotorions moke contributions occording
to their obilities.

Since its inception, the District Mogozine has been directed by Editor-in-Chief
Dobroslav Zeman, PDG {right), o f RC Plzeň. For o couple of yeors, "non-Rotorion" Lukáš Tingl helped with the grophic loyout of the magozine.

Hovory s veřejností
Talking to the Pub lic
vydává ústředí Rl v Evonstonu ve státě lllinois (USA) . Další rotoriá nské
časopisy vycházejí nezávisle no sobě ve 23 různých jazycích po celém
světě o jsou distribuovány ve 130 zemích v celkovém tiskovém nákladu
766 000 výtisků.
ln mid-2003, the Rl Heodquorters reworded the contents ond stondard of aur magazíne. ROTARY GOOD NEWS wos odmitted into the
lomily of 31 officiol ROTARY periodico ls ossocioted in The Rotory
World Magazíne Press. TH E ROTAR IAN - the officiol centra! monthly
- is publ ished in English by the Rl World Heodquorters in Evonston, lllinois (U.S.A.). Other Rotory mogozines are pu blished independently in
23 longuoges oll over the world ond are distributed in 130 countries,
their totol circulotion being 766,000 copies.
In spirace srdcem
Duchovním přínosem našeho distriktu o vyzdvižením rolo riánských
ideálů o hodnot s mezinárodním dosahem je postupné vydávání aforis-

mů, veršů či filozofických úvah z pero českého rotoriáno - spisovatele
Martino Petišky, o to jak no stránkách časopisu ROTARY GOOD
NEWS, tok v podobě malých sborníčků. S touto iniciativou se započa
lo u příležitosti první dislriktní konference v roce 2000 vydáním česko
anglické brožurky "U mě ní být rotoriánem - inspirace srdcem". Její
úspěch vyvolal volné pokračován í v podobě tetralogie, o jej íž mimořádné obsahové úrovni o myšlenkovém dosahu pro celé společenství
Rotory svědčí i skutečnost, že ke každému ze čtyř svazků, vydaných
v angličtině, napsali postupně své předmluvy prezidenti Rl: Richard King
(USA) - The Art of Being Rotorion, Bhichoi Rottokul (Thajsko) - A Shining Circle o Jonothon Mojiyogbe (Nigérie) - Rotory Roys. Čtvrtou
o poslední část této tetralogie tvoří svazek nazvaný Rotory Poths.
K němu připojil své úvodní slovo Cori-Wilhelm Stenhommo r (Švédsko},
který ve funkci prezidenta Rl no rok 2005-06 otevírá vstup do druhého
století života Roto ry pod obnoveným heslem SERVICE ABOVE SELF.

Od zrodu distriktního časopisu ie ieho šéfredaktorem Dobroslav Zeman, PDG
{vpravo} z RC Plzeň. No ieho konečné podobě se několik let podílel i "nerotorión ", grafik Lukáš Tingl.
Obsahová i formální úroveň našeho časopisu stejně tok jako jeho
zaměření o dosah byly oceněny v polovině roku 2003 ústředím Rl.

Časopis byl zařazen do rodiny 31 oficiálních časopisů ROTARY, sdružených pod názvem The Rotory World Magazíne Press. Ústřední oficiální měsíčník nese název THE ROTARIAN, o v anglickém jazyce jej
lnspirotion

by Heart

As on intellectuol contribution of aur District in promo ting Rotory ideols ond values tho t tronscend notionol limits, w e continue to publish
ophorisms, verses ond philosophicol reflections pen ned by writer Martin Petiško, o Czech Rotorion, both in RO TARY G OOD N EW S ond in
smoll booklets. The projecl sow light ol the First District Conference in
2000 when "The Art of Being Rotorion - on lnspirotion by Heort"
oppeored in Czech ond English. lts success encouroged us to releose
o Ioose sequel in four ports w hose exceptionolly high intellectuol stondard ond impoct are corroboroted by the foct thot Rl Presidents wrote
forewords to oll four vol umes published in English: Richa rd King
(U.S.A.) - The Art of Being Rotorion; Bhicho i Rottokul (Thoilond) A Shining Circle; ond Jonothon Mojiyogbe (Nigerio) - Rotory Roys.
The fourth ond losl sequel is the volu me entitled Rotory Poths. The foreword wos written by Cori-Wilhelm Stenhom mor (Sweden) w ho, os Rotory President 2005-06, inougurotes Ro to ry 's second century under the
revived mo tto, SERVI CE ABOVE SE LF.
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Hovory s veře jností

Talking to the Public
Martin Petiška, member ol RGN Editoriol Boord (right) meets Mr ond Mrs Bat'o
in 2004.

ries and to introduce oll its Czech and Slovak Clubs. Many of them
issued publications marking their vorious founding and restoration anni·
versaries and receiving their Rl Charters, such os RC Prague, Hradec
Králové, Ostrava, Pl zeň etc. Many Clubs have fotely begun to receive
favorable reviews in the local and regiona l press. As a concise sum·
mory of facts and figures on 80 yeo rs of Roto ry tradition in the former
Czechoslovakia, District 2240 marked the March 2005 lnternational
Conference by the slim volume entitled THE FRAGMENTS OF
HISTORY. The booklet in English was meant to presage the more voluminous publication you are now reading.
Internetový portál

Morfin Petiško, člen redokčni rady RGN (vpravo} při osobním setkání s manželi
Balovými v roce 2004.

Martin Pe tiška /* 1951 /

Člen RC Brandýs-Boleslav, básník, prozaik, dramatik, publicista, rozhlasový a divadelní scenárista; píše pod psedonymem Eduard Martin.
Autor třiceti knih na témata sci-fi, detektivní i filozofické literatury (Česká
kniha mrtvých, Prorok); syn spisovatele Eduarda Petišky; majitel nakla·
datelství Martin, ve kterém vydává díla svého otce i dalších autorů
v řadě světových jazyků.

Internet se stal v posledním desetiletí naprosto neodmyslitelným
a nenahraditelným fenoménem světa informací. Toho jsou si sa m ozře j·
mě vědomi i čeští a slovenští rotariáni - a tak brzy po zřízení svého
samostatného distriktu zř ídi l i své webové stránky. Př íp ravnými peripe·
tiemi prošly už v rota riánském roce 1999/2000. Verze, která z hledis·
ka softwarového řešení neměla v té době mezi zahraničn ími distrikty
kon kurenci, byla spuštěna v roce 2001. Poslední nároč n ější úpravou
prošel webdesign internetového portálu v roce 2003, kdy byl apliko·
ván dynamický redakční systém, umožňující přímou účast webmaste rů
jednotlivých klubů a výborů distriktu na průběžné aktualizaci jeho
obsahu . Dvě jazykové verze, česká a slovenská, jsou veřejně příst u pné
na internetu. Co nejširší veřej nosti tak poskytují aktuální a živou infor·
moci o dění jak v jednotlivých klubech, tak i na úrovni distriktu. Na
webových stránkách distriktu najdete základ ní informace o ideálech
a cílech Rotory, ale i množství zajímavých člán k ů ze všech dosavadních
čísel distriktního časopisu ROTARY GOOD NEWS. Na webové stránky
budou rovněž u m ístěny informace a doklady z historie klubů i distri ktu,
které pro nedostatek místa nebylo možno zahrnout do této pu blikace.
Doporučujeme proto návštěvu adresy www.rotary.cz nebo www.rotary.sk. Mnoho dalšího se dozvíte také z webových stránek, zř ízenýc h
nejen ústředím Rl (na adrese www.rotary.org) , ale i mnoha jednotlivý·
mi distrikty a tisíci Rotory k lu b ů v kterémkoliv světad íl u.

-

Martin Petiška /* 1951 /
A member of RC Brandýs-Boleslav, poet, prose-writer, playwright,
publicist, radio and theatre script-writer; uses artistic nome Eduard Martin . Author of 30 books in the fields of science-fiction, detective genre
and philosophy; son of writer Eduard Petiška; owner of Martin Publishers; releases books by his fother ond other outhors in a number of
longuages.
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Příležitostné publikace
Přes stále se rozrůstající vliv o užívání elektronických médií má stále
svůj význam tištěné slovo.

U příležitosti své slavnostn í inaugurace no pražském Žofíně v roce
1999 proto distrikt 2240 vydal v češt ině o angličtin ě svůj
ALMANACH'99, jímž připomněl mimořádný význam oživení rotarián·
ských idejí v našich zemích po roce 1989 o také představil všechny své
tehdejší české i slovenské kluby. Mnohé z nich postupně vydaly své pří
ležitostné tiskoviny k připomenutí různých výročí svého založení či znovuzaložení o převzetí Charty Rl, jako například RC Praho, Hradec Králové, Ostrova, Plzeň a další. O činnosti řady klubů začínají v posledních
letech vycházet pozitivní zprávy i v místním a regionálním tisku. Pro
stručnou faktografickou informaci o osmdesátileté tradici Rotory v býva·
lém Československu vydal distrikt 2240 u příležitosti slavnostní mezi·
národní konference uskutečněné v březnu 2005 několikostránkové
kalendárium pod názvem THE FRAGMENTS OF HISTORY. Kalendárium vyšla v angličtině a bylo koncipováno jako předzvěst obsáhlejší
publikace, kterou právě pročítáte .
Other Publishing Efforts
Electronic media may rule supreme but printed word stili has its sig·
nificance. District 2240 marked its formal inauguration at Prague's
Žofín Center by a Czech-English ALMANAC '99 to highlight the excep·
tional significance of the post- 1989 revival of Rotory ideas in our count-
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The Internet Portal
Over the past decade, the internet has emerged os on inevitable and
irreplaceable phenomenon in the world of information. Czech and Sicvak Rotarians launched their websites soon after the establishment of
their District. lnitial twists ond turns happened in the Rotory year
1999/2000. The version that had no peers among foreign Districts in
terms of software application was launched in 2001. The web design
of the internet portal saw its lasl major change in 2003 when a dyna·
mic editorial system enabled direct participation of Club Webmasters
and District Committees in the running updates of ils conlenls. Two lan·
guage versions - Czech and Slovak - are publicly accessible on the
internet. latest news from the Clubs and Dislrict is readily available to
a wide audience. The District Websile provides entry-level information
obout the Rotory ideals and goa ls together with a wealth of read ing
stuH from oll issues of ROTARY GOOD NEWS published to date. This
Website also brings such information and documents from the Club and

District past which it was impossible for practical reasons to include in
this publication. Your visit to www.rotory.cz and www.rotary.sk is highly
recommended. A lot more con be gleaned also from the Rl World
Headquarters (www.rotary.or!>J), District and Club websites operating
on all continents.

Hovory s veřej ností
Talking to the Public

The M ed ia

The web presentation of our District in 200 I was largely determined by Vladimír
Skalský (left) o( RC Praho City ond Augustin Čermák o( RC Hradec Králové.

Rotory activities occasionally receive public media publicity. Czech
Radio Plzeň has lately demonstrated a forthcoming attitude by interviewing local Club and District officials and their domestic and foreign
guests in its midmorning talk shows. Czech Television marked the Rotory Centennial Year by a fea ture on Rotory District 2240 broadcast on
its "Good Luck Home" and "Good Morning" shows.
ln 1999, film director Kamilo Kytková amply documented the ina uguration of Rotory District 2240 in her video documentary " ... ad optima intenti" . The rationale and goa ls of the Roto ry Community are highlighted in the video production "Helping the Needy". lts authors
employ very impressive and emotive tools to document the unprecedented four-part humon itarian project implemented in the spring of
2004 on the initiative of the Governor of neighbou ring German District
1880, Hons Schlei, with effective financia l assistance in the form of
a Rotory Foundation Matching Grant. Clubs and the general public can
avail themselves of the program's Czech and German versions on CDROM.

A crew from Germany's regionol TVO chonnel working in

Plzeň

No koncepci webové prezentace našeho distriktu se v roce 200 I v rozhodující
podíleli rotoriáni Mgr. Vladimír Skalský (vlevo} z RC Praho City o Ing.

míře

Augustin Čermák z RC Hradec Králové.
Média

Činnost rotariánů je čas od času prezentována i ve veřejných médiích. Příkladem vstřícnosti je v posledních letech studio Českého rozhlasu v Plzni, které velmi ochotně zařazuje do svého dopoledního programu besedy s představiteli místního Rotory klubu, distriktu či s jejich
tuzemskými i zahraničními hosty. Pozadu nezůstala v roce rotariánských výročí ani Česká televize - vstup věnovaný Rotory distriktu 2240
zařadila do pravidelné relace "Domácí štěstí" a do vysílání Dobrého
rána.
Zříze ní samostatného Rotory distriktu 2240 úspěšně zdokumentoval
v roce 1999 video-záznam režisérky Kamily Kytkové pod názvem
" ... ad optima intenti" .. O smyslu a cílech rotariánského společenství
vypovídá videopořad "Pomáháme potřebným" . S využitím velmi půso
bivých a emotivních prostředků dokumentuje dosud největší čtyřdílný
humanitární projekt, který byl no jaře roku 2004 realizován díky iniciativě tehdejšího guvernéra sousedního
německého distriktu 1880 Honse Schleie
a za účinné finanční pomoci Nodace Rotory formou účelové dotace. Všem klubům
i celé veřejnosti je k dispozici v české
a německé verzi na CD-ROM.

V Plzni natáčel i štáb

německé

regionální televize TVO.

Členové Rotory klubu Praho Clossic zprostředka·
voli v září 2004 návštěvu guvernéra distriktu Viktora Príkazského (sedící vlevo}, sekretářky distriktu Magdy Príkozské·Kulo (sedící vpravo} o asistenta guvernéra pro Prahu o okolí Petra Pajase,
DGN, (stojící vlevo} v pražském sídle rozhlasové
stanice Radio Free Europe/Radio Liberty, u nás
známé pod názvem Svobodná Evropa.

ln September 2004, members of the Praha Classic Rotory Club arronged o visit o( District Gover·
nor Viktor Príkazský (sitting, left), District Secreta·
ry Magdo Príkazská·Kulo (sitting, right) ond Assistant Governor for Progue and Area Petr Pajas ,
DGN, (standing, left) to the Prague headquarters
o( Radio Free Europe/Radio Liberty.
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Hovory s veřejností
Talking to the Public
Ve ře jn á uz nání

Rotory kluby nebo jejich jednotliví členové jsou v místech, kde půso
bí, vnímáni pozitivně. Svědčí o tom i veřejná ocenění, kterých se jim
dostává. Nopříklod laureáty každoročně udělované " Ceny primátora
město Banská Bystrico" se postupně stali již čtyři členové zdejšího Rotory klubu - Ing. Dušan Kováč, MUDr. Ivan Belan, PDG (na snímku č. 1
společně s místostarostkou města PoedDr. Janou Borgul'ovou - vlevo a primátorem Ing. Jánem Králíkem, CSc. - uprostřed), Doc. Ing. Jozef
Medveď, PhD a Ing. Marián Gajdoš, PP. "Historickou pečet' město
Plzně" obdržel JUDr. Dobroslav Zeman, PDG, právě "za založení a
další rozvoj Rotory klubu Plzeň; jeho četné aktivity v klubu i v distriktu
2240 Rotory lnternational zde i v zahraničí se staly přínosem pro
město," jak je uvedeno v průvodním dopisu primátora. V Hradci Králové bylo ocen ění za nejvýznamnější počin ve prospěch města nazváno
"Cena Dr. Františka Ulricha" po jednom ze dvou slavných starostů
a zakládajícím čle n ovi zdejšího prvorepublikového Rotory klubu. Jedním z držitelů této ceny je také člen současného RC Hradec Králové,
mistr houslař Vladimír Pilař (reprezentuje čtvrtou generaci houslařů).
V roce 1999 rozhodlo zastupitelstvo města Český Krumlov udělit každoročně vyhodnocovanou "Cenu města" místnímu Rotory klubu za
výraznou podporu sociálních služeb o zdravotnictví (no snímku č.2 pře
bírá cenu tehdejší prezident klubu Otakar Veselý - vlevo - z rukou starosty město Antonína Prince -vpravo). RC Český Krumlov tohoto ocenění dosáhl již po pěti letech od svého založení. Obdobné příklady
bychom našli i v jiných městech.

Veselý receives the award from Moyor Antonín Princ - right). RC Český
Krumlov gained honors five years after its foundation day. Similar
examples could be found in other municipalities.

Dánská královna Margarethe ll. {na snímku uprostřed společně s manželem)
prestižní ceny, které udělu;e společnost EU ROPA NOSTRA,
federace více než 200 nevládních organizací zaměřených na ochranu evropského kulturního dědictví. V roce 2002 iednu z cen získal početný tým specialistů, kteří rekonstruovali zámek Kynžvart. Byl mezi nimi i akademický malíř, sochař
a restaurátor Jaroslav Šindelář, PP a člen RC Plzeň.
předává každoročně

Every year, the Oueen Margarethe ll of Denmark (center, escorted by her husband) awords prestigious prizes sponsored by EU ROPA NOSTRA - a federatian
af more than 200 nangavernmental arganizatians aiming to preserve the European cu/tura/ heritage. One of the 2002 awards went to the large team of
experts engaged in the reconstruction of the Kynžvart Chateau. One of them was
the academic painter, sculptor and art conservator Jaroslav Šindelář, PP and
member of RC Plzeň.
Public Reco g nition
Rotory Clubs and their individua! members are very fovourobly perceived wherever they operate. This is evidenced by the public recognition they enjoy. Thus, the annual Banská Bystrica Lord Mayor Awards
have gone to four members of thot city's Rotory Club - Dušan Kováč,
Dr. Ivan Belon, PDG (in picture together with Deputy Mayor Jana Borgul'ová (left) and Lord Mayor Ján Králík (center), Professor Jozef Medveď, PhD, and Marián Gajdoš, PP. The "Ancient Sea l of the City of
Plzeň" was awarded to Dr. Dobroslav Zeman for founding ond promoting Rotory Club Plzeň; his numerous Club and Rotory lnternational
District 2240 activities in and outside the Czech Republic are major
contributions to this City", to quote the Lord M ayor's letter. Hradec Králové awards major contributions to the city with the František Ulrich
Prize nomed for one of two prominent mayors and a founding member
of the pre-World War ll local Rotory Club. One other awordee is Vladimír Pilař, a fourth-generation prodigy of a fomous fomily of violinmakers ond member of today's RC Hradec Králové. ln 1999, the Český
Krumlov Town Hall elected to award the annual Town Prize (see Picture 2) to the local Rotory Club, in recog nition of its massive support to
sociol and health services (in picture 2, the Club's President Otakar
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Čestný odznak . Paul Harris Felow" viditelnou formou sdělu;e, že rotariónské
společenství si

váží těch, kteří přispívaií finančními prostředky do fondu Nadace
Rotory nebo výrazným způsobem napomóhaií realizovat rotariónské ideály
v místě působení klubu nebo distriktu. Čestný odznak PHF, ;ehož tradice sahá do
roku 1957, není určen pouze pro rotariány. Jeho nositelem se do roku 2005 stalo
v rámci Rotory distriktu 2 240 celkem 86
osob.

The "Paul Harris Fellow" Honorary Badge
is a visib/e proof of how deeply the Rotarians value those who give money to The
Rotory Foundation ar significant/y help ta
implement Rotory idea/s in their Clubs ar
Districts. This Honorary Citation whose tradition harks back to 1957 is not meant for
Ratarians only. By 2005, 86 individua/s
within Rotory District 2240 have earned
their PHF's.

Společnou cestou

A Joint Path

ROTARY
INTERNATIONAL
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Humanitární projekty
Humanitarian Projects

Noplňován i cílů

Nodoce Rotory se od vzniku našeho distriktu věnu;e intenzivně
Danielo Vondrová {vlevo). No snímku společně se členy svého klubu (RC Český
Krumlov).

Hnací síla

Činnost Nodoce Rotory (její tradice sahá do roku 1916, řízeno je
ústředím ROTARY INTERNATIONAL) se zaměřuje no podporu jedné

z nejvýznamnějších oblostí, v níž kluby i distrikt naplňují smysl své existence - pomáhat druhým, slabším, potřebným . Základní význam pro
financování Nodoce mojí dobrovolné roční příspěvky každého rotoriáno. Vedle toho jsou (zejména v USA) rotoriáni-dárci, kteří jako své
mimořádné dary převádějí částky v hodnotě deseli tisíců d o l arů (napří
klad Bili Gates i částky vyšší) o mnohdy rotoriáni pomalují no Nodoci
i ve svých závětích. Prostředn i ctvím účelovýc h dotací (Motching Grant
Projects) dává Nodoce no základě výběrového řízení možnost uskutečnit rozsáhlejší humanitární projekty přesahující finanční možnosti
klubů nebo distriktů. V každém, tedy i v našem distriktu je také možné
čerpat nadoční prostředky v rámci tzv. SHARE systému: v tříletýc h cyklech distrikt sám rozhoduje o použití 50% příspěvků, které do systému
vložili jeho členové. Za dobu existence distriktu 2240 využilo mnoho
českých o slovenských Rotory klubů k podpoře svých projektů (některé
z nich jsou podrobněji zmíněny no jiných místech této publikace) možnosti získat finanční prostředky od Nodoce Rotory. Znamená to, že od
1. července 1999 bylo až do počátku roku
2005 no humanitární o vzdělávací projekty
v rámci našeho distriktu 2240 vydáno zhruba
700 000 dolarů (400 000 dolarů, které získa ly kluby z vlastních zdrojů nebo sdružením
prostředků od partnerských klubů jiných distriktů zúčastn ěných no projektech, bylo no výslednou částku navýšeno dalším i 300 000 dolary
z fondů Nodoce Rotory). Proces přid ělování o
čerpání všech finančních prostřed ků v rámci
celého rotoriánského společenství (tedy nejen
no úrovni Nodoce, ale například i no úrovni jednotlivých klubů) je koncipován tok, aby byl adresný, přehledný o průkazný, obsahuje tedy
řadu ochranných prvků o kontrolních mechanismů . Vedle humanitárních
aktivit patří do sféry působnosti Nodoce i výchovné o vzdělávací programy, především jednoročn í velvyslanecká zahraniční stipendia
(Ambossodoriol Scholorships) v hodnotě 25 000 dolarů pro jednoho
účastníka, nebo teprve před několika roky zavedená tzv. mírová dvouletá stipendia v hodnotě 50 000 dolarů no každého studenta (Pecce
Keeping ond Conflict Resolution Scholorships), zakončená magisterským titulem. Právě tento druh stipendia využívají v rotoriánském roce
2004/2005 dva čeští studenti (jeden vyslaný RC Přerov, druhá studentka španělským RC Mojodohondo ve spolupráci s RC Hradec Králové). Do této ob lasti patří i výměno studijních skupin (Group Study
Exchange) - pro náš distri kt se stalo už tradicí pravidelná o če tná
výměno s distrikty v USA o Německu. K celosvětově zaměřeným program ům Nadoce Rotory patří především 3-H-progrom: zdraví - hlad human ito . No přelomu tisíciletí dostal v rá mci ROTARY
INTERNATIONAL prioritu nejvyššího stupně zvláštní program nazvaný
PolioPius - celosvětové vymýcení dětské obrny.
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Danielo Vondrová (/eft) has been intensively devoted to the fulfilment of the
Rotory Foundotion's ob;ectives since the establishment of aur District. She is seen
here in the compony of members of her Club (RC Český Krumlov).

Dr iving Fa rce
The Rotory Foundotion (whose trodition horks bock
to 1916 ond which is directed by the ROTARY
INTERNATIONAL World Headquorters) centers on
support in one of the leoding oreos of the Clubs' ond
District's endeovor ond mission - serving the others,
the weok ond the needy. The Rotory Foundotion is forgely finonced by voluntory onnuol contributions mode
by oll Rotorions. ln oddition, there are donors (especiolly in the United Stotes) who donote exceptionol
sums - often tens of thousonds of dollars (some of them, like Bili Gates,
give much more) ond many Rotorions bequest donotions to Rotory in
their losl will. By meons of the Motching Grant Projects the Foundotion
colls tenders thet enable the execution of vast humonitarion projects
thet would otherwise go beyond the finonciol meons of individua I Clubs
ond Districts. The SHARE System mokes it possible for oll Districts (including 2240) to drow money from the Foundotion. The Districts con themselves decide, in three-yeor cydes, obout the use of 50 percent of the
donotions mode by their members. Over the existence of District 2240,
many Czech ond Slovok Rotory Clubs hove avoiled themselves of the
opportunity to supporl their projects (some of them are discussed in
more detail throughout this publicotion) with money from The Rotory
Foundotion. ln the period from 1 June 1999 to eorly 2005, District
2240 spent obout 700,000 USD on humanitarion ond educotionol
projects (the 400,000 dollors obtoined by our Clubs from their own
resources or from the pooled resources of partner Clubs from other
Districts involved in these projects were replenished by onother
300,000 USD from The Rotory Foundotion). The process of ollocotion
ond drowing of oll finonciol ossets throughout the whole Rotory Community (ot the Foundotion ond Club levels) is well torgeted, transparent
ond olwoys evidentiory os it involves o wealth of protective precoutions
ond verification tools. Aport from its humonitarion activities, the Foundotion pursues olso educotionol progroms induding one-yeor Ambossodoriol Scholarships with 25,000 USD spent per participant, ond
o few yeors ego the Foundotion introduced Moster's Degree Pecce
Keeping ond Conflict Resolution Scholorships to the tune of USD
50,000 per one student. ln Rotory 2004/2005, tvvo Czech studenls
are using these scholorships (one from RC Přerov, ond one girl student
wos dispotched by Spoin 's RC Mojadohonda, in conjunction with RC
Hradec Králové). There are also Group Study Exchonges - our District
frequently swops students with U.S. ond Germon Districts. The globollyoriented Rotory Foundotion progroms indude obove oll the 3-H-Progrom - Heolth, Hunger ond Humanity. Al the turn of the century,
ROTARY INTERNATIONAL ottoched top priority to Program PolioPius
oimed ol globol erodicotion of poliomyelitis.

Projekt n ebýva lého rozsahu

Humanitární projekty
Humonitorion Projects

PolioPius je doteroz nojvýznomnejší o nojvi:ičší celosvetový program
Rotory, no jehož reolizácii so od obnovenio rotoriánskeho spoločen·
stvo v našich krajinách podielo svojim pravidelným ročným príspevkom
každý rotorián z obidvoch našich republík. No konto tohoto projektu sú
koždoročne poskytované d'ol'šie finončné prostriedky z fondov dištriktu
(DDF) o celý rod Rotory klubov prispievo ešte osobitnými dormi (noprÍ·
klad RC Piešťany, RC Český
PolioPius
Krumlov, RC Brno, RC Liptovský
Mikuláš, RC Košice). Zmocnen·

~
•

•
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com projektu PolioPius v nošom
dištrikte je od vzniku tohoto pro·
gramu Viktor Príkozský, PDG
z RC Poprod. Po množstvo

•••••

rokov so venuje profesionálne
epidemiológii o erodikácio det·
Rotary lnternational skej obrny patrila vždy do jeho
odbornej náplne. MUDr. Viktor
Príkozský bol oko lekár opokovone vysieloný Svetovou zdrovotníckou
orgonizáciou (WHO) do r6znych regionov sveto. Program PolioPius,
ktorý vyhlásili rotoriáni v spolupráci so Svetovou zdrovotníckou orgonizáciou, UNICEF o CDC Centrem USA pre kontrolu chorob o prevenciu,
má za ciel' erodikáciu detskej obrny · polio no celom svete. V roku
1985, keď Rotory program začínalo, detská obrno so vyskytovalo
v 128 krajinách sveto o den ne ochorelo okolo 1000 detí no túto chorobu, ktorá zonechávo d i eťo permonentne paralyzované o mnohé
z ochorelých detí no polio zomierojú . Od roku 1985 poskytli rotoriáni,
okrem mnoho tisícek hodín práce v teréne pri očkovaní, finončné pro·
striedky v sume presohujúcej 600 miliónov US dolárov. Zoočkovoných
bolo vyše dve miliardy detí. Detská obrno so už nevyskytuje no západ·
nej pologuli (certifikované
19941, v oblosti zápodné·
ho Pacifiku (2000) o v Európe (2002). V roku 2003
so vyskytlo už ibo necelých
2000 prípodov ochorení
v siedmych krajinách sveto.
Predpoklodá so, že so det·
skú obrnu podorí úspešne
eradikovoť do roku 2008.
Bude to nojvi:ičší dar Rotory
deťom celého sveto.
•

Mosty k v ýchodu
Plzeňské Náměstí republiky se stalo 25. března 2004 za účasti
veřejnosti o nebývalého zájmu médií (Český rozhlas, rádio FM PLUS,
regionální noviny řetězce BOHEMIA, štáby německých televizí ARD o
TV Oberrfranken) svědkem významné události v životě čtyř západočeských sociálních zařízení: během dopoledního slavnostního setkání
převzali jejich ředitel é do užívání hodnotné dary od rotoriánů. Déle
než rok připravovaný MG-pro jekt byl rozvržen do čtyř proj ektů dílčíc h :
• Rotory klub Cheb ve spolupráci s RC Fichtelgebirge předal Ústavu
sociální péče pro mentálně postižené děti MÁJA v Chebu sodu
zahradních rehabilitačníc h prvků z plastu v celkové ho d no tě cca

345 000

e
e

e

Kč,

Rotory klub Karlovy Vory ve spolupráci s RC Weiden opatři l pro
léčebnu dlouhodobě nemocných v Nejdku 50 speciálních ontideku·
bitálních matrací v celkové hodnotě cca 41 7 000 Kč ,
Rotory klub Klatovy ve spolupráci s RC Chom pořídil pro sociální
ústav Diakonie ČCE - středisko RADOST v Merklíně nový mikrobus
FORD Transit v celkové hodnotě cca 828 000 Kč ,
Rotory klub Plzeň ve spolupráci s RC Regensburg Morc-Aurel předal
terapeutickému středisku Sdružení LEDOVEC v ledcích u Plzně také
jeden nový mikrobus FORD Transit v celkové hodnotě cca 745 000 Kč .

A Program of Unprecedented Scope
PolioPius is thus for the vostest ond most significont Rotory globol pro·
gram to which oll Czech ond Slovo k Rotorions hove been moking on nu·
ol contributions ever since the restorotion of their community. The pro·
ject is finonced olso by District Designoted Funds (DDF) ond many Roto·
ry Clubs moke exceptional donotions (e.g. RC Piešťony, RC Český
Krumlov, RC Brno, RC liptovský Mikuláš, ond RC Košice). Viktor Prí·
kozský, PDG, of RC Poprod, has been the PolioPius Program Trustee for
our District ever since its inception. He has devoted his professionol
ottention to epidemiology for yeors ond polio erodicotion has olwoys
been port of hi s medicol mission. Dr. Príkozský has been repeated ly di s·
potched by the World Heolth Orgonizotion (WHO) on missions to vori·
ous ports o f the world. The PolioPius Program lounched by Rotorions in
conjunction with the World Heolth Orgonizotion, UNICEF ond the U.S.
Center of Disease Control ond Prevention oims ot erodicotion of polio
in oll countries of the world. When the program announced in 1985,
polio wos reported from 128 countries ond oround one thousond children fell ill every doy. Since then the Rotorions hove contributed volun·
teers for field voccinotion progroms ond donoted obout 600 million
U.S. dollors. An estimoted two billion children hove been vaccinoted.
Polio has b een completely erodicoted in the Western Hemisphere
( 1994), W estern Pocific (2000) ond Europe (2002). ln the course of
2002 few er than two thousond coses w ere reported in seven countries.
Polio is expected to b e globolly erodicoted by 2008. This will be Roto·
ry's major gift for the children of the w orld.

Koordinátor MG-pro;ektu Dobroslav Zeman, PDG {vlevo} o guvernér d istriktu
1880 pro období 2003/2004 Hons Schlei {vprovo) ;sou připraveni no předání
darovaných věcí do užívání.

M G Pro;ect Coordinator Dobroslav Zeman, PDG {left) and District 1880 Gover·
nor for 2003/2004 Hons Schle i {right) are ready to prese nt the donotions.
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Humanitární projekty
Humanitarian Projects
Tento v historii našeho Rotory distriktu 2240 zatím nejrozsáhlejší projekt (vynecháme-li pomoc rotoriánů po povodních v roce 2002) bylo
možné realizovat především díky velkorysé nabídce sousedního Rotory
distriktu 1880 (část Bavorsko o Sasko) o zásluhou účelové dotace, získané z fondů Nodoce Rotory. Podnět k tomuto projektu dol guvernér
německého distriktu Hons Schlei, aby tak v bezprostřední návaznosti
na vstup Česko do Evropské unie naplnil skutkem motto v tomto roce
úřadujícího prezidenta Rotory lnternationol Jonathona Majiyagbe
(Nigérie) "LEND A HAND". Ve svém krátkém příspěvku během plzeň
ské slavnosti Hons Schlei uvedl: "Vracíte se do Evropy, kom jste vždy
patřili. Těmito společnými aktivitami stavíme společný most k východu."
Naši němečtí sousedé nám tok skutečně podali svou pomocnou ruku, a
to i ve smyslu hesla, které nese jejich distriktní vlajko: "BRUCKE ZUM
OSTEN " - "MOSTY K VÝCHODU".
Bridg es to the East
On 25 Morch 2004, Plzeň 's Republic Squore became the focus of
public attention and unusuol media interesl (Czech Radio, Radio FM
Plus, Bohemio Regionol Press, German TV channels ARD ond TV
Oberrfranken): Four West Bohem ian social institutions received valuoble presents from the Rotory Community. The MG Project, which had
been four yeors in the moking, wos divided into four separate subprojects.
• Rotory Club Cheb in con junction with RC Fichtelgebirge presented a
set of plastic gardening rehobilitotion therapy tools worth oround
345,000 crowns to the MÁJA Sociol Care Institute for Mentally Handicapped Children.
• Rotory Club Karlovy Vory in conjunction with RC Weiden provided
50 special anti-decubital mattresses worth oround 417,000 crowns
to the Long-term Patients' Home in Nejdek.
• Rotory klub Klatovy in conjunction with RC Chom provided a new
Ford Transit Minivon worth ca. 828,000 crowns to the Evongelical
Social Care institute RADOST at Merklín.
• Roto ry klub Plzeň in conjunction with RC Regensburg Morc-Aurel presented a new Ford Transit minivan worth ca. 745 ,000 crowns to the
Theropy Center of the LEDOVEC Association of Ledce u Plzně.

This lorgest project in the history of District 2240 to dote (not counting in Rotory' s help after the 2002 floods) could ca me to fru ition tho nks
moin ly the generous offer of the neighb ouring District 1880 (part of
Bovorio ond Soxony) ond o Motchi ng Grant of the Rotory Foundation.
The project wos lounched on the incentive o f the Germon District Governor Hons Schlei, in order to greet the Czech Repu blic's EU entry ond to
fulfil Acting President Jonathan Mojiyogbe's motto, " LEND A HAND".
Hons Schlei said in his brief address at the Plzeň ceremony: " You are
coming bock to Europe where you have olwoys belonged. Throug h
these joint activities we are building o joint bridge to the East. " Our German neighbors really lenl us a hand, bei ng truthful to the motto of their
District Flag: " "BRUC KE ZUM OSTEN " - " BRIDGE TO THE EAST".
Pokračování spolupráce se sousedy

Úspěšně realizované MG-pro jekty otevřely cestu dalším společným
aktivitám klubů obou distrik t ů 2240 o 1880, podpořeným z prostředků
Nadoce Rotory v rotoriánském roce 2004-05. Rehabi l itač ní o kompenzační pomůcky včetně sedmi počítačů s dotykovými obrazovkami
v hodnotě půl milionu Kč představuje společný MG-projekt Rotory
k lubů Jihlavo o Chem nitz (byly předány jihlavské pomocné škole poskytující povinné základní vzdělání šedesáti mentálně postiženým děte m,
dětem s kombinovanými vadami a dětem autistickým). Spol ečným úsilím členů sousedících Rotory klubů Freitol o Liberec-Jablonec se podařilo dovybavit Charitní domov sen i orů v Chrastavě (zařízení kuchyně,
velkokapacitní prač ka , šest polohovacích postelí s antidekubitálními
matracemi - vše v hodnotě přes 260 000 Kč). Obdobný projekt
podobného rozsahu byl dokončen v červnu 2005 ve spolupráci Rotory klubů z Mostu a německého Freibergu.

Pomocná škola pro děti s více vadami v

Jihlavě.

{from left) : Hons Schlei, Governor o f D 1880, Dobroslav Zema n, PDG, Coordinator o f M G Pro;ect, and Viktor Príkazský, Governor of D 2240 present the new
flag o f District 1880 to the press.

The Jihlavo School for Pupils with Multiple Handicaps

Cooperation Continues

Zleva: Hons Schlei, guvernér D 1880, Dobroslav Zeman, PDG, koordinátor
MG-pro;ektu o Viktor Príkazský, guvernér D 2240 společně představuií novinářům novou vla;ku distriktu 1880.
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Successful MG Pro jects poved the w oy to e ther joint octivities
Districts 2240 ond 1880 supported by the Rotory Fou ndotion in Rotorian 2004-05. Rehabilitotion and compensotion aids including seven
touch-screen computers worth hall a million crowns were presented
within a joint MG Project of RC Jihlava and RC Chemnitz to a Jihlavo
school providing compulsory primary education to 60 children with
mentol handicap, combined defects and suffering from autism . Thanks
to joint efforts of the neighboring Rotory Clubs of Freital and Li berecJablonec, the Charity Home for Senior Citizens at Chrastava received
more than 260,000 crowns' worth of aid (kitchen equipment, a heavyduty washing machine and six positioning beds w ith anti-decubital mattresses). A similar pro ject on a comparable scale w as completed in June
2005 by Rotory Clubs o f M ost and Germany's Freiberg.

Pa rtn er ské distrikty / Partner Districts
Distrikt 191 O
Distrikt 1920
Distrikt 2390
Distrikt 1840
Distrikt 1880
Distrikt 1950
Distrikt 5160
Distrikt 5280
Distrikt 2490

Rakousko - Východ I Austrie - Eost
I SLO I HI HR I BIHI
Rakousko- Západ I Austrie - West
Švédsko I Sweden
Německo I Germony
Německo I Germony
Německo I Germony
Kalifornie, USA I Colifornio, USA
Kalifornie, USA I Colifornio, USA
Izrael I lsroel

Distriktní v ýbory pro meziná rodní spolupráci

ČR+SR I
ČR+ SR I
ČR+SR I
ČR+SR I
ČR+SR I

Rakousko
Německo
Nizozemí
Polsko ( 199812000)
Izrael (200112002)

District lnter-Country Committees

Czech
Czech
Czech
Czech
Czech

Republic ond Slovok Republic I
Republic ond Slovok Republic I
Republic ond Slovok Republic I
Republic ond Slovok Republic I
Republic ond Slovo k Republic I

Austrio
Germony
the Netherlonds
Paland (199812000)
lsroel(200 112002}

M e zinárodní spolupráce
Mezinárodní spolupráce je jedním ze základních pilířů Rotory, který
umožňuje naplňovat ideály rotoriánské služby o pomoci, ale také navozovat přátelské vztahy Rotory klubů i jednotlivých rotoriánů. Jeden rotorián z opačného konce světa prohlásil: "Odznak Rotory no vaší klopě
je pasem k novým přátelstvím o příležitostem."
Jedinečným příkladem mezinárodní spolupráce bylo pomoc zahraničních rotoriánů při obnově Rotory v Československu po roce 1989.
Po prvních kontaktech, spíše no úrovni jednotlivců, dostalo toto pomoc
organizovaný charakter rozhodnutím ústředí Rl, které pověřilo obnovou
Rotory v Československu zápodorokouský distrikt 1920. Rakouské
Rotory kluby se tok stoly patrony prvních obnovovaných i nově zakládaných českých o slovenských klubů. Tyto patronátní svazky umožnily
získat novým rotoriánům základní vědomosti o Rotory, jeho cílech o formách činnosti, ale také od počátku doly klubům do vínku pocit mezinárodní solidarity o příslušnosti ke světovému společenství. Velká část
patronátních kontaktů pak postupem doby přerostlo v trvalá klubová
přátelství, pravidelné vzájemné návštěvy o organizování společných
humanitárních nebo kulturních projektů. České i slovenské Rotory kluby
později navázaly dlouhou řadu dalších družebních svazků s kluby
z celého světa, počínaje kluby ze sousedních zemí o konče kluby no
opačném konci zeměkoule. V současné době téměř všechny kluby
našeho distriktu mojí družební svazky se zahrani čními rotoriány. Nejvíce jich je s rakouskými kluby - 27, no dalším místě je 25 družebních
svazků s kluby v Německu.

Klubová spolupráce se zeměmi s největším počtem kontaktů je koordinováno no úrovni distriktů smíšenými výbory (lnter-Country Committees - ICC). V současné době velmi aktivně pracují smíšené výbory
s Německem o s Rakouskem, které no svých pravidelných schůzkách
připravují společné akce, přesahující rámec klubové spolupráce. Znovu
se oživují kontakty s Nizozemím. Náš distrikt je rovněž zastoupen
v celoevropském koordinačním výboru pro mezinárodní spolupráci
(zemí CEEMA-RIBI), který no každoročních zasedáních hodnotí rozvoj
mezinárodní spolupráce o přináší náměty no její rozšiřování.

M ezinárodní spolupráce umožnilo v uplynulých letech uskutečněn í
celé řady humanitárních i kulturně-společenských projektů, o to jak
sdružováním finanč ních prostředků, tok i přípravou společných kulturních akcí. M ezi humanitárními projekty devadesátých let je možno

Mezinárodní spolupráce
lnternational cooperation
uvést vybavení stacionáře pro hendicopovoné děti ARPIDA v Čes
kých Budějovicích osobn ím výtahem ve spolupráci s rakouskými
partnery o s následným zakoupením mikrobusu, v poslední době
pak sdružený projekt čtyř západočeských klubů společně s němec
kým distriktem 1840. Zvláště je
třeba
zmínit pomoc obětem
povodní v Čechách v roce 2002, no které se podílely Rotory kluby od
USA až po Japonsko, Toiwon o Tasmánii. Z kulturních akcí stojí za zmínku obnovo drobných kulturních památek no Šumově (s distriktem 19 50)
nebo například mezinárodní soutěž mladých čes kých, německých
o francouzských hudebníků. Již po řadu let zve RC Ansboch posluchače plzeňské konzervatoře k účasti no hudebním festivalu " Bochwoche
Ansboch". Výborným př íkladem vzájemné spolupráce byl i významný
finanční příspěvek tří německých sousedních Rotory distr iktů 1840,
1880 o 1950 no pořízení cizojazyčné verze této publikace.

international service

,1rr

Kromě klubových kon ta ktů jsou neméně významné i individuální kontakty jednotlivých rotoriánů . Roto riánský odznak, případně rotoriánská
legitimace je vstupenkou no schůzku kteréhokoliv Rotory klu bu no
celém světě. Je proto samozřejmostí, že no schůzkách našich klubů
můžeme přivítat rotoriány z nejrůznějších zemí, kteří k nám přijížděj í no
služební nebo turistické cesty. Stejně tok i čeští o slovenští rotorián i navštěvují kluby no celém světě o po svém návratu informují členy svého
klubu, jak fungují kluby v zahran ič í. Ještě důležitějš í je však sku tečnost,
že příslušnost ke světové rotoriánské rodině umožňuje každému člena·
vi Rotory, aby se kde koliv no světě v případě potřeby obrátil no místní
rotoriány s prosbou o rodu nebo pomoc.

Jedno z desítek podobných setkání, tentokrát členů RC Praho Classic a RC Stullgari·Solitude.

One ol dozens ol similar meetings - this time between members ol RC Prague
Classic and RC Stuttgart Solitude
lnternational Cooperation
lnternotionol cooperotion is one ol the pillors ol Ro tory thot mokes it
possible to ful fill the ideols ol Rotory Service os w ell os to estoblish
friendly relotions between the Rotory Clubs ond individua! Roto rio ns.
A Rotorion from the other end ol the w orld soid: " Your Ro tory Ia pei pin
is your possport to new friendships ond new opportunities."
The internotionol Rotarions' help in reviving the Rotory movement in
Czechoslovokio ofter 1989 wos o showco se exomple ol such internotional cooperotion. ln the woke ol initiol contocts on more or less oneon·one Ieve!, this o ssistonce ocquired on orgonized chorocter following
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Mezinárodní spolupráce
lnternationa l Cooperation

the Rotory lnternotionol World Heodquorters decision to outhorize
West Austrio's District 1920 to help restore Rotory in Czechoslovokio.
The Austrion Rotory Clubs become the sponsors of the first restored ond
newly founded Czech ond Slovok Clubs. These sponsorship ti es helped
the new Rotorions ocquire the bosic knowledge obout Rotory, its gools
ond forms of octivity ond instilled in the new clubs from the outset the
sense of internotionol solidarity ond the sense of belonging to o worldwide community. Before Iang, many of these sponsorship contocts evolved into losting friendly relotions omong the Clubs, resulting in frequent
mutuol visits ond the orgonizotion of joint service ond culturol projects.
The Czech ond Slovok Rotory Clubs were quick to estoblish o ronge of
friendly relotionships with Clubs ol l over the world - from Clubs in the
neighboring countries to Clubs ol the ether end of the world. Nowodoys, virtuolly o ll Clubs of aur District foster relotions with internotionol
Rotorions. Now there are contocts with 27 Austrion ond 25 Germon
Clubs.
Club interoction with the countries with the most contocts is coordinoted ol the District level by the lnter-Country Committees {ICC). The
ICCs interacting with Germany ond Austria have lately been quite oclive - they pian joint projects ol their regular meetings that lranscend
standard Club cooperotion programs. Contacts with the Dutch Clubs
are being revived. Our District is represented also in the AII-European
Cooperotion Coordinoting Committee {CEEMA-RIBI countries) which
annua lly evoluotes progress on internationol cooperation ond suggests
how to expand it further.
Thanks to internotional cooperation, we hove been oble in the post
few years to implement o number of humonitorion ond culturol-social
projects by pooling aur resources ond orgonizing joint culturol programs. ln the 1990s we worked with aur Austrion portners to provide
a persono! elevotor to the ARPIDA establishment for hondicapped children in České Budějovice for which we subsequently purchased o minivon; ond lately four West Bohemion Clubs have launched a joint service project with Germany's District 1840. Well worth a mention is the
o id to the victims of the 2002 floods in the Czech Republic jointly pro·
vided by Rotory Clubs from the United States to Japan, and from Toiwan to Tasman ia. ln conjunction with District 1950 we hove shared in
the restoralion of small items of culturol heritoge in the Bohem ion Forest
{Šumava), and sponsored on international contest of young Czech,
Germon and French musicians, to name bul o few projects. Significantly, three neighboring Germon Rotory Districts - 1840, 1880 and 1950
- hove sho red in funding the translotion of this publicotion into Eng lish.

distrikt 1920 Rudolfem Buchmeiserem, PDG, tradičn í podzimní "výšlap". Jeho vyvrcholením je vždy lnter-Country-Meeting v horské chotě
na hřebenu Tří stoličníku. Při této příležitosti se zde prav i delně od roku
1999 hodnotí vzájemná spolupráce obou dist ri ktů o konkretizují plány
daného rotoriánského roku. Význam setkání, kterých se účastní i počel·
né skupiny rotariánů z německých klubů, stvrzuje každoročně přibýva
jící počet účastníků - napřík l ad v roce 2004 se tu sešlo už 32 roloriánů o 25 doprovázejících. Setkání podtrhuje také ustá lené motto mezidistriktního výboru: "Rotory bez hranic".

Friendship Knows No Ba rriers
Šumovo's Ml. Třístoličník {4,400 ft o bove seo level) is where three
notionol borders {Czech, Austrio n ond Germon) ond three Rotory
Districts {2240, 1920 ond 1840) meet. The neorby M l. Tro jmezná provides o mognificent ponoromic view of o ll the three reg ions. For over
200 yeors, ond moybe Ianger, this has been o symbol of relotions
o mang the peoples of the three territories. And this is w here the CzechSiovok-Austrion lnter-Country Committee led by Otakar Veselý, DG for
our District 2240, and Rudolf Buchmeiser, PDG for District 1920 conducts troditional autumn "cl imbs" . These undertakings are olways crowned by on lnter-Country Meeting in a tourist cho let ol Třís tol i čn ík . Ever
since 1999 the two Districts have used this opportunity to evaluate
mutuol cooperation and specify p lans for the Rotory Yeor. The impor·
tance of these meetings, attended olso by large Rota rian g rou ps from
German Districts, is corroborated by the steadily increosing !urnou! 32 Rotarians ond 25 guests took part in the 2004 "climb". The meetings are held under the lnter-District Committee motto: " Rotory without
Frontiers".

Kontakty s Ho land skem
ln oddition to the contocts between the Clubs there are also persona! contocts omong mole ond femole Rotarions. The Rotory Badge, or
the Rotory Poss, opens the doors to oll Rotory Club meetings onywhere in the world . lt goes without soying thot oll Rotorions troveling for
business or pleasure are sincerely welcome to aur meetings. Conversely, Czech and Slovak Rotarians visit Rotory Clubs oll over the world
and bring back fresh inputs on how the Clubs work abrood. More
imporlantly, though, the allegionce to the global Rotory Fami ly mokes
it possible for every member of Rotory to osk odvice or help from ony
locol Rotarian.

Přá tel ství

bez hranic

Šumavský Třístoličník {1332 m.n.m.) leží v místech, kde se setkává
hranice Česko, Rakousko, Německa, a tedy i hranice tří Rotory distriktů (2240, 1920 a 1840). Z nedaleké Trojmezné je nádherný výhled
současně do všech tří regionů . Přes dvě stě let, o možná i déle, je toto
místo tradičním symbolem vzájemnosti obyvatel těchto území. Právě
proto o právě sem svolává česko-slovensko-rakouský mezinárodní
výbor, vedený za náš distrikt 2240 Otakarem Veselým, DG, o za
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Podobne o ko existuje rozsiahla spolupráce medzi mestami v Holandsku a mestam i v obidvoch našich repub likách, existujú v podstate už od
roku 1990 partnerské vzt'ahy a j s niektorým i Rotory klubmi v Holandsku (8 klubov z ČR a 1 klub zo SR ). Založenie RC Jihlava v roku 1993
inicioval nopríklad práve holandský klub RC Purmerend. Takúto spoluprácu klubov oceňujú najmi:i mladí l'u dia, ktorým pobyty v zahranič
ných Rotory kempech umožňujú lepšie poznat' jednotlivé regióny Európy: pre našich účast níkov mu lti-kultúrne prostredie Holandska, pre
Holanďanov rozvoj krajin, které boli pre nich p redtým za "železnou
oponou". Prispel k tomu napríklad "Rotory Summer Camp Slovakia
2001 ", organizovaný spo l očne RC Bratislava a RC Piešt'any, alebo
kempy organizované v Holandsku napríklad Rotory klubmi Meedhuizen, Groningen N oord, Belcampo, Heerlen, a lebo RC a RTC Hoeksche
Waard a ďa l šími. Zanedbatel'ná nie je ani účast' holandských klubov
na humanitárnych projektoch našich klubov {napríklad spo l ečný projekt
RC Košice, holandského RC Roermond a holandskej Nadácie profesora Duboisa v hodnote 1, 1 mil. SK - súbor zdravotníckeho zariodenio
pre nemocnicu v Šaci, Domov dochodcov a Geriatrický ústav v Košiciach) . Spolupráce je tak rozsiahla, že ju koordinuje jeden z výborov
dištriktu pre medzinárodnú spoluprácu. 27. ma rco 2004 sa guvernér

nášho dištriktu MU Dr. Viktor Príkazský spoločne so sekretárkou dištriktu
Magdou Príkozský·Kula zúčastnil společného stretnutio členov Holond·
sko·Česko·slovenskej společnosti (existuje už dvodsoť rokov), holond·
ských rotoriánov o ďalších priaznivcov vzájomnej spolupráce v meste
Nijkerk. Stretnutie inicioval Gerhard Popemo, člen RC Hoogeveen,
ktorý bol vymenovoný za honorárneho konzula Slovenskej republiky
v Holandsku. No stretnutí so svojim príspevkom vystúpil oj slovenský
vel'vyslonec v Holandsku Ján Kuderjavý o český vel'vyslonec Ing. Petr
Kubernát. Potešitel'ná bola správa o spoločnej výstave českých
o holandských umeleckých sklárov v meste Woudrichen, no reolizácii
ktorej spolupracoval miestny Rotory klub o RC Progue lnternationol.
Nádejná je oj spolupráce na véičšom projekte zomeranom no zdravof·
nú starostlivost' o prostitútky v českom pohraničí o reolizácio projektu
pre Dam Slovenského červeného krížo v Poprode - Spišskej Sobole.
Holondskí priotelia so recipročne zúčastnili oko hostio výročnej konfe·
rencie nášho dištriktu, ktorá sa uskutočnilo v máji 2004 v Karlových
Voroch.

Ve spolupráci mezi Rotory kluby v disfriktu 2240 o Holandsku převažují výměn·
né pobyty mladých lidí {na snímku Martina Stančeková vyslaná do Holandska
RC Bonská Bystrica}.

Mezinárodní spolupráce
lnternational Cooperation

Dutch gloss artists in Woudrichen, stoged by the local Rotory Club
together with RC Prague lnternotionol. Both porties hove lounched o
major project to provide heolth ca re to p rostitutes in the Czech border·
lond o nd o project of a Slovok Red Cross House in Poprod·Spišská
Soboto. Our Dutch friends were guests of honor ot the May 2004
Annuol Conference of aur District in Karlovy Vory.

Užhorod stále blízko
Zo Slovensko do Užhorodu (Ukrajino, D. 2230 ) sú to necelé dva
kilometre, z Košic niečo cez hodinku cesty a ulom. Užhorod je správnym
centrom rozsiohlej oblosti, ktorá mo la v rokoch 19 18 - 1939 inú podo·
bu a nazývalo so Podkarpatská Rus. V tej dobe bola súčasťou Česko·
slovenskej republiky o v rokoch 1927 - 1939 tedo aj súčosťou vtedoj·
šieho dištriktu Rl 66 . V Košicioch o Užhorode vtedy existovali vel'mi
aktívne Rotory kluby, ktorých členovia udržiovoli vel'mi ču lé vzájomné
kontakty. No túto trodíciu nodviazoli hned" po obnovení činnosti RC
Košice v roku 2001 rotoriáni obidvoch miest. Užhorodskí rotariáni (RC
Užhorod obnovil činnost' už v roku 1994) so zúčastnili slávnostného
odovzdonio Charty Rl v Košiciach, početná výpravo Košičonov novští·
vila no jeseň 2001 Užhorod. Táto návštevo založilo trodíciu spoloč·
ných lnter·Country Meetingov. Spolupráce, v súčosnej dobe tedo med·
zinárodná, je od 5. októbro 2002 oficiálne zakotvená oj v rámcovej
portnerskej zmluve. Začali sa realizovat' aj prvé smelé p lány - projekt
podporený Motching Grontom no zokúpenie inkubátore p re užhorod·
skú nemocnicu, výmenné Ietné o zimné tábory p re deti o predovšetkým
materiálno podporo užhorodskej zá klodnej škole s vyučovacím jazy·
kom slovenským (7 tried s ce lkovým počtom 96 žiokov ). V roku 2005
bol v Užhorode založený ďolší klub RC Užhorod - Skala.

Youth exchange programs lorm the bu/k ol cooperafion between Rotory Clubs ol
Oisfricf 2240 and The Netherlonds (Martina Stančeková was senf fo the
Netherlands by RC Banská Bystrica}.

The Dutch Connection
Si mi/orly to the foirly extensive cooperotion between Dutch cities ond
towns in the Czech Republic ond Slovokio, there hove existed partner
ties, procticolly since 1990, omong individua! Rotory Clubs (eight
Czech Clubs ond one in Slovokio). Thus, the found ing of RC Jihlavo in
1993 wos inspired by RC Purmerend of the Netherlands. This type of
cooperotion is fovored especially by young people who trovel to Roto·
ry Comps outside their countries in order to leorn more obout the vari·
ous regions of Europe (Czechs ond Slovoks discover the multiculturol
environment of the Netherlonds and young Dutch people witness the
growth of the countries previously hidden behind the Iron Curtain) .
Rotory Summer Comp Slovokio, jointly orgonized by RC Bratislavo and
RC Piešťony, wos o cose in point, os were olso the comps orgonized in
the N etherlonds e.g. by the Rotory Clubs of Meedhuizen, Groningen
Noord, Belcompo, Heerlen or RC and RTC Hoeksche Woard ond
others. Dutch clubs porticipate o lso in the humonitorion projects or·
gonized by aur clubs (e.g. the 1.1 million Slovok crown joint project of
RC Košice, the Dutch RC Roermond ond thot country' s Professor Duba·
is Foundotion that bought medical equipment for the hospital in Šoco,
ond o senior citizen's home and geriatrie hospitol in Košice). This cal·
loborotion is in foct so extensive it must be coordinoted by one of the
District lnter·Country Committees. On 27 Morch 2004, aur District's
Governor Viktor Príkozský ond District Secretory Magdo Príkazsky·Kulo
ottended o joint meeting of the Dutch·Czech·Siovak Society (founded
20 yeors ogo), Dutch Rotarions ond o ther proponents of cooperotion
in the Dutch town of Nijkerk. The meeting wos o rgonized by Gerhord
Popemo, o member of RC Hoogeveen ond Slovokio's Honorory Con·
sul in the Netherlonds. The Slovok ond Czech Ambossodors to The
Hogue, Ján Kuderjavý ond Petr Kubernát, were omong the speokers.
The meeting was pleosed to heor obout o joint exhibition of Czech and

Uzhgorod is Stili Close to Us
Uzhgorod (Ukroine, Rotory District 2230) is o little over one mile
owoy from the Slovok border ond one hour's d rive from Košice. Uzh·
gorod is the odministrotive hub of o vast territory thot had o different sto·
tus in 1918·1939 when it wos known os Ruthenia. lt wos o Czechoslo·
vak province then (ond in 1927·1939, port of the former Roto ry District
66). Košice and Uzhgorod hod thriving Rotory Clubs whose members
fostered fruitful contocts. lmmediotely ofter the restorotion of RC Košice
in 2001, Rotorions of both cities revived this trod ition. The Uzhgorod
Rotorions (who resumed their octivities in 1994) ottended o ceremoniol
presentation of the Rl Chorter to Košice ond o sizeoble delegotion from
Košice visited Uzhgorod in the autumn of 200 1 (establishing o trodition
of joint lnter·Country Meetings). Since 5 October 2002, this internotio·
nol cooperation has been officiolly sonctioned by o fromework port·
nership agreement. The first bold plons hove come to fruition - o Mot·
ching Gront·supported project of pu rchosing on incubotor for the ·
Uzhgorod hospital, summer ond winter exchonge camp schemes for
children, ond obove oll moteriol support for on Uzhgorod primo ry
school providing instruction in the Slovak longuage (seven closses with
o total of 96 pupils). ln 2005, RC Uzhgorod·Skolo was estoblished.

ll l

tou bylo odhalení nově restaurované sochy sv. Blažeje ve Starém Plzenci, v místech s tisíciletou kulturní tradicí. Celkem se takovýchto ICM
účastnilo již několik set za hra ničn ích hostů, z nichž mnozí se pak podíleli na zajímavých společných projektech. V té souvislosti naváza l RC
Plzeň v květn u 2005 z podnětu velvyslance USA v Praze Willia ma J.
Cabanisse a za jeho osobní ú časti přátelskou spol upráci s jeho domovským Rotory klubem Birmingham, Alabamo, USA, aby tok i rotariá ni
společně podpořili družbu mezi oběma městy.

Meziná rodní spolupráce
lnternational Cooperation
Tradice plzeňských setkání
Při realizaci svých projektů za m ěřených na zlepšení životních podmínek pro lidi nemocné, stárnoucí či zdravotně postižené často spolupracuje Rotory klub Plzeň s řadou klubů ze zahraničí, např. ze Švýcarska, Rakouska, Ně mecka, Holandska, Anglie, Belgie, Francie, Itálie,

Lucembursko, USA o z dalších zemí. Pro prohloubení svých přátelských
vztahů se zahraničními partnery proto často pořádá mezinárodní přá

telská setkání, zvaná lnter-Country Meeting (ICMI s bohatým kulturním
o společenským programem. Zahraniční hosté mojí pokaždé během
několikadenního pobytu v naší zemi možnost také navštívit některé další
zajímavé regiony o jejich Rotory kluby se na těch to zájezdech také
organizačně podílejí (RC Český Krumlov, RC Jindřichův Hradec, RC
M ost opod.l. Poslední z těchto setkání, již třinácté, proběh lo v květnu
2005 zo účasti přá tel z N ěmecka, Rakousko o Belgie, jehož dominan-

The Plz eň M eetings
ln the implementotion ol its pro jects on improving the living conditions ol the sick, the oged ond the handicopped, Rotory Club P lzeň lrequently interocts with clubs obroad - in Switzerlond, Austrie, Germany,
the Netherlands, United Kingdom, Belgium, France, Italy, Luxembourg,
the United Stotes ond elsewhere. ln order to lurther enhonce lriendly
ties with its internotionol partners, the Club often holds interna tionol
lriendly get-togethers known os lnter-Country Meetings (ICMI with
o rich ond vo ried culturol ond social side program. The guests lrom
abroad, who spend o lew doys in ou r country, con visit interesting reg ions ond loco l Rotory Clubs, which help organ ize such excursions (RC
Český Krumlov, RC J indřichův Hradec, RC Most, etc.l. The !a test such
meeting - th irteenth in succession - took plece in May 2005 in the presence ol our Germon, Austrion ond Belgian lriends and centered on the
unveiling ol the newly restored Stotue ol St. Blasius in Starý Plzenec o plece w ith o millennium-old culturol trad ition. Hundreds ol interno tionol guests hove ottended these ICMs and many of them hove shared in
interesting joint projects. ln May 2005, on the initiotive ond in the presence ol the U.S. Ambassodor to Prague W illiam J. Coboniss, RC P l zeň
established friendship w ith his home Rotory Club in Birmingham, Alabamo so the Rotarions could support friendship between the two cities.
Výměny studijních sklupin
Výměno studijních skupin (GSE - G roup Study Exchonge l mezi jednotlivými distrikty podporovaná Nadací Rotory je jednou z nejvýznamnějších, ale organ i zač n ě (o pro vysílající kluby možná i linanč ně l
poměrně náročných aktivit rotariánského s po l ečenství. Koncentru jí se

GSE týmy vyslané distriktem 2240 / GSE teams dispatched by District 2240
rok
Year

hostitelský
distrikt
Host District

místo pobytu
Destination
GSE Team Leader

profesní sloiení týmu

Professional set-up of team

USA, Severní Kalifornie
U.S.A., North Californie
Jiří Fasl
RC Plzeň

lékař ORL (Žilino)
podnikotel.ké poradenství (Plzeň)
počítačová grafiko pro stavebnictví (České Budějovice)
advokacie (Bratislavo)

ORL physicion (Žilino)
business consultont (Plzeň)
civil engineering computer grophics (České Budějovice)
lowyer (Bratislavo)

2000

5160

2001

5280

USA, Kalifornie, LA
U.S.A., Colilornio, LA
Jozef Šišilo
RC Liptovský Mikuláš

tel ekomunika ce (Liptovský M ikuláš)
manažerko obchodního řetězce (Nitro)
l ékař - interni sto (Pl zeň)
oční lékařko (Žilino)
lékařko gastroenterologie (Jihlavo)

telecommunicotions (Liptovský M ikuláš)
retoil cho in manager (Nitro)
interno! medicine (Plzeň)
eye doctor (Žilino)
gostroenterologist (Jihlavo)

2001

2390

Jižní Švédsko
South Sweden
Vladimír Adámek
RC Ostrova

ekonom (Ostrova)
lékař - chirurg (Prostějov)
manažer marketingu o logistiky (Ostrovo-Porubo)
manažer cest. ruchu o TV novinář (Spišská N. Ves)
odborná asistentko zemědělské fakulty (České Budějovice)

economist (Ostrova)
surgeon (Prostějov)
marketing ond logistics manager (Ostrovo-Porubo)
tourist manager ond TV reporter (Spišská Nová Ves)
ogriculturol college teocher (České Budějovice)

2002

5870

USA, Texas
U.S.A., Texas
Libor Friedel
RC Ostravo

manažer humanitárních projektů (Ostravo)
manažerko firemních stra tegii (Praho)
occount director (Bratislavo)
vrcholový manažer (Ostrova)
lékařko - gen eti čko (Třebíč)

reliel oid manager (Ostravo)
corporote strotegy manager (Progue)
occount director (Bratislavo)
top manager (Ostrova)
genetics expert (Třebíč)

2003

7330

USA, Pensylvánie
U.S.A., Pennsylvonio
Jiří Locigo
RC Plzeň

IT specialisto (Plzeň)
manažerko logistiky (Nitro)
makléř (Banská Bystrico)
holistický terapeut (Liptovský Mikuláš)
lékař-gynekolog (Přerov)

fT speciolist (Plzeň)
logistics manager (Nitro)
broker (Banská Bystrico)
holistic theropist (Liptovský Mikuláš)
gynecologist (Přerov)

firemní manažerko (Košice)
novinář o překladatel (Bratislavo)
manažer za hrani čních investic v ČR (Praho )
lékař - traumato log (Most)
pracovnice samosprávy · krajského úřadu (Zlín)

compo ny manager (Košice)
journolist ond tronslotor (Bratislavo)
loreign investment manager (Progue)
emergency doctor (Most)o
loco l government olliciol (Zlín)

2005
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6650

USA, Ohio
U.S.A., Ohio
Jozelo Poláková
RC Košice

Mezinárodn í spolupráce
lnterna tional Cooperation

GSE týmy přijaté distrikte m 2240
GSE teams received by District 2240
rok
Year

vysílající
distrlkt
Dispatching

oblast
Destlnatlon
GSE Team Leader
USA Kalifornie, LA

2001

5280

U.S.A. Colifornio, LA
Charles IChuck}
leonhord Honchen
RC San Pedro

2002

5870

USA, Texas
U.S.A., Texas

2003

7330

USA, Pensylvánie
U.S.A., Pennsylvonio
Horris Funk

2003

1840

profesní sloiení týmu

Professlonal set-up of team

manažer v oblosti realit,
kostýmní výtvarnice,
učitelko o novinářko,

Reol estote manager
Costume designer
teacher and journalist

vysokoškolská asistentko,
socioložko

university teocher
sociologist

koordinátorko mezinárodního studio no univerzitě,
podnikatelko v reklamě,

lnternotionol studies coordinotor ol university,
odvertising agent,

asistentko ve státní správě,
nemocnični asistentko

hospitol assistont

Bavorsko
Bovaria

archi tektko,

Architecl,

bankovní úřednice,

Gunter Glotz

mechanik,

banking clerk,
mechonic

systémy měření o regulace,

2001

2005

2390

6550

stole administralion ossistont,

Jižní Švédsko
South Sweden

ženská vězeňská službo,
učitel,

Measuring and control systems,
femole prison service,

Ósten Tordenmolm
RC Harlosa

podporučík švédské armády,
městský architekt

teacher,
Swedish a rmy second lieutenont,
urbon orchitect

USA, Ohio
U.S.A., Ohio
John Kurz

Specialistko zdravotního pojištěni,

Heolth insuronce speciolist,

asistentko právní kanceláře,
pracovnice v rehabilitaci

rehobilitotion worker

lowyer's assislont,

RC Warren

V rotoriánském roce 2002/2003 si náš distrikt vyměnil GSE-tým s distriktem
7330. Mnoho zajímových míst poznoli čeští o slovenští rotariáni v Pensylvánii
{snímek nahoře} o noopok Američoné se dobře bavili při poznáváni našich
národních tradic (snímek dole}.
ln Rotory 2002/2003, our District exchanged a GSE Teom with District 7330.
Czech ond Slovak Rotarians visited many interesting places in Pennsylvonia {picture obove} ond young Americons had o good firne discovering our notionol troditions {picture befow}.

v ní zásadní smě r y rotariánského úsilí: služba profesní (zvyšování všeobecného vzdělání a odborné úrovně členů). služba klubová (kontakt
mezi kluby) a meziná rodní {spolupráce kl ubů z růz ných zemí), do jisté
míry pak i služba obci (vyslání odborníku - nerotariánů do zah raničí).
I když se GSE bezprostředně týká jen malé skupiny ú ča stn íků (4-5 osob
vyslaných a stejného počtu reci proč ně přijatých), je do realizace zapojeno mnoho rotariánů př ípravou detailního rozvrhu člyř- až pětitýden
ního pobytu, obsahu jícího odborná setkání jednotlivých členů podle
jejich profesí. Účastníci GSE jsou většinou ubytováni v rodinách rotariánu a během výměn y střídaj í něko li krá t místo svého pobytu. Tím dochází k intenzivnímu poznává ní životního stylu, zvyklostí, kulturních a společens kých tradic a životní ú rovně navštívené země. Na za j i štění pobytu přijížděj ících GSE tým ů se podílejí Rotory kluby, které nominova ly své
kandidóly do týmu vysílaného. Spolupracuj í s nimi ovšem i další Roto ry
kluby distriktu, vě t šinou ty, které sídlí v turisticky nej exponovanějších
lokalitách - v Praze, Českém Krum lově, Bratislavě či Banské Bystrici.
Výměna zkušeností během samotného pobytu je jistě významná, ale
možná j eště cennější jsou poznatky, které č l enové GSE týmů předávají
svému okolí po svém návratu.

Group Study Exchanges
Supported by the Rotory Foundation, the G roup Study Exchanges
(GSE) between Districts are one of the most significanl yet organizationally (and indeed also financially for the clubs) demanding activities
sponsored by lhe Rotory Community. They are the quintessence of the
Rotarian effort: professional service {promoting generel education and
professional standards of the members). dub service (contacts between
clubs) and international service (cooperation between clubs from various countries) and, in a degree, also community service (dispatching
non-Rotarian specia lists to foreign countries). Even though the GSEs
only apply to small groups of participa nts (4-5 people dispatched and
obout os many people received on reciprocal basis). many Rotarians
gel involved in their preparation and implementation by virtue of planning detailed schedules of the four to five-day visits complete with individua! meetings o f professionals. GSE participants usually stay with
Rotory families and change base several times during thei r sojourn. This
helps them gain insig ht on the lifestyles, customs, cu ltura l and social traditions and living standards of the host country. The incoming GSE
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teoms are portly loken care of by the Rotory Clubs Ihot hove nominoted condidotes for the dispotched teom. They work with other Rotory
Clubs of their District, especiolly those in the major tourist destinotions
- Progue, Český Krumlov, Bratislavo ond Banská Bystrico. The exchonge of experience during the stoys is quite significont - bul the findings
Ihot the GSE teoms convey to their ossociotes upon return are certoinly
even more voluoble.

konferencí byl vedle dalších diplomatů velvyslanec Evropské komise
Romiro Cibrion, který ve svých vystoupeních upozorňoval i no slabá
místo České republiky při přístupových jednáních. Pohled podnikatelské
sféry no přístup k EU přinášeli významní představitelé velkých podniků,
k nimž patřil generální ředitel Škodo Auto Vladimír Kulhánek, generální ředitel Telecomu Přemysl Klímo, ředitel průmyslových divizí koncernu
Siemens Juergen Schmidt o mnoho dalších. Další okruhy diskutovaných
problémů se týkaly právní o finanční sféry, k nimž vystoupili představi
telé bankovních kruhů i vedoucí činitelé justice. Ekonomické konference
pražských rotoriánů svou odbornou úrovní i aktivní účastí vysoce posla·
vených osobností přispěly význa mným způsobem k prezentaci Roto ry
v politických o ekonomických kruzích o stoly se dů l ežitým faktorem pro
zvýšení vědomosti široké veřejnos t i o aktivitách Rotory. Výtěžek
z každé konference o následného rep rezen tačního Rotory plesu byl
použit no podporu sociálních projektů.

Conference o n Czech EU Ent ry

Konference ke vstupu ČR do EU
V letech 1999-2003 us p ořáda l RC Praho vždy v březnu celkem pět
mezinárodních ekonomických konferencí k problematice vstupu České
republiky do Evropské Unie, spojených s rotoriánskými plesy. Třetí
z těch to konferencí bylo pořádáno spol ečně s RC Ostrova, poslední
pátá jako s polečná akce pěti pražských Rotory klubů . Konference byly
otevřeny nejen rotoriánům distriktu 2240 (téma bylo blízké i rotoriánům
ze Slovensko}, ale i vybraným vysokoškolským studentům . Měly vysokou odbornou úroveň o byly postupně zaměřeny vždy no aktuální problematiku přístupových jednání ČR s představiteli EU. Všechny konference byly zahá jeny projevem hlavního vyjednavače ČR, který infor·
movol účastníky o stavu přístupových jednání o jeho hlavních problémech v tom kterém roce. čtyřikrát to byl Povel Teličko, v posledním roce
pak jeho nástupce Jan Kohout. No dvou konferencích vystoupil
s významným projevem tehdejší ministr práce o sociálních věcí Vladimír
Špidlo, který mimo jiné velmi kvalifikovaně vyvracel obavy západních
zemí z nekontrolovatelného přílivu českých pracovn ích sil zejména do
sousedních zemí p o podpisu smlouvy. Pravidelným účastníkem

Every Morch from 1999 to 2003, RC Progue held internotionol economic conferences focusing on the Czech Republic's plonned entry into
the Europeon Union. A ll five conferences were occompanied by Roto·
ry Balls. The third conference in succession wos o joint ventu re with RC
Ostrova, and the fifth conference was the collective endeovor of five
Progue Rotory Clubs. The conferences were open not only for District
2240 Rotorions (their topic wos interesting also for Slovak Rotorions)
bul olso for selected university students. They had high professionol
standard s ond eoch of them centered on a specific theme of the accession to lks b etween the Czech Republic ond EU officials. All conferences
opened with o speech by the Czech chief EU entry negotiotor who bri·
efed those present obout the progress of the occession talks ond the
moin issues emerging in the given yeor. Four conferences were thus
oddressed by Povel Teličko ond the fifth ond losl one by his successor
Jan Kohout. Two conferences heord the then Minister of La bor ond Soci·
ol Affoirs, Vladimír Špidlo, dispel W estern feors of unchecked flow of
Czech Ia bor to the neighboring countries after the signing of the treoty.
ln oddition to the invited diplomots, oll conferences were attended by
the Europeon Commission Ambossador Romiro Cibrian who pointed
outthe soft spots of the Czech Republic in the occession tolks. The busi·
ness ospects of the EU entry were highlighted by prominent industriolists
including Škodo Auto's Generel Direclor Vladimír Kulhánek, Czech
Telecom's Přemysl Klímo, Di rector of the Siemens lndustry Divisions Juer·
gen Schmidt, ond many o ther prominent business leoders. A lso discussed were lego! ond finoncial malters oddressed by senior bonking officials and lowyers. By virtue of their high professionol standard ond the
octive involvement of prominent figures, the Progue Rotorian economic
conferences duly highlighted Rotory in the politicol and business envi·
ronmenl ond helped enhonce public oworeness of the Rotory activities.
The proceeds of each conference ond representotive ball went in support of welfore progroms.
1. května 2004 se obě země Rotory distriktu 2240, Česká
republika a Slovenská republika, staly plnoprávnými členy
Evropské unie. Stalo se tak po téměř desetiletém procesu, podporovaném mimo jiné i většinou rotariánů .

Romiro Cibrion, velvyslanec Evropské unie v ČR {vlevo} o Vladimír Špidlo, nei·
dříve v pozici ministra o pozdéii premiéra ČR {dnes Eurokomisoř), potři/i k pro·
videlným

účastníkům

konference.

Romiro Cibrion, EU Ambossodor to the Czech Republic {lelt) ond Vladimír Špid·
/o, lormer Czech government minister ond premier currently serving os o Europeon Commissioner, were omong the regu/or porticiponts ol the conlerence.
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On the First of May 2004, the two Rotory District 2240 Countries - the Czech Republic and the Slovak Republic - b ecame
fully fledged Member Sta tes of the European Union. Th is was
the outcome o f an a lmost d ecade-long process suppor ted by
most Rota rians.
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užívané logo avizovat l 00. výročí
vzniku Rotory (23. února 2005). Při
veřejných rotariánských setkáních se
tehdy objevovalo i v českých a slo·
venských městech.
From 2003, ol most two years

~
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ahead of the jubilee, the worldwide
logo heralded Rotary's Centennial
(celebrated on 23 Februory 2005 ).
The logo could be seen ol public Rotory meetings in Czech and Slovak
tow ns and cities.
u

Rotariánská výročí
Rotarian Anniversa ries

;;i téměř dvou roků, začalo celosvětově
::E

Rozvinuté v lajky
Oslavy Storočnice ROTARY INTERNATIONAl v dištrikte 2240 za ča·
li 12. septembra 2004 vo výške 2 654,5 m n.m., na najvyššom geo·
grafickom bode Slovenskej republiky a dištriktu 2240, na vrchole Ger·
lochovského štítu vo Vysokých Tatrách. Šest' mužov a dve ženy vo
dvoch skupinách dvomi výstupovými cestami vyniesli prvýkrát v 80 roč·
nej histórii dištriktu symboly Rotory na vrchol Gerlachu. Ivan Belan,
PDG (RC Banská Bystrica), Ondrej Kollár, Peter Hámor (RC Poprad)
a péit' sympatizantov Rotory rozvinuli v tento deň o ll hodine na vrcho·
le vlajku s emblémom Storočnice Rl, vlajku dištriktu, štátne vlajky, vlajky
všetkých slovenských RC a vlajky RC, z ktorých pochádzali doterajší
DG 2240. Peter Hómor je prvý rotorián no svete, ktorý zdolal aj naj·
vyššie štíty všetkých sedem kontinentov o oko 74. človek na svefe sa stal
nositel'om horolezeckej sedemcípovej " Koruny sveta". Je iste viac oko
symbolické, že oslavy storočnice v nošom dištrikte začali na vrchole
Gerlachu a skončili v júni 2005 na Vl. konferencii dištriktu v Tatran·
skej Lomnici - pod konč iarmi Gerlachu a Vysokých Tatier.

vyrůst, vystřídají se alespoň tř i lidské generace. Stromy proto lidé vysa·

zují pro svoje potomky: "Zasaď strom, postav dů m a zploď syna" - zní
i dnes mužný apel. Národním stromem nejen Čechů a Slováků, ale
i ostatních Slovan ů se už kdysi stala lípa. Pod lípou probíhaly vesnické
sněmy a kázán í, scházela se fu mládež i milenci, kolem ní se konaly
slavnosti, lípa byla opředena i mytickými schopnostmi. lipová ratolest
zdobí dodnes na Pražském hradě standartu všech nástupců preziden·
fa Masaryka. Mladé "Stromy republiky", vysazované hojně po roce
1918 v městech a obcích, symbolizova ly svobodu, jednotnost obyvatel
i energii nového státu. Těžko spočítat, kolik památných st romů bylo od
té doby vysazeno na počest různých událostí a výročí, a to nejen
v našich zemích. Jisté je, že 28. října 2004, v den státního svátku ČR
a památného dne SR, k nim přibyly desítky dalších. Zasadili je ve stej·
ný den členové snad všech Rotory klubů našeho disfriktu. Jejich pro·
střednictvím tak na veřejně přístupných místech předávají poselství rota·
riánského společenství př íštím pokolen ím.

The G reen Relay

W ith the Flags Unfurled
The ROTARY INTERNATIO NAl Centennial Celebrations in District
2240 commenced on September 12, 2004 ol the altitude of 2,654.5
mefers above sea level - on Gerlach Peak in the High Ta tras, the geo·
graphic summit of the Slovak Republic and the whole District. For the
firsf firne in the District's 80·year·long history, six men and two women,
divided info two group s and using two differenf routes, carried Rotory
symbols fo the top of M ount Gerlach. Al ll :00 AM, Ivan Belan, PDG
(RC Banská Bystrica ), Ondrej Kollár, P, and Peter Hámor (RC Poprad),
together with five Rotory sympathizers, unfurled on the summit a flag
w ith the Rl Cenfennial Emblem, o Disfrict Flag, the N ational Flags, the
fla gs of oll Slovak RC's os well os the RC flags of oll DG' s to dole. Peter
Hámor is the wo rlďs firsf Rotarian to have conquered the summits o f oll
continents and only the 74th bearer of the seven·poinf "Crown of the
World" star. Symbolically enoug h, the Cenfennial Celebrations in our
District started on M ount Gerlach and were completed, in June 2005,
ol the 6th District Conference in Ta transká l omnica a t the foothills of
Gerlach and the High Tatras.
Zelená štafeta
Strom je symbolem dlouhověkosti, ba až nesmrtelnosti či věčnosti
v téměř každé etnické skupin ě, na každém kontinentě. N ež stačí strom

Trees are icons of longevity and immortality for almost oll ethnic com·
munities on oll continents. Three human generations come and go befo·
re a tree grow s. Trees are planted for the sa ke of the generafions to
come, and the timeless mocho imperative dictates: " Pian! a free, build
a house, and father a son ." For ages, linden has been the nationa l free
of not on ly the Czechs and Slovaks bul virtually a ll Slavie peoples. Vil·
lagers met in the shade of the linden tree to hold councils and hear ser·
mons, young people and lovers fook refuge under linden trees, village
feasts cenfred on linden frees, and linden was said to possess mag ie
powers. To this day, a linden twig graces the flag o f President Masaryk
and oll his successors ol Prague Castle. Young "Republic Trees", w ide·
ly planted in towns and villages after 19 18, were the symbols of free·
dom, unity and élan of the new Czechoslovak Republic. N o one will
precisely count oll the trees planted to mark evenfs and anniversories in
our two countries and beyond. Dozens more were planted on 28 Octa·
ber 2004, the Czech N a tional Day and a Memorable Day in Slova·
kia. They were planted on that day by members of virtuolly oll Rotory
Clubs o f our District. ln public places, linden frees convey the Rotory
Community's message fo the generafions fo come.

Oslavy 100. vý ročí vzni·
ku Rotory se všude no svě tě
staly oficiálním tématem pře·
devším rofariánského roku
2004/2005 .
Celebrations of the Rota·
ry Centennial gained world·
wide prominence and beca·
me the official keynote of
Rotarian 2004/2005.

CELE BR ATE
R O T A R Y
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Rota riónskó výroč í
Rotarian A nniversari es
Poselství zvon ů
Během Světového kongresu Rl v australském Brisbane se v červnu
2003 vydalo na svoji historickou, dvouletou pout světem no počest
stého výročí Rotory pět zvon ů o výšce zhruba 30 cm o váze 5 kg.
Dostaly příznačný název · "zvony století" (Rotory Cennteniol Bells). Při
své cestě připomínaly, podobně jako olympijský oheň, mezinárodní
rozměr Rotory. V průběhu času směřovaly všechny do Chicago, aby se,
tentokrát už opět společně, rozezněly v červnu 2005 při slavnostním
zahájení Světového kongresu Rl, pořádaného u příležitosti stého výročí
Rotory.
Jeden z těchto zvonů navštívil náš distrikt mezi 22. listopadem o 16.
prosincem roku 2004. Jako první jej přivíta l RC Praho společně s dalšími dvěma pražskými kluby, o to u příležitosti výstavy " Praho - Vídeň ,
dvě evropské metropole v běhu staletí". Pak ho čekal maratón veřej
ných benefičních koncertů, spol ečenských setkání, diskusních večerů
a humanitárních akcí, při nichž navštívil dalších 17 měst v obou našich
zemích. Zvon opustil náš distrikt po slavnostním večeru, uspořádaném
v Bratislavě . Na jeho putování se
podílely prakticky všechny kluby
distriktu, v některých místech se při
tom sdružily navzájem sousedící
kluby. Při každém setkání si účast
níci, tedy nejen rotariáni, ale i širší
veřejnost a představitelé měst
ských samospráv, připomenuli
pozitivní vliv rotariánského společenství na rozvoj občanské spol eč nosti, a to nejen v místních podmínkách, ale i v mezinárodním
kontextu. Myšlenky rotariánského
spol ečenství přito m svým hlasem
předával i "zvon století".

M essage of the Ring ing Bells
From the June 2003 Rl World Congress in Brisbane, Australia, five
twelve-inch ond ten-pound bells set out on their historie two-yeor journey
to celebrate the Rotory Centennial. Appropriately enough, they were
called the Rotory Centennial Bells. Emulating the example ol the Olympic Flame, they symbolized the internotional dimension of Rotory. All
the bells were coming home to Chicago to collectively ring in the June
2005 Rl World Congress marking the Rotory Centennial.
One bell visited our District and stayed with us from 22 November to
16 December 2004. RC Prague and two other Prague Clubs gave this
bell a grand reception os the city hosted the exhibition "Prague-Vienna,
Two European Cities in the Course ol Centuries". The bell subsequently
endured a morathon of public fundraising concerts, social get-togethers, discussion evenings and humanitarian projects in another 17
Czech and Slova k towns and cities. The bellleft our District after a gala
evening in Bratislava. Virtually oll District Clubs took part in arranging
the bell's travel schedule and neighboring Clubs often pooled their
resources. At each meeting, its participants - Rotorians and members of
the generel public os well os the local government officials - recalled
the Rotory Community's impact on the rise ol civil society on local and
international scole. The Centennial Bell added its voice to convey the
Rotory Community ideos to the public.
On 28 November 2004, four Rotorians from Trutnov and one from Vrchlabí with
their spouse s took the ROTARY CENTENNIAL BELL to Mount Sněžka, the highest
summit of the Czech Republic {1, 602 melres above seo Ieve/). The foathills and
slopes were icy and covered with hord frozen snow. The tempera ture on the summil wos ol freezing point, - 5• C, visibility was very low, and buildings were covered by o thick crusl o f ice. Th e climbers placed the be l/ o n o border slo ne o n the
Czech-Polísh fronlier. A frozen ma/let rang the bel/ o ne far e ach member of the
lwo Clubs, and o hundred limes for a/1 Rolarians of the worfd.
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Čtyři rotariáni z Trutnova o jeden z Vrchlabí, společně se dvěma manželkami,
vynesli "ROTARY CEN TENN IAL BELL" 28. listopadu 2004 no nejvyšší místo
České republiky, na vrchol Sněžky { J 602 m.n.m.). Na úpatí o svazích byl už led
nebo tvrdý, přemrz lý sníh. Na vrcholu teplota - 5• C, velmi malá viditelnost, vítr
60 - 70 km/hod, silná námraza i no budovách. V mírném závětří postavili zvon
no hraniční kámen mezi Českou republiku o Polskou republiku. Do volného prostoru na n ěj zazvonili zmrzlou paličkou - jednou za každého člena obou svých
k lubů, o pak ještě stokrát za všechny rotariány světa .
Pamětní m edaile s TGM

Nákladem Libora Ferdy a Dušana Hu ba če, č len ů RC Jihlava, byla
v únoru 2005 vydána ke 10 0. výroč í založení Rotory lnternational a 80.
výročí založení hnutí Rotory v bývalém Československu pamětní medaile. Na lícové straně je u m ístě n portrét T.G.M osoryka o po obvodu text
" první č e stný guvernér čes koslove ns kého distri ktu 66 ". Podle návrhu akademického sochaře a medailéro M ichala Vítanovského medaili vyrazilo
Štátná mincovňa Kremnica, š.p. v těchto provedeních: 1O ks patinovaná
m ěd~ 240 ks patinovaný bronz, 62 ks patinované stříb ro.

M asary k M em oria l M edals
Libor Ferda and Dušan Hubač of RC Jihlava released memoria l
meda ls in February 2005 to mark the Rotory lnternational Centennial
and 80 years ol the Rotory Movement in the former Czechoslovakia .
The face ol the medal featu res a portrait of Czechoslovak President
T.G . Masaryk and the text: " First Honorory G overnor ol Czechoslovak
District 66". The medals, designed by academic sculptor Michal Vítanovský, were minted by Štá tná mincovňa Krem nico, š.p. in the following
configurotions: 10 specimens in patino-coated copper, 240 specimens
in potinoted bronze, ond 62 specimens in patinated silver.

Vzpomínky bez patosu
Připomenutí významných rotoriánských výročí roku 2005 bylo téma-

tem slavnostní mezinárodní konference distriktu 2240, která se uskutečnilo v Praze ve dnech 4.- 6 . března 2005 za účasti téměř čtyř set
hostí, z toho téměř osmdesáti ze zahraničí . V Kongresovém centru
Praho vystoupili se svými zdravicemi vzácní hosté - předsedo Senátu
Parlamentu ČR Přemysl Sobotko, ministr zahraničních věcí SR Eduard
Kukon o delegát ús tředí Rl Rudolf Hčrndler z Německa .. bývalý ředitel
Rl, který se ve svém vystoupení zamýšlel mimo jiné i nad složitým vývojem Rotory ve střední Evropě. Všechny přítomné potěšil písemný
pozdrav ex-prezidenta republiky Václava Havla. Pozdrav rakouských
rotoriánů, kteří pomáhali po roce 1989 obnovit v Československu čin
nost rotoriánského společenství, přednesl Thomas Wotzenbock, PDG
1920. No účastn íky konference velmi silně zapůsobilo vystoupení stále
vitálního, jednadevadesátiletého rotoriánského doyeno, světoznámého
podnikatele Tomáše Bati - kdo jiný by ze svých zkušeností měl hovořit
lépe! V průběhu konference bylo jedenodvocet rotoriánú oceněno
čestným odznakem Paul Horris Fellow (PHF) o tři rotoriáni čestným
odznakem PHF s jedním safírem. Tři kluby obdrželi čestné uznání za
mimořádný příspěvek ve prospěch programu PolioPius.

Rotariánská výročí
Rota r ian Ann iversaries
The meeting of Tomáš Baťa with members of the Prague Rotaract amply demon strated the rotation of generations. ln this picture, Mr. Baťa {left) is seen with RTC
President Juraj Píš {center) and Richard Gažo.

Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka (vpravo) a ministr zahranič
ních věcí SR Eduard Kukan (druhý zprava) přebírají pamětní listy od budoucího
guvernéra distriktu Ing. Otakara Veselého (druhý zleva) a stávajícího guvernéra
distrktu Viktora Príkazského.

Setkání Tomáše Bati s členy pražského Rotaract klubu (jeho členové se mimo jiné
podileli na organizačním zajištění konference) symbolizovalo výstižně rotaci
generací. No snímku s panem Baťou {vlevo) Juraj Píš, prezident RTC Praha (uprostřed) a Richard Gažo.
Večer v Rudolfinu, po hlavní přestávce koncertu České filharmonie
řízené Vladimírem Válkem, předal Vi ktor Príkazský, DG, společně

s Otakarem Veselým, DGE, jménem Rotory distriktu 2240 dva peněži
té dary, každý v hodnotě 100 000 Kč. Sdružená orga nizace nevidomých o slabozrakých ČR (SONS) tento příspěvek využije k vybudování černé komory pro stimulaci o reedukaci zraku (metoda umožňuje
udržení zbytku zraku, u dětí případně i jeho oživení). Únia nevidiacich

Czech Senate Chairman Přemysl Sobotka {right) and Slovak Fareign Minister
Eduard Kukan (second right) receive memorial diplomas from the next District
Governor, Otakar Veselý (second left) and Acting District Governor Viktor Príkazský.

Un sentimenta l M em ories
lmportont Rotory onniversories in 2005 wos the keynote of the
District 2240 lnternotionol Conference held in Progue on 4-6 Morch
2005 ond ottended by olmost 400 guests including neorly eighty porticiponts from obrood. Greetings were personolly delivered to the Prague Congress Centre by speciol celebrities - Czech Senate Choirman
Přemysl Sobotko, Slovok Foreign Minister Eduard Kukan, ond Rl Headquarters Delegote Rudolf Hčrnd l er, PRID, from Germany, who tolked
obout the Rotory' s difficult situotion in Centra! Europe. The participonts
were delighted to receive o written messoge from the former Czech President Václav Havel. Greetings from the Austrion Rotorians, who helped
revive the Rotory Community in Czechoslovakia after 1989, were delivered by Thomas Watzenbock, PDG 1920. The conference wos deeply impressed by the persono! oppeoronce of the Rotory deon and
world-fomous industrialist Tomáš Bot'o, who is stili going strong ol 91 for who else has that much experience! Twenty-one Rotorions received
their Paul Harris Fellow (PHF) badges ond three Rotarians were aworded honorory PHFs with one sopphire. Three Clubs received honorory
mentions for their exceptional contributions to the PolioPius Project.

a slabozrakých Slovenska (Ú NSS) zakoupí z těchto prostředků dataprojektor a přenosný počítač, který bude využíván při kurzech o školení slabozrakých i při osvětové činnosti .

After the moin intermission of o Czech Philhormonic concert in Progue' Rudolfinum Concert Hall, with Vladim ír Válek conducting, Viktor
Príkazský, DG, ond Otakar Veselý, DGE, presented two finoncial gifts
on behalf of Rotory District 2240, eoch omounting to CZK 100,000.
The Amalgamoted Blind Associotion of the Czech Republ ic (SONS)
will use this donation to build a dork chamber for sight stimulotion ond
re-training (this method enables retoining residua! vision ond con revive
vision in children) . The Slovak Associotion of the Blind (ÚNSS) will buy
o data projector and portable PC to be used in cou rses ond troining
progroms for people with residua! vision and for educotional progroms.
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Rota riá nská výročí
Rotaria n An niversaries

ln the course of 2004, contocts were estoblished with obout 30
people who con stili remember Rotory octivities in the former Czechoslovokio or come from the fomilies of former Club members. Twenty-two
of them ottended the Conference; the others excused themselves for ill
heolth. Their encounters with the delegotes odded more zesl to the conference proceedings. All the veterons received commemorotive certificotes os o token of respect for the legocy o f our Rotory oncestors.

Během roku 2004 se podařilo vyhledat kontakt no tři desítky těch ,
kteří alespoň útržkovitě pamatují činnost Rotory klubů v bývalém Čes
koslovensku nebo no potomky členů dřívějších klubů. No konferenci
jich přijelo dvaadvacet, ostatním v tom zabránily zdravotní obtíže.
Popovídání s přítomnými bylo velmi zajímavým i příjemným zpestřením
konferenčního dne. No znamení úcty k odkazu našich rotoriánských
předchůdců byl všem předán Pamětní list.

cia l residence on 8 Morch 2005 . While the former used the opp ortunity to correct his sl ightly distorted conventional wisdom obout the
meaning of Rotory and the Rotaria ns' impact on the ethical and social
development of society, the latter, being well informed obout the Rotory activities at previous meetings (havi ng been the guest of a RC Banská Bystrica meeting ). asked questions obout the specific conditions of
development of the Rotory Commun ity. At b oth audiences, District
Governor Viktor Príkazský presented his hosts with b ronze com memorotive medals with the portrait of Pa ul P. Harris, issued in 1999 to ma rk
the inauguration of Rotory District 2 240, banners with our District
Badge, and informative readi ng materials. Both Presidents were mode
Honorary Governors of District 2240. This award was inspired by comman Rotory practice and harks back to the previous awardees - Czechoslovak President T. G . Masaryk and his successor, Edvard Beneš.
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Čestní guvernéři distriktu 2240
U příležitosti 100. výročí založení Rotory se rotoriáni no celém světě
setkávali při osobních audiencích s nejvyššími představiteli zemí,
v nichž působí. Stalo se tok i v našem distriktu. Sedmičlennou delegaci
rotoriánů distriktu 2240 přijal ve svém sídle prezident České republiky
Václav Klaus 1. února 2005 o prezident Slovenské republiky Ivon Gašparovič ve svém sídle 8. března 2005. Zatímco Václav Klaus si při této
příležitosti korigoval obecně vžité o trochu zkreslené představy o tom,
co slovo Rotory o také rotoriáni samotní znamenají pro etický o sociální rozvoj společnosti, Ivon Gašparovič, informovaný o aktivitách rotoriánů z dřívějších setkání (byl hostem jedné z klubových schůzek RC Banská Bystrico). kladl otázky týkající se specifických podmínek rozvoje
rotoriánského společenství. No závěr každé z obou audiencí předal
vedoucí obou delegací, guvernér distriktu Viktor Príkozský, hostitelům
bronzovou pamětní medaili s portrétem Paula P. Horrise, vydanou
v roce 1999 u příležitosti slavnostní inaugurace Rotory distriktu 2240,
vlaječku s odznakem našeho distriktu o podrobnější informační materiály. Vyvrcholením obou těchto setkání bylo propůjčení titulu čestného
guvernéra distriktu 2240 oběma nejvyšším představitelům našich států.
Toto jm enování bylo inspirováno obecně vžitými rotoriánskými
zvyklostmi o navozuje no předchozí nositele tohoto titulu, prezidenty
Československé republiky, T.G.Mosoryko o jeho nástupce Edvordo
Beneše.

Honorary G overnors of District 2240
Rotarians oll over the world used the Rotory Centennial to meet top
officials of the countries of their a cti vity. Our District ma de no exception.
Czech President Václav Klaus rece ived a seven-member delegation of
Rotarians from District 2240 in his official residence on 1 February
2005. Slovak President Ivan Ga š parovi č received delegates in his offi-
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Návrat k p orozum ě ní
Zhruba stovko rotoriánů ze dvou navzá jem sousedících d istriktů česko-slove nského distriktu 2240 a něm eckého distriktu 1880 (Severo-

východní Bavorsko a Sasko) se 28 . dubna 2005 sjelo do obce Lidice
nedaleko Prahy. Setkali se v místech, kde byli 10. června 1942
z pomsty Hitlerových nacistických jednotek zmasakrováni nebo odkud

byli odvlečeni do koncentračních táborů všichni zdejší obyvatelé. Obec
byla tehdy srovnáno se zemí. Z pěti set obyvatel přežilo jen 143 žen
a 17 dětí. Po válce bylo postaveno nová obec a na místě původních
Lidic vybudován památník. Při celodenním pietním setkání, jehož iniciátorem byl Otakar Veselý, DGE distriktu 2240, a jeho německý partner
Andreas Waggershauser, DG 1880, vyjádřili čeští i němečtí účastníci
úctu obětem i těm, kteří v utrpení přeži li. Současně vyslovili vůli všech
rotariánů k vzájemnému porozumění a společné mírové budoucnosti
nejen svých, ale všech národů světa. Tato vůle byla stvrzena vysazením
pěti památných stromů a odhalením pamětního kamene ve vstupním
prostoru zdejšího památníku.

Rotariánská výročí
Rotarian Anniversaries
Three Governors capped the festivities with o symbolical gesture of international
understonding - District 2240's future Governor Otakar Veselý from the Czech
Republic, the District 1880 Gavernor Andreos Wagershauser of Germany (center} ond Governor of District 2240, Slovakio's Viktor Prikazký {right}.

Symbolickým gestem mezinárodního porozuměni završili slovnost tři guvernéři budoucí guvernér distriktu 2240, Čech Ing . Otakar Veselý {vlevo}, guvernér
distriktu 1880, Němec Andreas Waggershauser {uprostřed} o guvernér distriktu
2240, Slovák MUDr. Viktor Prikazský {vpravo}
Rediscovering Understanding
Around 100 Rotarians from two neighboring Districts - the CzechoSiovak District 2240 and German District 1880 (North East Bavaria
ond Saxony} convened in Lidice near Prague on 28 April 2005. They
met where, in rage, Nazi troops massacred or deported to death
camps oll the local inhabitants, on 10 June 1942. The village was
razed to the ground. Of the 500 inhabitants, only 143 women and 17
children survived. A new village was b uilt after the Second World War
and a memorial was erected in the former Lidice. Al a day-long com-

Společenství Rotory započalo svoji stoletou pout' v únoru 1905
v Chicagu, USA. Toto zvláštní výroční č íslo našeho časopisu jsme také
otevřeli připomínkou Chicaga, a tak i naše vyprávění v Chicagu končí
me. V době, kdy toto rozšířené vydání dvouměsíč níku ROTARY GOOD
N EWS dokončujeme, připravuje několi k rotarián ů z České republiky
a Slovenské republi ky svá cestovní zavazadla k cestě no celosvětový
Kongres Rl v Chicagu ( 18.-22.června 2005}, jímž vrcholí oslavy 100.
výročí právě tam, kde se tato myšlenka zrodila. Přejeme proto šťastnou
cestu nejen jim, ale i celému společenstv í Rotory v onom tajemném prostoru, zvaném čas.

The Rotory Community commenced its century-long journey in Februory 1905, in Chicago, lllinois. We opened this special Centennial
issue of our magozine in Chicago, ond to Chicago we go now to end
the story. Even os this extended issue of our bi-monthly, ROTRARY
GOOD NEWS, is being forwarded to the printers, Czech and Slovak
Rotarians are packing their travel gear to attend the worldwide Rotory
Centennial celebrations in the Rotory Mecca on 18-22 June 2005.
Good winds to them - and good
winds for the Rotory Community
that navigates the ocean called
Time.

memorative assembly, inspired by Otakar Veselý, DGE of District 2240
and his German opposite number, Andreas Woggershauser, DG
1880, the Czech and German participants paid respect to the victims
ond those who survived the ordeal. They expressed the will of oll Rotarians to reoch mutual understanding and forge a peaceful common future of oll the notions of the world. As a manifestotion of their goodwill
they planted five memory trees and unveiled a memory slone at the entrance to the Lidice Monument.

ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION

CHICAGO
18-22 JUNE
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Rotory District 2240 involvement in major humanitarian projects:

Shrnutí
Summary

• Worldwide - PolioPius Program to erodicote poliomyelitis
• ln the Czech Republ ic - oid to 2002 flood victims
e ln the Slovak Republic - Hyperboric Chomber Equipment

Základní údaje
Bosic data

ČR
Czech Rep.

SR
Slovok Rep.

Dístrikt 2240
District 2240

Rozloho km'
Areo {sq. km)

78 866

49 035

127 901

10 283 000

5 395 000

15 678 000

počet obyvatel

Populotion

Z 15 zemí, v nichž mojí Roto ry kluby distriktu 2240 partnerské kluby
(celkem 87), je nej početněj i zastoupeno - Rakousko (27 klub ů ) a
Německo (25 klubů) .
Austria (27 clubs) ond Germony (25 clubs) are most heavi ly represented omong the 15 countries with partner clubs to District 2240 (87 clubs
altogether) .

V průběhu let 1925-2005 byly rotoriánské aktivity rozvíjeny no území
bývalého Československo celkem v 76 městech/ ln 1925-2005, Rotory
octivities were pursued in 76 towns and cities (CZ - 62, SK - 13, UA. 1)

nejbližší zahraniční partnerský klub/
Nearest foreign partner dub
Ukrajina / Ukraine
RC Uzhgorod (RC Košice- SK)
nejvzdálenější partnerské kluby v zahraničí /
Most distant partner clubs abroad:
Japonsko / Japan

RC Kyoto Rokuchu (RC Praho - CZ)
RC Sokoi-South (RC Praho Staré Město- CZ)

Čína/China · Taiwan
RC Toipei (RC Praho· CZ)

USA / U.S.A.
RC
RC
RC
RC
RC

Annopolis MD (RC Tábor. CZ)
Solem Ohio (RC Spišská Nová Ves - SK)
Noperville (RC Nitra - SK)
Ames (RC Frýdek-Místek)
of Toms River New Jeresey (RC Brno City - CZ)

Kanada / Canada
RC Orindo (RC Tábor- CZ)
RC Hamilton (RC Košice - SK

Ing. Vladimír Káš (1911 -2005), čl en RC Ostrava, byl od vzniku
distriktu 2240 jeho d oyenem. S Rotory se setkal už v mládí, před 2. svě
tovou válkou, jako vysokoškolský absolvent, kterému členové RC Praho
sjednali stáž v Anglii. V období Protektorátu Čechy a Moravo byl svěd
kem perzekucí některých svých rotoriánských přátel. Byl také pracovně
přeřazen do Ostravy, kde se pozděj i , v letech 1945-1948, sta l členem
Rotory klubu. V padesátých letech byl v souvislosti se svými rotariánskými aktivitami osm let vězněn . V roce 1993 se i p řes svůj tehdy již
pokročilý věk (82) sta l zakládaj ícím členem obnoveného RC Ostravo.
Byl nositelem čestného odznaku Paul Harris Fellow. Opustil nás 5.
března 2005 ve vě ku požehnaných 94 let. Jeho místo nejstaršího člena
distriktu tak zaujali dva o něco málo mladší rotoriáni - Sylva Kamen ická z RC Jičín o Bohumil Lošťák z RC Valti ce- Břeclav. Oběma je "teprve"

Zapojení rotariánů distriktu 2240 do největších humanitárních

třiaosmdesát .

projektů:
• celosvětově - program PolioPius no odstranění dětské obrny

Vladimír Káš ( 1911 -2005), member of RC Ostrava, wos the doyen of
District 2240 from its inception. He discovered Rotory os a young man,
a university graduate whom RC Prague sent to o study tri p to Britain
before World War l l. ln the worti me Protectorote of Bohemio ond

• v rámci ČR - pomoc postiženým povodněmi z roku 2002
• v rámci SR - přetloková komoro pro nemocnici VSŽ, o.s. Šaco

ll

7
7

3
30

Číselné údaje dle stavu ke dni 30. června 2005
Statistics as ot 30 June 2005
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56,6%

Morovio, he witnessed Nozi persecution of some of his Rotory friends.
He become o member of the Ostrova Rotory Club in 1945-1948. He
spent eight yeors in prison in the 1950s becouse of his Rotory octivities. ln 1993, ot oge 82, he wos the founding member of o restored RC
Ostrova. He wos oworded Paul Horris Fellow ond died on 5 Morch
2005 ot the oge of 94. As the District Senior, he wos succeeded by two
oppreciobly younger Rotorions - Sylvo Kamenická of RC Jičín ond
Bohumil Lošťák of RC Valtice- Břeclav. Both of them are " only" 83.
Věkově i . služebně • neimlodším rotoriónem distriktu se v rotoriónském roce
2004/2005 stol Jan Vaněček {*1982} z RC Plzeň, dlouholetý aktivní člen o prezident Rotoroct klubu Plzeň. No snímku vprovo při ;ednoročním studiiním pobytu v čínské Šonghoii.

Shrnutí
Sum mory
Bystrico. O rok později nás no Světovém kongresu Rl ve španělské Barceloně ( 19 tisíc účastník ů ze 146 zemí) reprezentoval opět guvernér

distriktu o to Stanislav Novák z RC Hradec Králové o Libor Friedel z RC
Ostrova. No dosud největším Světovém kongresu Rl jsme roku 2004
v japonské Osoce {45 tisíc delegátů ze l l O zemí) zastoupení bohužel
neměli.

Every yeor, Czech
ond Slovok Rotorions
o ttend meetings in
foreign countries. The
Rl World Convention
is chief omong them.
The 2001 Convention
wos held in San Antonia, Texas ond eur
District Governor Ivon Belon {RC Banská Bystrico) wos one of the
24,000 porticiponts. One yeor loter, District Governor Stanislav Novák
(RC Hradec Králové) ond Libor Friedel (RC Ostrova) represented their
country in Barcelono {Spoin) where 19,000 people from 146 countries met. Regrettobly, we hod no envoys to the so for biggest Rl World
Convention in Osoko, Japan {45,000 delegotes from 110 countries) .
Rozšířené výroční čísl o našeho distriktního časopisu, které právě pro-

Jan Vaněček (*1982) of RC Plzeň wos the District's youngest ond shortest-serving Rotorion in 2004/2005. He has long been on octive member ond President
of Rotoroct Club Plzeň . The photo shows him {right} during o one-yeor study trip
to Shonghoi, Chino.

Zdolonie nejvyšších vrcholov všetkých sedem kontinentov sveto
{Mount Everest, Corstenszovo pyromído, Mount McKinley, Kilimonjoro, Elbrus, Aconcaguo, Mount Vinson) predstovuje z hl'odisko alpinistického dosiohnutie nojvyššej méty - "Koruny sveto". Trodício vzniklo
v roku 1985. V priebehu rokov 1998 - 2003 so podorilo túto métu
dosiohnuť oko sedemdesiotemu piotemu človekovi no svete o prvému
rotoriánovi vóbec, horolezcovi z RC Poprod Petrovi Hámorovi. Pri štátnych vlajkách no koždom vrchole bolo preto oj vlajko jeho Rotory
klubu.

Conquering the worlďs seven highest summits {Mount Everest, Corstensz Pyramid, Mount McKinley, Kilimonjoro, Aconcaguo, Elborz, ond
Mount Vinson) is every olpinisťs cherished dreom {this trodition dotes
bock to 1985). ln 1998-2003, Peter Hámor of RC Poprod become the
75th mountoineer ond the first Rotorion ever to ochieve this occomplishment. His Rotory Club's flog wos olwoys odded to the flogs of the
ether expeditions.

Čeští o slovenští rotoriáni se každoročně účastní i řady rotoriánských
setkání pořádanýc h v zahraničí. Největším je Světový kong res Rl.
V roce 2001 byl v San Antonia {USA, Texas) mezi jeho 24 tisíci účast
níky také tehdejší guvernér našeho distriktu Ivon Belon z RC Banská

čítáte , vznikalo v průběhu dvou let, od p oloviny roku 2003. Obsahově

tok publikace postihuje období do če rvna 2005. Pro přípravu publikace byly použity autentické materiály, které se dochovaly no území dnešní ČR o SR {kromě nepotrného zlomku nebyly využity zahraniční zdroje). Vzhledem k tomu, že historie rotoriánského společenství no území
bývalého Československo nebylo v tokovém rozsahu o v ucelené podobě doposud zpracováno, jedná se o práci ojediněl ou o mimořádně
významnou. Iniciátorem vzniku publikace, autorem podstatné části
materiálů i hlavním realizátorem byl Mgr. Svatopluk K. Jedličko
(* 1954, Praho), v roce 1995 zakládající člen RC Český Krumlov o
v roce 2000 zakláda jící člen RC Praho Clossic {v období 2005/ 2006
jeho prezident), od za ložení distriktu 2240 v roce 1999 člen distriktní
komise pro službu obci o od roku
2002 redaktor časopisu ROTARY
GOOD NEWS. Jako absolvent
kated ry dokumentární tvorby
FAMU patří svojí profesí ke zkušeným publicistům v tištěnýc h i elektronických médiích.
This extended onnuol issue of
our District Magazíne took two
yeors to see the light of doy. This
publicotion therefore covers o
period ending in June 2005. Authentic documentotion from sources in todoy's Czech Republic ond
Slovokio were used (the use of
foreign sources wos only morginol). ln view of the foct thot never before
has the history of the Rotory Community in former Czechoslovokio treoted in such scope ond in such o comprehensive monner, this effort is
both unique ond truly significont. The broin fother of the project, outhor
of most contributions ond chief producer, Mgr. Svatopluk K. Jedličko
{* 1954, Progue), wos the founding member of RC Český Krumlov
( 1995) ond RC Progue Clossic {2000) whose President for
2005/2006 he is. Since the establishment of District 2240 in 1999 he
has been o member of the District Community Service Committee ond
has served since 2002 os on editor of the mogozine ROTARY GOOD
NEWS. An olumnus of the Documentory Department of the Progue Film
Acodemy, he is regorded os on experienced publicist in both the print
ond electronic media.
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Partneři

Partn ers

R ů znorodé aktivity rotoriánského spo l ečenství v jednotlivých městech

České republiky o Slovenské republiky ve prospěch humanitárních projek tů , rozvoje vzdělanosti i rozvoje občanské společnosti, tok jok jste se
s nimi a l espoň ve výběru těch nejvýrazněj ších mohli seznámit v této
publikaci, byly, jsou o budou závislé no obětavé , nezištné o dobrovolné činnosti každého rotoriáno, o to bez ohledu no jeho profesní postavení. Byly, jsou o budou závislé no bezpočtu hodin věnovaných klubovým aktivitám i no finančních prostředcích, kterými každý člen přispívá.
Členstvo rotoriánského společenství tvoří lidé širokého spektra profesí,
od intelektuál ů, středoškolských o univerzitních profesorů, lékař ů,
duchovních, pracovníků státní správy o volených zastupitel ů samosprávy, živnostníků podnikajících v nej různějších oblostech až po vrcholové
manažery nadnárodních společností.
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Noplňování rotoriánských i deá l ů se v každé době, mnohdy o mnoh-

de, odvíjí od ochoty o schopnosti těch sociálně silnějších vstupovat jako
pa rtneři , sponzoři o donátoři do klubem realizovaných p rojekt ů . Právě
partnerech jednotlivých projektů, podnikatelských subjektech rotarián ů
i těch, kteří členy Rotory nejsou, závisí de facto rozsah o výsledek rotariánského snožení. Také jim pak ve výsledku patří dík těch , které prostřednictvím Rotory podpoři l i. Jsou mezi nimi i tokoví, kteří v uplynulých
deseti patnácti letech (tak jako jejich předchůdci v době prvorepublikového Československo) vstupovali se svým příspěvkem do rotoriánských projektů vícekrát, třeba i pravidelně. Alespoň některé bychom
vám rádi připomenuli. Vždy!' i tato publikace se vám dostává do rukou
jedině jejich přičiněním.
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WELDINC TECHNOLOCY
WORKS
DESIGN • PRODUCTION • SALE • SERVICE • CONSULTING
• resistance weldlng machlnes
• single purpose weldlng machlnes
• complete weldlng
productlon Unes
• galvanlzatlon
• measurlng of welded pleces.
eastlngs and parts ln 3 D
• servlce, repalrs
and re-constructlons

s.r.o ..
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t;tkova 1021 .
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e·mail: lnfO@Jesva.cz http//: www.Jesva .cz
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Poradenství - Projekty - Školení / Consulting - Projects Training
Podstatná část nákladů na poradenství může být
dotována z fondů EU .
Substantial part of the costs of the consultancy could be
covered from European funds.
www.hertin.cz
Tel.: 606 777 998
E-mail: in fo@hertin.cz

Zvýšíme výkon Vaší firmy
For Better Performance

The Rotory Community's rich and voried efforts throughout the Czech
Republic and Slovakia in support of humonito rion pro jects, the advan·
cement of education and civic society, os presented in b rief outlines in
this publication, largely depend, ond will continue to depend, on the
unselfish voluntary work and attitudes of each and every Rotarian
regardless of his or her professional status. They have always depen·
ded, and always w ill depend, on countless hours dona ted to dub ocli·
vities os well os on l inonciol donotions from each member. The Roto ry
Community is mode up of people fro m oll wa lks o f life - ranging from
intellectuols, high school and university teache rs, doctors, clergymen,
civil servants and elected local government officia ls ond smollholders to
top monogers o f tronsnational corpo rations.
The implementotion of Rotory idea ls largely depends on the preparedness ond ability of the socia lly stronger to be partners, sponsors and
donors in the projects realized by their clubs. lt is the partners to individ ua! projects, the businesses own by both Rotorions and non-Rotarians
that critical ly determines the scope ond result of ony Rotarian effort.
They are the ultimate reci pients of the gratitude of those who gel support from Rotory. There are many Rotarians who - over the past 1O or
15 years, similarly os their precursors before World War ll - have
mode severo l, and often regular contributions to Rotarian pro jects. We
would like to hig hlig ht some of them. After oll, it is their effort that now
has you hold this publication in your ha nds.
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ZÁPADNÍ STAVEBNÍ a.s.
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BYTOVÉ STAVBY
OBČANSKÉ STAVBY
REKONSTRUKCE BUDOV
PR0MYSLOVÉ STAVBY
INŽENÝRSKÉSTAVBY

PROJEKČNÍ ČINNOST
INŽENÝRSKOU ČINNOST
DOPRAVU A MECHANIZACI
P0JčOVÁNÍ STAVEBNÍCH STROJO
A MECHANIZACE
MONTÁŽE A PRÁCE VŠECH
STAVEBNÍCH PROFESÍ
UBYTOVÁNÍ
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

TRADICE, KVALITA, SPOLEHLIVOST

ZAPADNI STAVEB NI a.s.
"-rlovant.l Jl.l5002 Chtb, Jct:+420154411 111,Fu:+420154471 US
http://www.zs.a. e·malt lnfoOu.a

Rotory klub Ostrava děkuje u příležitosti významného výročí všem svým členům a příznivcům,
kte,ří výraznou měrou přispěli k naplnění cílů
Rotory Jnternational. Nelze vyjmenovat všechny.
Náš dík patří zejména švýcarskému RC SchwyzMythen za účast v matching grantu Pořízení rentgenu pro polikliniku Frenštát p/R, RC Galleria
Area Houston za účast v matching grantu Poříze
ní kolonoskopu pro Frýdek-Místek a společnosti
Plzeňský Prazdroj, a.s. pivovar Radegast za desetiletou podporu tábora pro handicapované děti
Stružielka. Ceníme si vaší pomoci.
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Těžba

a zpracování

siC/o firmy:

Linecká 277, 381 Ol Leský Krumlov
Tel.: +420/ 380 711 424
Fax: +420/ 380 711 875
e-mail: kap@kamen-ck.cz
www.kamen-ck.cz

Výroba, prodej a doprava

kamene

betonové směsi

zajišťujeme

betonárl<a Český Krumlov
Tel.: +4 20/ 380 711 388
Tel.:+420/602503125
betonárl<a Frymburl<
Tel.: +420/ 380 735168
TeL: +420/ 602 433 542
betonárl<a Lom Kobylí Hora
Te1.:+420/ 388 310455
Tel.: +420/602107 972
betonárl<a Vimperl<
Tel.:+420/602 464 223
betonárl<a Strakonice
Tel.:+420/ 383 321132
Tel.: +420/602 463 587
betonárkaVeselí nad Lužnicí
Tel.: +420/724133 046
betonárl<a Větrní
Tel.: +420/380 732189
Tel.: +420/602121 503
betonárl<a Lom Plešovice
Tel.: +420/ 380 743 118
Tel.: +420/ 602 121504
betonárl<a luhov (Stráž pod Ralskem)
Tel.: +420/ 487 851054
Tel.:+420/724 355 941

přírodní

drcené kamenivo vhodné do
betonu, asfaltu, na silniční a železniční
svršky a speciální využití

garantujeme
výrobky jsou certifikovány
dle nových evropských norem
a společnost vlastní certifikát
řízení jakosti ISO 9001

prooo{OOIIy:
si<Jiofirmy:

Linecká277,381 Ol Ceský Krumlov
TeL: +420/ 380347813,Fax: +420/ 380347810
e-mail: crbeton@crbeton.cz
objednávky: +420/721842 744
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PlfŠOVICE (Leský Krumlov)
Tel.: +420/ 380 709 620

\

I
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ZRCADLOVÁ HUŤ (Ceský Krumlov)
Tel.: +420/ 380 739 118

J
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ISO 9001

KOBYÚ HORA (Prachatice)
TeL: +420/ 388 318 741
ŠEVĚTfN (Leské Budějovice)
Tel.: +420/ 387 901 222

KRTY (Strakonice)
Tel.: +420/ 383 399 132
PISEK (Písek)
Tel.: +420/ 382 212 091
REJTA (Trhové Siny)
TeL: +420/ 386 322 307

[ll

~

ISO 9001

ISO 9001

STAVCJ-;RT
Pnht.sro

Celoročně kvaljtníyb
a omp 1etnr s uz y
· Pevná hala se třemi kurty a stálou tribunou pro 80 osob
· čtyři venkovní antukové dvorce z toho jeden s osvětlením
· Odrazová stěna s minidvorcem
· Komfortní zázemí pro hráče
· Hotel s útulně zařízenými pokoji (WC, sprcha, TV/SAT)
· Restaurant s průhledem do haly (45 osob)
·Salonek
· Letní terasa pro 45 osob
· Venkovní bazén s lehátky na travnaté ploše pro relaxaci
· Vlastní parkoviště
Firemní akce:
Pro firmy nabízíme dílčí nebo komplexní služby v oblasti
sídlo firmy:

· Školení s ubytováním, občerstvením a stravováním
· Možnost sportovního vyžití ve volném čase
· Firemní večírky, prezentace a obchodní schůzky v hezkém
· Firemní tenisové turnaje, turnaje pro obchodní partnery

Linecká 277, 381 01 Český Krumlov
tenisový areál:

prostředí

Chva lšinská 247, 381 01 Český Krum lov
Te l., fax: +420/ 380 711 418
e-mail: te nis@te nis-centrum.cz
www.tenis-centrum.cz

FRANKE
nerezová sanita

Navštivte naší stálou výstavku na naší adrese
Franke s.r.a., Kolbenova 17, 190 00 Praha 9

www.franke-wse.cz

Slavnostní mezinárodní konference u příležitost i
100. výroč í Rotary lnternational a 80. výročí založení Rotary v bývalém Československu
Jubilee lntern ational Conference ce lebrating
the 1OOth Anniversary of Rotary lnternational
and 80th Annversary of the fi rst Rotary cl ub in the former Czechoslovakia
PRAHA I PRAG UE 05.03. 2005

GENERÁLNÍPARTNER

•

VARIA s.r.o.
HLAVNÍ PARTENŘI

MORAVSKÉ
TEPLARNY,

a.s.

VOLVO

v)'robco okologickóho
top/o a oloktllny
pro mt)sto Zim

PARTNEŘI

Tarrnac
Tarmac CZ a.s.
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BRNt NSKt! VODÁRNY A KANAUZACE
•kcfová spo~nost
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SLOVENSKÁ

'RESTAURACE

RC Ploelc

CCBC-t11CH~))
Bor aod Chtm MCHZ, a.r .o .

PRAG U E CO N GRESS CE NT RE

HEIDELBERGCEMENTGroup

KrumloV
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BETONBAU, s. r. o ....VYROBCE TECHNICKYCH BUDOV

Výrobní program

e Trafostanice a rozvodny

BETONBAU~

~ftv~~cúu~

e Stání pro výkonové transformátory

e

Měnírny

e

Kabelové a armaturní šachty

e

Telekomunikační

e

Objekty pro záložní zdroje

e

Regulační

e

Čistírny odpadních vod

e

Vodojemy

e

Odlu čovače

e

Reléové domky pro ČD

e

Sociální a sanitární objekty

e

Sklady nebezpečných látek

e

Výtahové šachty

pro MHD

obj ekty

stanice plynu

ropných látek

e Jímky a požární nád rže
Deštné v Orlických horách
Přednosti

e

systému Betonbau

Železoberonové bezesparé těleso - dokonalá

nepropusmost

vůči vodě

i oleji

e

Vodotěsné řešení prostupů

e

Ekologická nezávadnost

e

Stavba i v zimním období

e

Dlouhá životnost

e Jednoduchá a rychlá montáž
e Vysoký stupeň ochrany
e Splněné zkoušky na obloukový zkrat dle směrnice
PEHLA a ČSN 61 330 (16 kA po dobu 1 s)
I

BETONBAU, s. r. o.,

Průmyslová

S, 108 50 Praha 10, tel.: +420/28103 4111, fax: +420/28103 4 180
e-mail: betonbau@betonbau.cz, http://www.betonbau.cz

1925-2005
ROTARY KLUB PRAHA
80 LET
ROTARY CLUB PRAGUE
80 YEARS
RC Praha finančně přispěl na vydání této publikace

ROTARY(LUB
PRAG BOHEMIA

Bohmen war historisch schon immer von einer
einzigartigen Vielfalt der Kulturen bestimmt. lm
Zusammenleben verschiedener Religionen und
Volksgruppen, wie Tschechen, Slowaken,
Deutschen, ČJsterreichern und Juden hat sich die
Einzigartigkeit dieses Lan des herausgebildet.

České země se již vžd y vyznačovaly neobvyklou
kulturní a společenskou pestrostí. Tato
jedinečná atmosféra vznikla především
soužitím různých nábože nství a rozdílných
národnostních skupin jako Čechů, Slováků,
Němců, Rakušanů a Židů v tomto prostoru.

Wir sind der Ansicht, dass es insbesondere
nach dem Beitritt der neuen Uinder zur
europaischen Familie erforderlich ist, diese
gemeinsamen Traditionen in Erinnerung zu
rufen , die Iei der nicht nur voller Freundschaft
und Verstandnis waren. Wir wissen gut, wie
schmerzlich der Weg der Vol ker zur Vereinigung
a uf friedliche r Ba sis war. Deshalb moch ten wir
als deutschsprachiger Rotary Club PragBohemia dazu beitragen, erneut einen gemeinsamen mitteleuropaischen kulturellen und
gesellschaftlichen Raum zu schaffen.

Na tuto tradici bychom chtěli právě u
příležitosti návratu České republiky do
společenství evropských zemí navázat, i když
se tato doba nevyznačovala vždy jen
přátelstvím a vzájemným porozuměním.Jsem si
vědomi toho, jak bolestivá a pracná je cesta
národů k přátelskému sjednocení. Naším
přáním je jako německy mluvící Rotary Club
Prag-Bohemia přispět k znovuvytvoření tohoto
středoevropského kulturního a společenského

ln di esem Sinne laden wir Sie ganz herzlich ein,
uns bei diesem Vorhaben zu begleiten und zu
unterstUtzen.
Der Prasident

prostředí.

V tomto duchu Vás vyzýváme spolu s námi
usilovat o dosažení tohoto cíle.

Prezident

Rotary Club Prag Bohemia, Grand hotel Bohemia, Králodvorská 4, 11000 Praha 1
www.rc-prag-bohemia.cz

Poděkování patří zejména těm mnoha, kteří se v letech 2003 - 2005
podíleli na badatelské činnosti a sběru materiálů vztahujících se k čin·
nosti Rotory v bývalém Československu, případně poskytli materiály ze
svých rodinných archivů .

Tiráž
lmprint
FENOMÉN ROTARY
THE ROTARY PHENOMENON
Rotory na území bývalého Československa
Rotory in the Territory of the Former Czechoslovakia
1925 - 2005

Our thonks go obove oll to those who in 2003-20 05 shared in the research and retrieval of materials on Rotory activities in the former Czechoslovakia and often contributed materials from their private collections.
Redakční spolupráce l lssue contributors:

Ivan Belon, PDG (RC Banská Bystrica), Andriy Bahanych (RC Užhorod ), Aug ustin Čermá k (RC Hradec Králové), Roman Gronský (RC Olomouc), Jan Hladký (RC Praha), Vladislav Jáchymovský (RC Karlovy
Vary), Josef Lonský (RC Poděbrady), Milan Rach, PDG (RC Praha),
Andrea Vernerová (RC Brandýs-Boleslav), Dobroslav Zeman, PDG, (RC
Plzeň ) - předseda redakční rady I Chairman of Editorial Board.
Prameny I Sources:

rozšířené čísl o 412005 distriktního časopisu ROTARY GOOD NEWS
vydané u příleži tosti 100. vý ročí vzniku rotariánského spol eče n ství
ROTARY INTERNATIONAL ( 1905 - RC Chicago, lllionis, USA) a 80.
výročí příchodu Roto ry do bývalého Československa (1 925 - RC
Praha)

Extended lssue No. 412005 of the District Magazine ROTARY GOOD
NEWS published on the occasion of ROTARY INTERNATIONAL
CENTENNIAL ( 1905 - RC Chicago, lllinois, U.S.A.) ond celebrating
80 years of Rotory in Czechoslovakia ( 1925 - RC Prague)
ve spolupráci se členy redakční rady vydání připravil
in cooperotion with Members of the Editorial Board written by
Svatopluk K. Jed l ička (RC Praha-Ciassic)

Archiv hlavního město Prahy
Progue Municipol Archives
Archiv Kance l áře prezidenta republiky, Praha
Archives of the President of the Republic, Prague
Archiv města Plzně
Archives of the City of Plzeň
Knihovna Národního muzea, Praha
National Museum Library, Prague
Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav
Mladá Boleslav Museum, Mladá Boleslav
Muzeum Slovenského červe ného križa, Martin
Slovak Red Cross Museum, Martin
Národní knihovna ČR, Praha
Czech Republic National Library, Prague
Slovenská národná knižnica, Martin
Slovak National Library, Martin
Slovenské národné muzeum, Martin
Slovak National Museum, Martin
Státní okresní archiv v Nymburku se sídlem v Lysé nad Labem
Stole District Archives Nymburk at Lysá nad Labem
Státní ústřední archiv v Praze
Central Stole Archives Prague
soukromé a rodinné archivy rotariánů o pamětníků
Private and family archives of Rotorions ond Friends

anglické překlady I english translation: Libor Tre jdl
Fotog rafie
grafická úprava

I

graph ic loyout: Martin Růžičko

Vydal:
Distrikt 2240 Rotory lnternational
Česká republika a Slovenská republika
(mezinárodní nevládní organizace)
v Agentuře DŮM. s.r.o. Praha
Published by:
District 2240 Rotory lnternational
Czech Republic and Slovak Republic
(lnternational Nongovernmental O rganization)
at DŮM Agency, s.r.o. Prague
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I
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I
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I

Photography:

archivní snímky jednotlivých kl ubů I Archive pictures of individua!
Clubs, časopis Čsl. rotarián I Československý rotarián magazine, Ivan
Belan, PDG (RC Banská Bystrica), Roman G ronský (RC Plzeň), Jan
Hladký (RC Praha), Svatopluk Jedličko (RC Praho Classic), Dobroslav
Zema n, PDG (RC Plze ň)

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
No pořízení cizojazyčné verze této publikace významně přispěly
Rotory distrikty 1880, 1950, dále Rotory kluby Altotting-Burghausen, Bad-Worishofen, Freyung-Grafenau, Weilheiml Oberbayern všechny z distriktu 1840, a RC Neuruppin z distriktu 1940. Všem
těmto našim německým přátelům patří za příkladnou mezinárodní
spolupráci náš upřímný dík.

SPECIAL THANKS
Significant contributions to the foreign-language versions of th is publication were mode by Rotory Districts 1880 and 1950; Rotory Clubs
Altótting-Burghausen, Bad-Worishofen,Freyung-G rafenau and Weilheimi O berbayern - oll of them from District 1840, and RC Neuruppin of District 1940. Our cordiol thanks go to our German friends for
their selfless a ssistance across the border.
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