Oberbank

V překrásném prostředí česko
krumlovského zámku proběhl ve
čtvrtek 7. dubna slavnostní večer
u příležitosti úspěšného vstupu
Oberbank na český trh. To, že byl
zvolen právě Český Krumlov, není
náhoda. Jihočeský region je totiž
klíčový pro Horní Rakousko, kde
Oberbank AG sídlí již od roku
1869.
Patnáct let po pádu Železné opony
a rok po vstupu Česka do Evropské
unie už totiž neexistují důvody, proč
by obě země nekooperovaly. O tom,
že úspěšná spolupráce je navázána
v řadě oblastí kulturního, společenské
ho, obchodního a třeba i sportovního
života, hovořily na tiskové konferenci,
která večeru předcházela, takové
osobnosti, jakými jsou hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník, jeho
hornorakouský protějšek Josef Puhringer a zemský rada a člen hornorakouské vlády zodpovědný za hospodářství a vzdělávání Viktor Sigl.

NA ČESKÝ FINANČNÍ TRH

O konkrétní formě spolupráce na
poli bankovním a leasingovém hovořil
předeseda představenstva Oberbank
Dr. Franz Gasselsberger, MBA. Pro
Oberbank byl klíčovým rokem pro
expanzi do Česka rok 2004: v lednu
zahájila činnost v Praze dceřiná leasingová společnost, v létě došlo k pře
vzetí pěti poboček Sparkasse (SMW)
v jižních Čechách i s českým i zaměst
nanci a říjen téhož roku zastihl Oberbank v České republice již v plném
bankovním provozu.
Česko je podle slov Dr. Puhringera
velice atraktivní cíl, nebot' je jedním
z nejrychleji se rozvíjejících nových
členů EU. A právě Jihočeš i budou na
svém evropanství nejvíce profitovat,
protože jsou - z hlediska Rakouska v centru dění, a jižní Čechy se tak stávají základnou pro další expanzi
Oberbank do dalších regionů ČR .
Historicky vzato, Oberbank je se
svými 135 lety nejstarší samostatná
akciová banka v Rakousku s nejúspěš
něj ším i výnosy. Málokterá banka se
také může pyšnit tvrzením, že nikdy
v její historii nepřišel žádný její klient
její vinou o své peníze. Krom toho, že
mezi klientelu banky patří 500
rakouských firem z 550, které působí
v Česku, se Oberbank hodlá zaměřit
i na české zákazníky zejména střední
ho stavu, firemní i soukromé, a nabízet jim kompletní péči ve všech oblas-

tech spojených s financováním a spořením. S tím souvisí nutnost rozšiřovat
počet filiálek. Po pobočkách Oberbank v Českých Budějovicích , Českém
Krum lově , Vyšším Brodě, Táboře
a Písku bude v létě letošního roku otevřena další, v Praze na nám I.P. Pavlova 5 a při pravu je se zprovoznění dalších -v Brně a v Plzni. Vedení Oberbank v České republice bylo svěřeno
Mag. Heimo Sommerhuberovi, zkušenému
bankovnímu
managerovi
z Rakouska, a spolu s ním je zodpovědný Ing. Ivan Věžník, který od roku
1994 řídi l obchodní zastoupení Oberbank v Praze.
Oberbank rozhodně hodlá využít
celého prostoru, který se po vstupu
Česka do Unie nabídl a chce se stát
štikou na českém bankovním trhu.

H.L.
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Vážení čtenáři ,
mil! přátelé,

první tři měsíce roku 2005 byly pro nás
mimořádně významné: na slavnostní konferenci v Praze jsme oslavili za velké mezinárodní účasti sté výročí založení ROTARY a 80 Jer
od vzniku prvního Rorary klubu v našich
zemích; rorariánské d elegace byly při jary k audienci oběm a n ašimi prezidcnry; v a ngli črině
vyšla zkrácená verze 80bé hismrie našeho
d isrrikru jako předzvěsr slavnostní publikace
k romuro výročí; náš přítel Orakar Veselý z
Českého Krumlova absolvoval v Anaheimu
velmi důležiro u přípravu na výkon funkce
guvernéra, kde se na mezinárodním shromáždění serkal nejen s celým ved en ím ROTARY
INTERNATIONAL, ale i se svými kolegy
z celého svěra - guvernéry všech dalších 528
distriktů, kreří do svých funkcí nastoupí od
!.července.

O rom všem přináší mnoho zajímavých
informací lerošn í druhé čísl o našeho časo p is u .
Březen byl ostatně dů l ežitý i pro jeho další
vývoj: vedení našeho disrriktu požádalo
v polovin ě m ěsíce ústředí Rl o novou certifikaci našeho disrriktního periodika pro dalších
pět Jer, aby nejen prav ideln ě informovalo
členy všech českých a slovenských Rorary
klubtl, ale- a to především -aby poskyrovalo
kvalifikované informace o velmi zajímavém
dění v rotariánském svěrě co nejširší veřejnos
ti.
Z pochvalných slov o obsahové i formální
úrovni našeho časop isu usuzujeme, že cerrifikaci z Evanstonu získáme. Ovšem úroveň
časopisu bude i nadále záležer na nás všech:
jaké projekry připravím e, jak zajím avými rexry
a forografiemi přispějeme, ale i jakou inzercídle možnosri z v lasrních, zejména podnikatelských řad! - umožníme úhradu nákladů, spojených s jeho pravidelným vydáváním. Jedině
tak budeme moci splnit jeden z úkolů, který
srojí před všemi rotariány, ať žijí kdekoliv na
světě: prezentovat naše ideály služby a pomoci všem, kreří jsou jim ve svých myslích a srdcích o tevřeni.
A protože je právě duben m ěsícem rotariánského risku, obracím se na všechny čes ké a slovenské kluby s výzvou, aby co nejvíce podpoři l y financování našeho časopisu vhodnou
inzercí, bez níž se dnes žádná tiskovina neobejde.

Dobroslav Zeman,
Nfrulaktor ROTARY GOOD NEWS
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rel l't pro svě tl o u budoucnost
Rorary. Členové Roraracru srudemi a mladí profesionálové
ve věku 18-30 let, kteří se sdružili pro přátelství a službu, jsou
elitou své generace. Každý
z jeho členů se mt'tže stár
významným rorariánem, protože již v mládí prokázal aktivní
snahu k nap l ně ní rorariánských
cflt't a ús t řed níh o hesla
"SERVI CE ABOVE SELF" služba jiným před vlastním
prospěche m.

Při svých prezidenrských
cestách se srále obdivuji aktivitě
a krea ti vi tě Roraracr klubl't. Při
nedávné cestě do Ruska jsem se
v Pet rohrad ě setkal se čl eny
RTC kl ubu, kte ří p řiletěl i
z Vladivosroku, vzdáleného
9 letových hodin. T ito mladí
lidé s ku tečn ě porozuměli,
v čem spočívá dobrovolná čin 
nost Rorary. Rusko rak mů že
mír z jejich činnos ti skutečný
prospěch. Odjížděl jsem s dů
věrou , že budoucnost Rorary je
v příš tí generaci, s rcjnč rak jako
budoucnost Ruska.

Zatímco píši renro dopis,
Roraracr klubu v San
D iegu balí svá zavazadla pro
svůj první mezinárodní humanitární projekt, pro který jsou
mimořádně kvalifikováni. Čle
ny tohoto klubu jsou uprchlíci
ze Sudánu, kreřf jako d ě ti
uprchli bez rodičů nebo příbuz
ných před obča n skou válkou.
í se mo noví čle nové Roraracru vrací do
uprchlického tábora v Keni, ve kterém kdysi
žil i, aby ram pomáhali jiným uprchlíkl'tm
nalézt nový život. Toto je jeden z příkladů , jak
čl e nové Roraracru dokáží děl at vše, co pokládají za potřeb n é. Roraracr vzkvétá na celém
světě. S více než 7700 kl uby a 177 tisíci členy
je Roraracr přítom en té měř ve všech zemích,
kde je Rorary. Světový týden Roraracru, 7. 13. březen, byl tedy p říl ežitostí pro nás všechny, abychom podali ruku člen ů m Roraracru a
ubezpečil i je, že jsou č le ny rorariánské rodiny.
Spo nzorujte s po l eč n é projekty s místn ím
Roraracrem. Pozvěte čle n y Roraracr klubu na
vaši sch ůzku a navrh n ěte je za členy Rorary.
Roraracr je cestou k Rorary a naší odpovědčl enové

Dopis prezidema Rl na

březen

05

Milí rorariánšrí přátelé,
když Paul Harris v roce 1905 založil první
Rorary klub, neuměl si pravděpodobně před
stavit, že zakládá mez inárodn ě uznávanou
organizaci s I ,2 milionem čl en t'1, jejíž jsme
nyní součástí. Díváme-li se nejen zpět na prvních sto let Rorary, ale i vpřed do dalšího sra
let, neml'tžeme si být jisti rím, co nám přine 
sou. Ml'tžeme však ud ěl at mnoho pro ro, aby
naše s po l ečenství ROTARY INTERNATIONAL dále rostlo a mohutně lo.
Programy pro mladé jsou mostem pro člen
ství v Rorary a jsou jedním z dt'tležirých čini-
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Z listu prezidenta Rl Glenna E. Estessa,
Sr., ktorý nám poslal pri príležitosti 100.
výročia Rl a 80. výročia vzniku prvého
klubu v bývalom Ceskoslovensku:

7. marca 2005
Rotariánom Rotary dištriktu 2240
Drahí priatelia rotariáni,
blahoželám vám všetkým pri 80. výročí
póvodného udelenia Charty Rotary klubu
Praha. Keď rotariáni celého sveta oslavujú
storočnicu Rotary lnternational, je mi potešením poslať vám pozdravy, keď oslavujete toto významné výročie priatel'stva a
služby v českej republike a na Slovensku.
Rok 2004-05 je významný rok pre váš
klub a určíte pre celé Rotary. Existuje iba
málo organizácií, ktoré pósobia viacej ako
100 rokov. Skutočnosť, že Rotary dosiahlo
tento významný milník je znamením, že
existuje ohromná potreba a podpora pre
Rotary službu. Výročia sú vždy príležitostbu ku oslavovaniu, ale toto platí špeciálne pre tento rok.

nosrí jako rorananu je, abychom ruro cestu
udržovali o tevře nou .
Pro moji ženu Mary i pro mne je rodina
vždy na prvním místě . A často slýcháme od
čle n ů nebo potenciálních čle n t't , že mají rak
málo času na svou rodinu, že již nemohou vzít
na sebe závazek služby druhým. Rorary nikdy
n ec htěl o vzdalovat své č leny od jejich rodin,
naopak m ěl o by být silou, která rodinu upevJ'í uje. Povzbuďre své děti nebo vnuky, aby se
srali č leny Rorary, Roraracru nebo lnreracru
a pokud možno je zapojte do účasti na klubových projektech. Není lepší cesty, jak naučit
pomáhat, než poskytnout vlastn í přík l ad.
A zapojit n ěkolik generací do tJ Čas ri na humanitárních projektech je jednou z mnoha cest,
jak oslavit Rorary!

Gfenn E. Estess S1:,
prezident ROTARY !NTERNAT!ONAL

(pMožíf M. Roch)
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Keď Rotary klub Praha začínal , zaklada·
júci č lenovia cítili, že Rotary ideály služby
komunite sú cenné a dóveryhodné a že pre
tento cier založili Rotary klub v tejto častí
sveta. Trvalá vitalita Rotary vo vašom pries·
tore, napriek ťažkostiam , ktorým Rotary
v minulosti muselo čelit', je skutečným
dokladem vášho odovzdania sa týmto ide·
álom a závazkem voči rotariánom, ktorí boli
v hnutí pred vami.
Tento rok je časom, keď múdrosť, hu ma·
nita a schopnosti všetkých klubov sú úplne
oddané napredujúcej misii Rotary v celom
svete. Teraz, počas tohoto jedinečného
obdobia v našej histórii, žiadam všetkých
rotariánov usilovne sa snažit' CELEBRATE
ROTARY. Tento rok, keď sa podielame
s Rotary s inými na priateiStve a službe,
OSLAVTE výročie Rotary v českej republi·
ke a v Slovenskej republike, OSLAVTE sto·
ročie služby, OSLAVTE nové storočie úspe·
chov a predovšetkým
OSLAVTE ROTARY CELEBRATE ROTARY.

Váš Glenn E. Estess, Sr.,
Prezident, Rotary lnternational

An extract from the letter sent to us by
Glenn E. Estess, Sr., President of Rl, on
the occasion of the 100th anniversary
of Rl and the 80th anniversary of the
founding of the first Rotary Club in the
former Czechoslovakia

Milí rorariánští

přátel é,

Sté výročí nám vyrvořilo jedi n ečn ou příl eži ·
tost k tomu, abychom oslavili Rotary a infor·
movali veřejnos t o projektech, které pomáhají
komunitě, v níž žijete. Kolikrát jste už vyslechli otázku: Co vlasrně je to Rotary? Právě reď,
v tomto význam ném roce, je čas k tomu, abyste seznámili své spolupracovníky i své okolí
s tím, co slovo Rorary znamená. Sré výročí nám
vyrváří předpoklad k propagaci dobré práce
a humanitárního úsilí našeho spo l ečensrví.
Našich riskovi n a in formačních zdrojů musíme
využit k tomu, abychom informovali veřej nost
o nejstarší světové humani tární organizaci.
V souvislosri se srým výročí m rozvinulo
ROTARY INTERNATIONAL celosvětovou

informační kampaň, krerá poskytuje publikač
ní podklady pro více než 31 900 klubtt ve 166
zemích. Naším cílem je zvýšit informovanost a
vyrvoř i r lepší porozumění pro cíle Rorary a pro
jeho př ín os společn osti. Věřím , že lepší porozumění pro poslání Rotary vyrvo ří základ pro
zvýšení počtu členů a zvýší hrdost a elán všech
jeho dosavadních členů.

z oblasti Ph iladelphie. Účastn íci darovali tisíce
konzerv a vybrali více než 575 tisíc d ol arů ve
prospěch Nadace Rorary. (Nikdy nezapomenu
na to, když na ohromném in formačním panelu stadionu byla prom ítnuta informace o jednom z rotariánských humanitárních projektů.)
Při

vstupu do druhého stolerí naši služby
je nanejvýš dtdežité, abychom aktivně informovali o záslužné činn osti rotariá n ů.
Jak kdysi prohlásil Arthur Lagueux, prezident
ROTARY INTERNATIONAL pro rok
1950/51. bude vl iv Rotary na světové dě ní
přímo úm ěrný počtu komunit, které jsou
vystaveny vlivu rotariánských idejí. Pokračuj
me proto v oslavách Rotary tím, že se o náš
ideál služby a pomoci podělíme se svými přá
teli, rodinnými příslušníky a komunitou, v niž
žijeme. Je to poselsrví, které přetrvá budoucí
staletí.
veřej nosti

Počát kem rohoto roku rozeslalo Ltstředí RJ
všem klubům a disrriktům CD-ROM, obsahující materiál pro uveřej n ěn í v mediích. Prosím rotariány, aby tohoro materiálu využili při
svých kontaktech s mlstnlmi sdělovacím i prostředky. Spol ečn ě m ůžeme ovlivnir širší okruh
posluchačů a zvýšit naši viditelnost ve spo l eč
nosti.
Běh em února p ři n es l o sté výročí velkou
publicitu, když rotariáni pořádali sroleté oslavy a zahájili nové humanitární projekty. Na
celém svě tě se konala serkání s místními médii .
Rozhlasové a televizní stanice i tisk p řinášely
informace o rotariánských akcích, jako byly
maratónské běhy, ohňostroje, sázeni stromů,
slavnostní večeře či jiné slavnostní akce. Rotariáni rovn ěž propagovali naše hnutí ve svých
komunitách. Napříkl ad australští rotariáni
ve městech jako Brisbane, Canberra a Melbourne sponzorovali bill boardy a výstavy fotografií v obchodních centrech. V Malajsii poctili rotariáni bývalého předsedu
vlády slavnostn í večeři pro 800
osob a sponzorovali rotariánskou výstavu. A dva distrikry ve
Venezuele sl avnosrně otevřely
zdravotnické zařízení, specializované na léčení a prevenci cukrovky, jako jediné svého druhu
v celé oblasti. Vyzývám všechny
kluby, aby posílaly své návrhy
na uděle ní čes tn ého uznání
Rotary za Ltspěch y ve vztazích
k veřej n osti, abychom jím
mohli ocenit výji mečn é úspěchy
na tomto poli a zvýšili i tímto
zptrsobem viditelnost Rotary.
(Uzávěrka je 15.5., bližší informace na www.rotary.org.).

Gfenn E Estess S1:,
prezident ROTARY INTERNATIONAL
(pl'eložif M. Rach)

Jed ním z mých nezapomenutelných zážitků byl slavnosrn í
první hod na baseballovém
utkání Philadelphia Phillies,
který již po dvacet let pořádá
více než 200 Rotary k l ubů
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nové vedení Rl

Představuje tne

C.-W.Stenhatntnara,
prezidenta Rl pro rok 2005/06
Cari-Wilhelm Stenhammar, člen švédského Rotary klubu Goteborg, bude jako
prezident ROTARY INTERNA TIONAL stát v čele tohoto celosvětového společenství v roce 2005/06. Rotariánem je od roku 1974, od té doby působil
v mnoha funkcích , také jako ředitel Rl v letech 1996/98 a jako předseda
finančního komitétu v roce 1997/ 98. Výkonný redaktor
časopisu THE ROTARIAN Cary Silver mu položil několik
otázek, týkajících se jeho výhledu do příštího století
Rotary:
S jakými pocity vstupujete do dalšího století Rotary jako jeho prezident?
Je to pro mne velkou ctí, protože se rád
dívám vpřed. Z prvního sta let naší
existence si vyberme to nejlepší
jako vklad do dalšího sto letí. S po l ečn ě
mllžeme psát novou historii Rotary. Jsem hrdý
na to, co se nám podaři lo u skutečnit a těší m
se, že toho dokážeme ještě víc v budoucnosti.

Co vás inspirovalo k volbě vašeho motta pro tento rok?
Po řadu let se diskutovalo o tom, zda
máme mít pro každý rok nové mono.
Podle mého názoru ho každoročně
není zapotřebí, prorože naše
ús třední motro "SE RVICE
ABOVE SELF" je dokonalé. Při vsmpu do dalšího
století našic h služeb a
pomocí bylo p roto pro
m ne velmi snadné rozhodnout
se pro toro heslo, jež nej lépe vyjadřu
je ducha Rorary. Mám rád kontinuim, návaznost - a právě tímto mottem se vracíme ke svým koření'tm.

Jaké priority si stanovíte
pro své funkčn í období ?
Za budoucnost Rorary považuji
dvě slova: kon ri nuim a spolupráci.
Pro rok 2005/06 mám na
mysli tři hlavní rémata: boj s
negramotnosti a vzd ěl ávání, hospodaření s vodou spolu s péčí o
zdraví a s bojem proti hladu, a obraz
Rorary na veřejnosti. Boj s negramotnosti a vzdělává n í byly tématem prezidenta J.
Majiyagbeho v roce 2003/04 a na něj navázal
i prezident Glenn Estess Sr. Když jsem v roce
2003/04 působil jako hlavní koord inátOr
týmu aktivistů právě pro mto oblast, nauči l

jsem se mnoho cenného o významu gramotnosti a o roli vzdělání pro zlepšování života
lidí. Moje žena Monika je toho názoru, že
k uspokojování lidských po t řeb je vůbec nejdt'd ežitější voda. Proto také chci po kračovat
v záměru p rezidenta Gl. Estcsse, za m ěřeného
na hospodařen í vodou a spojil jsem jej j eště se
zdravím a hladem. K dosažení všech našich
cí l ů je proto nezbytná kontinuita.

A jak

p ř istupujete

ke své

třetí

prio-

ritě?

V rámci stého výročí Rorary se naše spoleprezentovalo na veřej nos ti daleko více,
než d řív. Chtě l bych p roto zhodnotit tuto
skvěl ou p říležitost vytvořením Týmu aktivistů
pro obraz Rorary na veřejnosti (Public Image
Task Force). Je mnoho pozitivního, co chceme
veřejnosti sděl it, avšak dosud jsme z různých
dt'tvodí't nebyli schopni to dokázat v ši rším
měřítku. Musíme ho proto využít a pomáhat
Rorary klubt'un, aby i ony při spíva l y k obrazu
Rorary na veřejnosti . Přejeme si, aby pověst
rorarián Ll ve veřej nos ti byla raková, jakou si
skutečně zaslouží. Tento tým akrivistí't nám
v tom také pomůže.
če nství

Co je podle vašeho názoru největš í
silou rotar i án ů př i vstupu do druhého století?
Jsem skutečn ě hrdý na mezinárodní propojení, které se nám podařilo vybudovat a jež
vedlo k našemu ús p ěch u p ři realizaci programu PolioPlus. Ten je také výborným příkl a
dem naší spolupráce s jinými organizacemi. Po
20 let jsme v boji proti obrně spolupracovali
s OSN prostřed nictvím jejích agentur WHO
a UNICEF. Samy by ro nebyly dokázaly - a
my bychom toho zase nedosáhli bez nich. Na
vymýcení dětské obrny jsme pracovali společ
n ě a na naše společ n é úsilí mí'tžeme být také
hrdí. Myslím, že bychom rohoto zpt'tsobu spolupráce měli využít jako modelu pro budoucnost.
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nové vedení Rl

Jaký prospěch přineslo toto
partnerství Rotary s jinými
organizacemi klubům a jejich
členům?

Myslím, že plarí na všech úrovních.
si jako p řfk lad nadaci
"Zachra1'í me dě ri " (Save rhe Children
Foundarion), krerá púsobí ve 30
zemích celého svěra a chce v rozvojových zemích vysravěr a také vybavir na
300 škol. Jako škola by mohl samozřej m ě sloužir rřeba jen přísrřešek na
čryřech ktdech se s lamě nou srřechou.
I když podle Nadace Rorary nemúžeme využfvar j ejích prosrředkú na
výstavbu školních budov, múžeme do
škol dodávar lavice, sroly, knihy či
další vybavení a nabízer i u či rel e.
Pokud by exisrovala dohoda mezi
rouro nadací a ROTARY INTERNAT IONAL, mohli bychom rakovýro
projekr předl ožir disrrikrúm a klubúm,
aby jej samy zvážily. To by pak mohlo
vyúsri r do pomoci nejen 300, ale rřeba
600 nebo dokonce 750 nových škol.
Pokud by v každé z nich bylo jen sro
žákú, mohlo by se v nich 75 000 děd
učir čísr a psár. Nemluvím přirom o celosvě
rovém programu, jakým je PolioPius, ale
o rámcové doh odě s Rl jejíž n ap l ně ní bude
ponecháno na každém klubu a disrrikru dle
jeho vlasmích možnosrí. Právě při vyhledávání
rakových příležirosrí musíme spolupracovar.
Vezměme

A vaše cíle pro č l enskou základnu?
Příspěvek k rozvoji čle n ské základny bude
ocen ěn oficiálním Uznáním prezidema Rl -a
bude snadné ho dosáhnouc obracím se proro
na všechny kluby, aby každý z nich přijal
v příšrím roce alespoň jednoho, samozřejmě
i více nových čl enú . To by znamenalo, že
bychom se v mém roce rozrosdi o minimálně
30.000 rorariánú. Jeden nový člen za rok - ro
se někomu múže zdár málo, ovšem i ro je pří
rúsrek. A dokážeme-l i ho každým rokem
v příšdch I O Jerech zopakovar, zvýší se naše
člensk á základna na 1,5 milionu.
Proč považujete za tak důležitý
program výměny mládeže?
Jedním z našich cílú je vytvářer mír a vzájem né porozum ění ve svě rě . Myslím, že rorariánský program výmě ny mládeže je rou nejlepší cesrou , jak ro ho dosáhnour. Mým snem je,
aby se každý sedmnácrilerý sral účasmíkem
rohoro programu. Dosáhneme-li roho, nebudou už na svěrě války. Vyzývám proro všechny
kluby, aby se na romro programu podílely a
propagovaly jej ve školách.

Jsou při pohledu do budoucího století oblasti, které je třeba zlepšit?

L

Jisrěže, zejména pokud jde o zapojení žen
do Rotary. Svěrová populace se skládá z 52 %
žen a 48 % mliŽti, zarímco mezi námi je jen
15 % žen, prorože ženy až do roku 1989 do
Rorary n eparři ly. Chce ro čas, abychom renro
poměr zlepšili. Nechci však čekar jedno další
srolerf. Na vedoucí mísra povolám více žen a to ne proto, že jsou ženy, ale proto, Že mají
talent a že si to plně zaslouží. Jisrěže bude po
dobu mého funkčního období určirá disproporce co do poč tu žen přerrvávar, ale vyšlu
a lespoň výzvu všem rorariánkám a p řípadným
budoucím č lenkám: v našem s pol ečenství
máre své mísro! Budu-li za ro kririzován, srane
se rak za mé přesvědčení, v něž plně věřím .

Jak se vaše filozofie projevila konkrétně?
Pově řil

jsem ženy, aby předsedaly Týmům
pro obraz Rorary na veřej nosri a pro
boj s negramornosrí, a Komiréru pro udržení a
rozvoj člens ké základny. Obracím se so u časně
na všechny rorariány, aby měl i kvalifikované
ženy k romu, aby se ujaly fu nkcí prezidenrek
klubů a guvernérek distrikrú. To Rorary jen
posílí a usnadní cesru i do správní rady ředite
lů Rl i na pozici svě rové prezidenrky Rl.
akr ivistů

Máte ještě nějaké další cíle ?
Ano. Po řadu Jer púsobil Komirér Rl pro
rozšířen í Rorary do nerorariánských zemí,
s podvýbory zaměřenými na Čínu, Kubu,
muslimské země a na země jižní a jihovýchodní Asie. Rozhodl jsem se vyrvořir nyní samosramý komirér, krerý se zaměří speciel ně na
obnovení akrivir Rorary na Kubě. Myslím, že

už nadešel čas, aby se Kuba do rotariánské
rodiny navrárila. Je to můj osobní sen a doufám, že se mi podaří jej v mém roce spl nir.

Jak vnímáte, že se Světový kongres Rl v roce 2006 bude konat ve
vaší zemi. ve Švédsku?
Moc mě ro rěší. Vypadá ro skoro rak, jako
by ro bylo naplánováno, ale je ro jen shoda
okolnosrí. Kongres, krerý se uskureční
v Malmo a v Kodani, je prvním z mnoha hledisek: je prvním ve druhém sroled Rl, prvním
v severní Evro pě a prvním, krerý se uskmeční
současně ve dvou zemích. Před kongresová serkání proběhnou ve Svédsku, zadmco vlasmí
kongres se bude konar v Dánsku. Tyro dvě
země spojuje mosr, krerý raké inspiroval mé
kongresové heslo "Rorary bridging rhe world"
(Rorary přemosťuje celý svěr). Doufám, že se
ram se všemi serkám ve dnech ll. až 14. čer
vna 2006!
Na vedoucí mísra povolám více žen - a ro
ne proro, že jsou ženy, ale proro, že mají ralenr
a že si ro plně zaslouží.
Rozhovor s Cnrl-Wilhelmem Stenhnmmnrem
vedl Cnry Silve1; výkonný redaktor
čnsopistt THE ROTARIAN
Q & A - Service Above Self:
A candid conversation with President-elect Cari-Wilhelm Stenhammar - by Cary Silver, Execut ive Editor of THE ROTARIAN
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Vzpomínky. bez patbosu
K uctění 1 DO. výročí vzniku ROTARY INTERNATIDNAL a 80. výročí zrodu rotariánského společenství na území bývalého Ceskoslovenska uspořádal Rotary distrikt 2240 - Ceská republika a
Slovenská republika slavnostní mezinárodní konferenci. V zajmu úspory finančních prostředků
distriktu i času rotariánských činovníků byla konference spojena se školením nastupujících prezidentů, sekretářů a pokladníků klubů [seminář PETS].
Uskutečnila se v Praze o víkendových dnech 4. 6 . března 2005.
Pod vedením DGE Otakara Veselého z RC
Český Krumlov začaly přípravy na konferenci
již několik měslcLI předem . Úkolů bylo
mnoho a rak nakonec čítal celý organ i zační
šráb ré měř r ři desítky jmen, mezi nimiž hráli
rozhodující úlohu např. Perr Pajas (RC Praha
C iry), George Podzimek (RC Praha-Staré
měs to) J iří Novák (RC Karlovy Vary), Andrea
Vernerová (RC Brandýs-Boleslav), Magdalena
Z ivná (RC Praha Ciry), ovšem i Svatopluk K.
Jedli čka (RC Praha Classic).Ten raké připravi l
srručné kalendárium vývoje Rorary na území
bývalého Československa od roku 1925 až do
současn osti. Zej ména pro za hrani č ní účastní
ky konference bylo vydáno v angličtin ě a
v pěkném grafickém uspořádání pod názvem
FRAGMENTS OF ROTARY H ISTORY.
Zaj iště ním veškerých riskových materiálů byla
pověřena Agenrura DŮM, krerá je raké vydavatelem našeho časop is u . V závěreč né fázi
pomáhali s organizací konference členové
všech pražských Rorary klubů i č lenové pražského Rotaracr klubu - a rak všem parří náš
upřímný dík za vzo rně odvedenou práci.

ná řLI,

zasrupujícfch jak tiště n á m éd ia, rak rozhlasové a televizní sranice. Pozornost přítom
ných poural především delegár ús tředí
ROTARY INTERNATIONAL pan
Rudolf Horndler, bývalý ředirel Rl a
zmoc n ěnec Nadace Rorary. Ve svém
vystoupení p řip omen ul nejen rozvoj
Rotary jako nejstaršího cel osvětového
s pol eče n ství, zaměře n éh o na služby
a pomoci, ale velmi zaj í mavě pohovořil
i o složitém vývoji rotariánského hnutí
zejmé na ve srřed ní Evropě. Zarímco
bývalý českosl ovenský disrrikr č. 66 byl
ve rřicárých Jerech minulého srolerí r ře rí
n ejvě rší v Evropě, byly později jeho čin
nosti totalirními sysrémy bohužel d vakrát zakáz:íny.

Účasrníci konference, zejména ri
se poprvé společně setkali
v párek veče r v resrauraci hotelu
Holiday lnn, kde byla věrš ina z nich
ubyrována. Byli mezi nimi naši
dobří z námí, pas t-gu ve rnéři Rudolf
Buchmeiser, W illibald Egger, Thomas Warzenbock z Rakouska (D.
1920), z Německa Hans Schlei (D.
1880), Frirs Zeeuw a Lorhar Ullrich
přespolní,

Dignitatis memores ad optima intenti

Vlastn í slavnostní konference se konala
v sobotu dopoledne v sále Panorama Kongresového cenrra Praha. V jeho foyeru představí-

lo několik klubů našeho distriktu 2240
své aktiviry na výstavních panelech,
z nichž nejrozsáhlejší přivezli přárelé
z RC Ostrava. Elektronickou prezenraci aktivit jednotlivých klubLI připravil
k projekci na televizních obrazovkách
so u časný prezidenr RC Brandýs- Boleslav Václav Spaček.

Zarfmco se do Prahy začali v párek dopoledne sjíždět účasrnfci konference, proběhla
v galerii Café Louvre na Národní třídě risková
konference za účasti téměř dvou desítek novi-

~

(D. 1950), Cees van den Berg z Holandska
(D. 1550), také Harald Marschner, který se
ujme funkce guvernéra v O. 1920 pro rok
2005-06, a řada dalšlch. Přivíral je jménem
primátora hlavního měs ra Prahy vedoucí
oddělení jeho asisrenrů PhDr. Michail Odarčenko, CSc. Ve svém pozdravu zdůraznil , že
pro naše hlavní m ěs to je poctou, koná-li se
roto historické setkán í právě v Praze a podrrhnul symboliku roho, že první Rorary klub v
Československu byl založen právě rady. Už v
párek večer se mohli účasrníci konference raké
serkar se srále vitálním jednadevadesátiletým
rorariánským doyenem, světoznámým podnikatelem Tomášem Baťou . Příjemnou atmosféru uvítacího večera doplnila přeh lfdka modell'1
známého pražského saló nu Magie Helena.

Zatímco hosté doprovázející účast
níky konference odjeli v soboru dopoledne na prohlídku Prahy, sál Panorama s romantickým výhledem na město
se zaplnil rotariánskými delegáty a čestným i
hosty. Hned v úvodu zasáhla všechny přítom
né smurná zpráva o l'mud - pouhé čryři dny
před jejím konáním - nejstaršího rotariána
našeho disrrikru, čtyři adevadesáti l etého Ing.
Vladimíra Káše z RC Ostrava. Jeho vzácnou
památku uctili přítomní tichým zamyšlením.
Program celého dopoledního jednání pak
dLi stojně a při tom nenuccně provázali moderátoři konference Ivana Sed láčková (RC Prag
Bohemia) a Michal Dočolomanský, čes tný
člen RC Zi tina.

,,

________________________

Se svými zdravicemi vystoupili na úvod
vzácní hosté - předseda Senátu Parlamemu
ČR, MUDr. Přemysl Sobotka, a ministr
zah raničních věd SR, Dr. Eduard Kukan.
Poutavé bylo vysroupení oficiálního delegáta
ROTARY INTERNAT IONAL Rudolfa

Pozdrav rakouských rotariánů, kteří pomáhali po roce 1989 obnovit v Československu
čin nost rotariánského s poleče n stvf, přednesl
Thomas Warzenbiick, PDG 1920. Mimořád
n ě na t'1časrníky konference zapůsobi l o vysroupen í Tomáše Bati: nevzpomfnal jen na začátky
Rotary v Československu ve třic:í
rých Jerech, kdy byl založen za spolupráce jeho otce Rotary klub ve
Z l íně, ale i na pozdější dobu, kdy
Rotary sehrálo významnou roli i v
životě celé jeho rodiny. Kdo jiný než
právě on, který své podnikatelské
aktiviry rozvíjel po desftky Jer prakticky na všech konrinentech, by
mohl výsti žn ěji h ovoři t o významu
Rorary ve světovém měřítku!
Po p rojevech bylo jednadvacet

Cestní hosté {zprava) MUDr. Přemy
sl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu CR. a Dr. Eduard Kukan.
mmtstr zahrantčí Slovenské republtky
Ho rndlera, bývalého ředitele Rl a nyní
Nadace Rotary. Zamýšlel se v
něm nad hisrorickými souvislostmi vývoje
Rotary ve světě i na našem území. Po n ěm
zhodnotil guvernér našeho distriktu Vikror
Príkazský (RC Poprad) součas n é posraven f
čes kých a slovenských Rorary klub ů ve společnosti , která si hledá své pevné mfsro mezi
vyspělými, demokra tickými stáry Evropy. Jeho Cestný odznak PHF převzal také S. K.
následovník ve funkci g uvernéra Otakar Vese- Jedltčka. redaktor našeho časoptsu
lý (RC Český Krum lov) pak přivezl řadu
postřehů z mezinárodnfho shromáždění všech
ro ra riánů oceněno čest n ým odznakem Paul Harris Fellow (PHF) a rři
529 nově nasrupujícfch guverné rů, které teprve před rýdnem skonči l o v Anaheimu. Součas
další - Otakar Veselý, DGE (RC
n ě naznači l další směrování našeho disrriktu
Český Krumlov), H ans K. Schle i,
v příšrlm rorariánském roce v duchu svého
PDG (RC Bayreurh-Eremirage) a
Wolfgang von Janeče k (RC Marburg)
guvernérského morra:
"Kamkoli jdeš, jdi s celým svým srdcem".
čestným odznakem PHF s jedním
zm ocněnce
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safrrem. Čestné uznání distriktu za mimořád
né příspěvky do programu PolioPius získaly
Rotary kluby Piešťany, Brno, Český Krumlov
a Brno C iry.
Kdr1 Svatopluk Jedlička pátral v archivech
po minulosti Rorary v našich zemlch , podaři
lo se mu vyhledat kontakt na tři desítky
pam ěrníktl činnosti Rotary klubů v bývalém
Československu, případně jejich potomků.
Z vfce jak třiceti pozvaných čest ných hostů
jich přijelo dvaadvacet - ostarnfm v rom
bohužel zabránily zdravorní potíže. Ve svých
omluvách proro vyjadřova l i upřímnou lírost
nad rlrn, že se konference nemohou zúčasrnit
a přá l i si, aby se mohli setkat p ři jiné p říleži
tosti . Všech ny přfromné potěšil písemný
pozdrav našeho ex-prezidenra Václava Havla,
nositele nejvyššího rorariánského vyznamenánf "Award for World Understanding and
Peace". Pamětní list pro něho převzal jeho
bratr pan Ivan Havel.
Pamětníky - nositele rotariánských tradic pak stručně p ředstavi l PDG Dobroslav
Zeman a každý z nich převza l z rukou
V. Príkazského a O. Veselého Paměrní lisr.
Dopolední konferenci obohatil svými
dvěma vysroupen ími houslový virruos
Peter Michalica (RC Bratislava) za dopro-
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vodu klavíristky Viery Doubkové-Banošové a
ve spolupráci se studentem mistrovských houslových kurzů Stefanem Vontszemii.
V průběhu oběd a se všem účastníkům před
stavili studenti pražské KonzervatOře a lad i č
ské školy p ro zrakově postiženou mládež
]. Deyla. Vyjádřili tak svůj dík za pe n ěžn í d ary
k humanitární podpoře rotariánů nevidomým, které byly týž večer předány jejich před
stavi telům při krásném večerním koncenu
České filharmonie pod řízením Vladimíra
Válka v Rudolfinu. Právě při tomtO vystoupení bylo možné zastihnout všechny účastníky
konference, jejich doprovody, čestné hosry,
skupinu pamětníků i pořadatele společně na
jednom místě - celkem jich bylo na čryři stovky, z toho téměř 80 ze zahran i čí- z Rakouska,
Německa, Anglie, Francie, Holandska, Spanělska, ale i z USA a jižní Austrálie.
Po hlavní přestávce koncertu předa l Vikror
Príkazský společně s Otakarem Veselým jménem Rotary distriktu 2240 zástu p cům české
i slovenské organizace zrakově postižených
pe n ěžitý dar v h od n o tě dvakrát I 00 000 Kč
a to díky sponzorům, kteří přispěli na uspořá
dání konference. Sdružená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) tento přís
pěvek využije k vybudování černé komory pro
stimulaci a reedukaci zraku (metoda umožiíuje udržení zbytku zraku, u dětí p řípadně i jeho
oživení). Ú nia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) zakoupí z těchto prostředků
data-projektor a pře nosný počítač, který bude
využíván při kurzech a školení slabozrakých
i při osvětové činnosti.

ll'Jtg,,t.JQt411'·fJGii·l'''·Hi;.t.g
Rotary District 2240 - the Czech
and Slovak Republics - organised an
international anniversary conference
in honour of the Centennial of
ROTARY INTERNATIONAL and the
80th anniversary of the birth of
Rotary on the territory of the former
Czechoslovakia. lt was held in Prague on 4-6 March 2005, attended
by Czech and Slovak Rotarians and
guests from many other countries.

Pobyt všech účastníků konference v Praze
byl završen v neděl i dopoledne prohlídkou
Strahovského kláštera, případně jejich volným
programem.

Texty a Joto:
Svatopluk K jedlička, Jan Hladký,
Dobroslav Zeman, PDG

Při koncertu České filharmonie v Rudolfinu předali představitelé Rotary distriktu zástupcům české
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a slovenské organizace

zrakově

postižených šeky na dvakrát 100 000 Kč.

.,"

....................................

Prezident Ivan
čestným

k

výročím

Rl

Gašparovič

guvernérom Rotary dištriktu 2240

Na podnec úscredia ROTARY INTERNATIONAL (Rl) k us kucoč
nen iu screcnud rocariánov s najvyššími predscavicel'mi svojich zemí za
účel o m pripom enucia si I 00. výroči a založenia Rocary, objasnenia ciclov a docerajšfch úspechov, sa podarilo aj slovenským rocariánom prijadm u prezidem a Slovenskej republiky splni ť tlltO úlohu.
Významných dní novodobej hiscórie nášho d išcriktu úspešne pribúda. Po l .februári 2005, keď prezidem Českej republiky pán Václav
Klaus prijal predscavicel'ov dišcriktu 2240, sa takýmco pa matným
dňom scal aj 8 .marec 2005. Sco rokov a šc rnás ť dní po prvom klubovom screcnutí rotariánov prijal delegáciu nášho dišcriktu aj prezident
Slovenskej republiky pán Ivan Gaš parovič . Zo strany hosticel'a sa na
prijatf zúčastn i l i aj či novn íci Kancelárie prezidenca SR: vedúci kancelárie pá n M ilan Čič, riaditel' sekretariátu prezidenta pá n Marián Pa rkányi, riad icel' odboru vnúcornej politiky pán B. Sopira a hovorca pána
prezidenta pá n Trubač.
Sed em členn ú delegáciu dišu iktu viedol Llradujúci guvernér Viktor
Príkazský (RC Poprad), v sprievode PDG Ivana Belana (RC Banská
Bystrica), DGN Romana G ronského (RC Olomouc), sekrecárky dišc-

Viktor Príkazský potom odovzdal pánovi prezidemovi pamarnú
medailu k sroročn i ci Rl, vlajku a odznak Rocary dišrrikcu 2240 a kompletné posledné dva ročníky časopisu ROTARY GOOD NEWS. Vyvrcholením audiencie však boto prepožičani e titu lu čes tného guvernéra
dištriktu, kcorý ná rodné organizácie Rorary vo viacerých krajinách prepožiči avajú svojim najvyšším štácnym predstavicel'om alebo hlavám
král'ovských rodín. V našom d išrrikte sa nositel'mi cohco čes tnéh o titulu stali prezidem i T. G. Masaryk, Edvard Beneš a Václav Klaus. Ivan
Gašparovič sa cakco scat prvým slovenským prezidenrom, kcorému bol
tento čestný titul prepoži ča n ý.
Nasledovalo ešre vzácne uz nanie pána prezidenra zápisom do d išcrikcnej kroniky:
fikn dobrbnu čloudu;'• ufaslná humaruYa a Vám;'e.
Ž>Ju;'un za fúdí čo Vá.t pol~u;ii.
!M. ()J. 2(1()J

Audiencia v Prezidenrsko m paláci sko nčila spol očno u focografiou
pred šcácnou vlajkou a prezidenrskou štandardou.

(ib)

On 8 March 2005, Viktor Príkazský. DG. presented Ivan
the President of the Slovak Republic, with a
memorial medal to mark the Rl Centenary and conferred on him the title of Honorary Governor of the Oistrict.
Gašparovič,

riktu Magdy Príkazskej, ADG Jozefy Polákovej (RC Košice), prezidenta RC Bratislava Petra Bei'íušku a jeho nasledovníka v cejco funkcii
Petra Michalicu .
H odinové scretnucie prebiehalo vo vel'mi srdečnej atmosfére. Jednotliví č lenovi a delegácie informovali pána prezidenta o storočnej hiscórii Rocary a o 8 0- ročno m pósobení Rocary klubov na území póvodného Československa. Pá n prezident bol už informovaný z min ulých
scretnutí s rotar iánmi (bol hosťom klubového strecnu tia RC Banská
Bystrica) o niekcorých špecifikách problematiky šírenia rotariá nskych
myšlienok a akcivíc v Slovenskej republike a vecne k nim kládol otázky, napríklad zdržanlivé stanovisko kacolíckej c írkvi k aktivitám Rocary špeciálne v SR. Rotariáni preto info rmovali prícomných o tom, že
súčas n ý pápež Ján Pa vol II. je už od roku 1982 osob ne nosicel'om najvyššieho ocenenia RJ pre nerotariánov, ktoré ude l'uje úscredie Rl len
jedenkrát za rok pre najvýznamnejšiu osobnosť alebo organizáciu sveca,
kconl svojou profesionálnou či n n osťou a pósobením prakticky tiež
napli'ía ideály služby ROTARY: "Vvyzname nanie za svetové porozume nie". Nosicel'o m rohoco ocenenia je od roku 1990 aj vredajší prezident ČS FR Václav Havel.
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Náš příští
...
guverner
v Anaheimu
Přípravný seminář

pro nově nastupující
guvernéry všech 529 Rotary distriktů
do jejich funkčního období 2005/0B.
Uskutečnil se společně s mezinárodním
shromážděním Rl ve dnech
1 B. -25.
února 2005 v kalifornském Anaheimu,
který je součástí ohromné aglomerace
Los Angeles.
lesně po jeho návraw z USA jsme mu položili někol ik otázek:

Jak se vám cestova lo do Ameriky?
Z Prahy jsme l etěl i p řes Paříž a Atlanw nejdo Sarasory na Fl oridě, abychom využili
nabídky RC Sarasota Bay (distrikt 6960).
Tamní rotariáni jsou známí tím, že před shromážděním v Anaheimu pořádají pro jeho
účastn íky "homestay", tedy pobyt v rodinách:
sešlo se nás tam na 25 budouclch guvernérů
z různých konců světa a rt"1zných národností.
Naším milým hostitelem na periferii Sarasory
byla z pověření tamního RC Michele Mician,
28letá čle nka GSE rýmu do Japonska.
dříve

Říká se, že se na Floridě dobře jí. ..
Ověřili jsme si ro při nádherném barbecue
v buši, jímž náš pobyt na Florid ě vyvrcholil.
Bylo tam množsrví rozličných pochourek dartl moře, hovězího, vepřového i krokodýlího
masa, s nepřeberným množsrvím různých
druh tl zeleniny a ovoce. I když jsme od každého jen ochurnávali, po třech hodi nách jsme už
byli jídlem všichni unaveni. Mnoho hezkých
chvil jsme strávili vzájemným p ředstavová
ním: z které části světa kdo pochází, jak velký
je jeho distrikt, kolik zemí distrikt pokrývá,
s kolika kluby, s jakým počte m členů . . .
Když jsme po necelém rýd nu Sarasotu
opo u štěli , bylo příjemných 25°C. Přes Atlan-

Co pro své hosty místní rotariáni
připravili?
Sk utečně

Představme n ejd říve

jeho účastníka: nas
d istri kt 2240 bude od I . če rvence 2005 řídit
ing. Otakar Veselý (1947), rodák z Nového
Vráta u Českých Budějovic. Je podnikatelem,
spol umajitelem firem Kámen a písek s.r.o.,
ČR Beton Bohemia a Tenis centrum Český
Krumlov, vyvíjí černé podnikatelské aktiviry
v zahrani čí, zvláště v Bulharsku. Spolu se svou
manželkou Marií má dvě d ěti : dcera Radka je
učitelkou na základ ní škole v Ceských Budě
joviclch, syn Otakar je výrobním řed i telem
firmy Kámen a písek Český Krumlov.
Otakar Veselý je od roku 1995 čl enem a
past-presidentem Rotary klubu Ceský Krumlov, nositelem čes tného odznaku PHF a
vyznamenán í "The Rotary Foundation
D istrict Service Award". Byl také oceněn Z latou medailí Suverénního řád u Maltézských
rytířů - vel kopřevorství české a čes ké maltézské pomoci a to za podporu sociálního projektu, realizovaného Rotary klubem Český
Krumlov.

boharý program, každý den se
zajímavého. Navštívili jsme např.
mořské akvárium , kombinované s ústavem
pro záchranu mořských živoči ch t"1: jsou-li zranění, uzdraví se w a vracejí se zpátky do moře.
Př i polodenní návštěvě velké školy s 2.500 studenry jsme se seznámil i s jejich vzděl ávaclm
programem a podíleli se také na hodinách
výuky. Vystoupil pro nás nejen pěvecký soubor, ale i soubor asi 40 bubeníkt"1. Byl to skutečně bubenický koncert! Všem návštěvá m
sa mo zřej mě napomáhalo k rásné flo ridské
počasí, b l ankytně modré nebe a příjemně
teplé noci.
dělo něco

A co jste

viděli

z floridské

přírody?

Poslední den jsm e navštívili národn í park se
spoustou al igátorů. Bylo to fantastické projíždět jezerem na bezpečné lodi a přiblížit se
k nim na vzd álenost zhruba 20 - 30 m etr ů.
Jsou to obrovští j eště ři a každý z nás by jistě
byl dobrou dopolední pochoutkou pro každého z nich.
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w jsme pokračoval i do Anahei mu.

Jak vás
USA?

přivítalo

západní

pobřeží

Deštivým počasím a prt"mžemi mračen.
Z mezinárodního letiště LA. to je do hotelu
Hilton v Anaheimu asi 50 km. Na pětiproudé
jednosměrné dálnici měl sice náš vůz výhodu,
že mohl jet v levém jízdním pruhu, který používají vozidla s více než třemi pasažéry. Přesto
cesta trvala téměř dvě hodiny. Ale v hotelu nás
už přivírala rypická rotariánská atmosféra
s obvyklou perfektní organizaci.

----------------------J/
který zejména nás Evropany velice zaujal. Jako
motto pro své funkční období zvolil v zájmu
zachování kontinuity heslo, které nás rotariány provází již 95 let: "Sevice Above Self'. (O
n ěm hovoříme na jiném místě- pozn. red.).

Co bys nám pověděl k programu
celého shromáždění?
Zahajovali jsme ráno snídaní v 7:00 hodin ,
v 8:30 muselo už všech 529 budoudch guvernérů (DGE) zaujmout svá místa v jednacím
sále s kapacitou až 1.700 Lt Čas rníklL Každé
ráno jsme si nejprve zazpívali n ěko lik písní, a
když se pak sešli všichni ostatní účastníci a
funkcionáři, společně jsme si na 5 minut
zacvi čili. K vlasrnímu jednání jsem od svých
předch ltd dt dosral naš rčs rí předem mnoho
dobrých rad a informaci. Ale přestože jsem byl
dobře připraven, pocítil jsem z velice obsáhlého program u v krátké době {mavu z nepřetrži
rého jednánf.

Co se po celý týden projednávalo?
Přípravný seminář

i mezinárodní shromážje příp ravo u na to, jak využít vědomostí,
které se u každého DG E už předpokládají.
V diskusích jsme si vyměťíoval i své zkušenosti
v pracovních skupinách, které se pri'tběžně po
celý týden obm č iíují. Vedení jednotlivých
meetingi't je svěře no od borným l e ktorům ,
ř ídícím diskusi na dané konkrétní réma.
V plénu bylo například usneseno, aby každý
klub získal do 30. dubna 2006 al espoťi jednoho nového člen a . To je také jeden z cílů pro
příští rok. Pokud jde o programy Nadace
Rorary, h ovořili jsme o dlouhodobé výmě n ě
s tude nt ů . Od roku 1965 se jich u skutečnilo už
48.000, v současnosti cca 8 000 za rok. Náš
disrrikt se na nich podílí přibli žně 80 studenty. Význam ná je potřeba podpory rotariánské
nadaci. Za dobu jejího trvání byly shromáždě
ny p říspěvky p řesa huj ící I ,5 miliardy amerických dolari'1. Hovo řilo se o nositelích čestného
odznaku Paul Harris Fellow: za každým z 800
000 jeho nositelů stojí přís pěve k do Nadace ve
výši 1.000 dolarů . Byla vyhlášena zásada, aby
každý rorarián přis pěl do Nadace ka ždoročnč
částko u I 00 dolari'1. Pr i'un ěrný příspěvek našeho disrrikru činil za minulý rok na každého
č l ena ovšem jen I I dolari'1.
dění

S jakými zajímavými osobnostmi jsi
se v Anaheimu setkal?
Především se so u časný m prezidentem Rl
Glennem E. Estessem, ale i s jeho nástupcem:
prezidentem mého guvernérského roku bude
Svéd Ca rl-Wilhelm Stenhammar. Přednesl
velice poutavý a motivující úvodní projev,

Potěši lo mě, že si Ca rl-Wilhelm udělal ve
svém nabitém progra mu čas i na setkání se
mnou, byt' jen na I O minut. Předal jsem mu
naši zcela novou tiskovinu z d ěj in našeho
disrrikru od roku 1925, nazvanou "The Fragments of Hisrory", kterou zpracoval Sváťa Jedli čka , čl e n RC Praha Classic. Potěš ilo m ě, že
náš nový světový prezident je dobře seznámen
s osmdesátiletou historií Rorary v bývalém
Československu. O to více ho taro publ ikace
zaujala, s tej ně jako osobní dar Martina Perišky: zcela nový svazeček s dvanácti zamyšleními
pod názvem "Rotary Paths", pro který napsal
svou předmluvu sám C.W. Stenhammar.
Auror Marcin m čl radost, že jsem mu jeden
výtisk přivezl s prezidentovým podpisem.

Současně jsem prezidenta pozval na d vě
významné akce, pořádané v roce 2005 našimi
kluby: jednak na lnter-Counrry Meeting,
organizovaný již po třiná cté Rorary
klubem P lzeťí, jednak na závě rečn é
oslavy I 00 let Rorary a 80. Y);ročí
Rorary u nás, které chystá na září Rotary klub Praha, který byl u nás založen
jako první. Přislíbil , že p řes SVllj napjatý celoroční program bude zvažovat
svou ú čast alespoti na jedné z těchto
dvou akcí.

noví

guvernéři

tolik tancl!, vyslechnout tolik písní. Taro nádherná atmosféra se bezpochyby hluboko vryla
do paměti všech ?.účastněných .

Jaký je tedy

Tvůj

celkový dojem?

Není jen jeden, jsou jich stovky a těžko
z nich vybrat ten n ejkrásnější. Během roho
jednoho týdne v hotel u v Anaheimu, z něhož
jsme ani nevyšli, vzn iklo mezi námi všem i
zakrátko mnoho nových p řá telství. Den ně
jsme se pak setkávali a s Llsměvem se zdravili.
Ovšem teprve když přišla chvíle l ouče n í- bylo
ro po slavnostní večeři s novým prezidentem
Rl Ca rl-Wi lhelmem Stenhammarem -jsme si
uvědo mili , jak jsme si blízcí, snad právě rím
rotariánským spo leče n stv ím. Byla to dlouhá,
s rdečná objerí, měli jsme slzy v očíc h , kd)~.l
jsme se rozcházeli do svých pokojíL To byly
okamžiky, které nás navždy spojily.
Jsem skutečn ě hrdý na to, že budu moci
sloužit jako guvernér našemu distrikru 2240
v prvním roce druhého století Rotary lnternational. Všem SV);m přárc l ůrn- rotariáni'un
děkuji, že mi dali di'tvěru k výkonu téro funkce a už dnes se těším na spolupráci se všemi
č inov níky i čle ny všech našich českých i slovenských Rorary klubi'1.
redakce RGN

Our OGE in Anaheim
From 1 July 2005 the Oistrict 2240
will be led by Otakar Veselý, a businessman. being the joint owner of
the companies Kámen a písek s.r.o. ,
CR Beton Bohemia, and Tenis cent rum Ceský Krumlov, and has developed a number of business activities
abroad. He and his wife Marie have
two children. He has been a member of the RC Ceský Krumlov since
1995 and is one of its past presidents.

Setkání s manželi Marschnerovým1, nejbližšími spolupracovmky z distriktu 1920

zapůsobil hlavní
společenský večer - lnternati-

Jak na Tebe

onal Festival Talent Night?
Bylo skutečně fantastické vidět tolik
národních krojů , sledovat tolik zvyků,

Dignitat is memores ad optima intenti
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Obracíme se na všechny Rotory kluby našeho distriktu, aby využily
nabídky Nadace Rotory o přihlásily k výběrovému řízení
vysoce kvalifikované kandidáty na dvouleté mírové studium
no jedné ze sedmi prestižních univerzit na celém světě.
Tento inzerát nabízí další zajímavé podrobnosti.

; ludls::i, ~~ • • ·
Jn!tr.rWll!Jrl!IJ ' r •

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. , / u rakouských

Slavili

•

I

rakouští rotariáni

1. předsedkyně hornorakouského zemského sněmu paní Angela
Orthner společně s guvernérem d1stnktu 1920 Alfredem Fischerem

I

I'

I

V koncertním sále m oderního Brucknerhausu v rakouském Linci se
v pátek I l. března sešli rotariáni i s manželkami 7. 28 Rotary klubů z Horních Rakous, spadajících pod distrikt 1920. Více než 800 přítomných si
spo lečně připomněl o nejen mimořád n ý význam I 00. výročí založení
Rotary, ale i úspěchy, jichž v posledních letech dosáhli díky svým humanitárním a výchovným projektl:un.
Tenro slavnostní benefi č ní mítink, nazvaný " Rotariánský portrét H orních Rakous", zahájil guvernér D. 1920 Alfred Fischer. Po n ěm velmi
pěkně promluvili o významu rotariánských aktivit pro celou společnost
nejen starosta Lince dr. Franz Dobusch (který si opravdu váží svého čest
ného odznaku PHF), ale také I. předsedkyně hornorakouského zemského sněmu paní Angela Orthner. V kulturní části večera vystoupil velmi
dobrý symfonický orchestr a smíšený sbor, složený ze čle nů hudebního
gymnázia v Linc i, a také folklorní soubor, jehož členy tvoří mladí Srbové,
trvale žijící v tomto městě. Jako na řadě jiných rotariánských konferencí,
p ředstav ili se i v Linci ve svých sakách, ověše n ých nejrih něj šími odznaky
a vlaječkami, zahraniční studenti z celého světa, kteří tráví tenro školní
rok v Rakousku v péči tamních klubů.
Měl jsem čest zastupovat na tomto slavnostním večeru našeho guvernéra Viktora Príkazského i náš celý distrikt 2240, o jehož vznik se mimořádně zasloužili právě naši rotariánštf přátelé z rakouského distriktu 1920.
Zahraniční výměnní

přátel

studenti trávící tento školní rok v Linzi

Z vystoupení symfonického orchestru studentů
hudebního gymnázia v Linzi
A tak jsem m ěl m ožnost setkat se po letech s mnoha přáteli, mezi nim iž
byli i bývalí guvernéři distriktu 1920, např. Helmut Rainer, Kurt Wild,
Willibald Egger, Rudi Buchmeiser, Thomas Watzenbock, ale i bývalý
prezident RC Linz Peter Morawek i mnozí další dobří známí. Využil
jsem této příležitosti, abych všem vyslovil náš dík za jejich cenné rady
a pomoc, s níž nás všechny tak ochotně uváděli v průběhu 90 . let do
rotariánského světa.
(dz)

Rotarians in Austria celebrated too
On Friday. 11 March. Rotarians with spouses from the
28 Rotary Clubs in Upper Austria (Oistrict 1920) gathered together in the Concert Hall of the modern Brucknerhaus in the city of Linz. Altogether. more than BOO
of them were present to recall, not only the special significance of the Centennial of Rotary, but also the successes they had achieved in recent years in their humanitarian and educational programmes.

Zleva: Alfred F1scher. DG 1920. jeho nástupce Harald Marschner
s manželkou a Wlllibald Egger, PDG
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Bohatý program
Světového kongresu Ch
Oslavy I 00. výročí našeho společensrví
ROTARY I NTERNATIONAL probíhají
v celém rocariánském světě po celý rok 2005 .
Jej ich vyvrcholením bude ovšem letošní Světo
vý kongres Rl, který proběhne v Chicagu ve
dnech 15 . až 22. června 2005. K účasti na
n ěm se chystají už deseririsíce rorariántl ze
všech končin naší planety - a bude ro skmeč
n ě událost mimořád n á, která nabídne účastní
ktun mnoho nezapomenmelných zážirkC1. Pro
představu o náplni kongresu si připomeiíme
alespoií některé z chystaných akcí:
Hned první d en, ve středu 15. če rvna, se
uskuteč ni v rámci předkongresových akcí
mezinárodní se minář RYLA, který bude
pokračovat po celý příští den i v sobotu dopoledne. V párek po celý den i v sobow budou
zasedat t'1časrníci nejen Mezinárodního insrirmu, ale i setkání Roraracr klubtl a také pracovní porady či nov níktl , zajišťujících mezinárodní výměn u mládeže. Na w klade obzvláštní dC1raz budoucí prezidem Rl Cari-Wilhelm
Stenhammar.
Sobota 18. červ na bude na události také
velmi bohatá: Bude otevřen " D ů m přárel srví",
který si získal na n ěkolika předchozích Světo
vých kongresech velkou oblibu a který bude
všem h ostům k dispozici po celou dobu kongresu. V době mezi 12 a 12,30 hod. projde
cemrem Chicaga slavnostní prtlvod všech
účastníktl , do kterého chystají rorariáni nejen
z USA, ale i z dalších zemí a světadíl tl řadu alegorických voztl i mnoho dalších překvapení.
Odpoledne bude o tevřena výstava nejzajíma-

včjšlch klubovýc h a distrikmlch projekttl
z rtlzných komtl svčra , která bude otevřena po
celou dobu kongresu, uskmeční se seminář
Nadace Rotary, věnovaný poskytování humanitárních gramů, a také shromáždění bývalých
sripendisttl, kterým umožnila vysokoškolské
studium v zahraničí Nadace Rorary (Rorary
Foundarion Alumni).
V neděli 19. červ na hned po ránu si budou
moci t'1 čas míci kongresu vyzkoušet svou těles
nou zdatnost při závodu v bě hu či v chíhi,
nazvaném "Race ro Finish". Od I Odo ll hod.
bude sloužena ekumenická bohoslužba a v poledne se ti, kteřl si přede m zajisti li svou účast,
setkají na slavnostním obědě nositel tl čes tn ého
odznaku " Paul Harris Fellow". Mezi 16. a 22.
hodinou proběhnou dvě části 7..ahajovacího
plenárního zasedání, přerušeného dvouhodinovou přestávkou na večeři.
V pondělí dopoledne bude pokračovat plenární zasedání svou druhou částí, věnovanou
zhodnocení rorariánských služeb a po mocí za
první sroled existence Rorary. V poledne
pozve prezident Rl tisíce svých hosttl na slavnostní oběd ke I 00. výročí. Odpoledne proběhnou tématické workshopy. Téhož dne
večer se potěší t'1častníci slavnostním kulwrním a společen ským programem na počest
I 00. výročí Rl.
V tírer)' 21. června dopoledne se účastníci
kongresu setkají na třetím plenárním zasedání,
při němž bude zhodnocena součas n á pozice
tvář Rorary v celos poleče nském kontextu. Po
obědě, pořádaném vedoucími osobnostmi,

které nastoupí do SV)rch funkcí spo l ečně s novým prezidentem Rl C. W.Srenhammarem od
!.července, proběhne workshop Nadace Rorary o jejích současných aktivitách a možnostech, na který bude navazovat diskuse.
Na středeč n í dopo led ne je svoláno IV. plenární zasedání, které bude renrokrár věnováno
výhled tun Rorary do dalšího století. V podvečer a večer ve středu 22. června se všichni
ú častn íc i setkají naposledy na dvou závěreč
ných setkáních s boharým programem. Jimi
také vyvrcholí slavnostní Světový kongres Rl,
uspořádaný na počet I 00. výročí založení réro
vl'1bec první celosvěrové humanitární organizace. Bud'me hrdí, že i my jsme se srali její
aktivní so učás tí.

(dz)

2005 Rotar lnternational
Convention 18-22 June 2005
Preconvention Activities: Welcome
to Chicago; Program of the Rl Con-

vention: Celebrate Rotary- The
First 100 yerars - Rotary Today t he Next 1 00 Years
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./i'..íavn/a./:l d&vod&,
proč se zúčas/nrř

c5vě/ové/.lo ...konyresu

v G.Llrcayu:
• setkejte se se členy Rotaract
klubů a uvažujte o vhodném
projektu pro místní RTC klub
• prohlédněte si mrakodrap
Wrigley, řešený v podobě
přepychového dortu k narozeninám
• přihlaste se na některý z patnácti výletů, které pořádá organizační výbor kongresu
• v největší veřejné knihovně na
světě se dozvíte vše, a to nejen
o Chicagu
• připijte na úspěch Rotory no
vrcholu druhého nejvyššího
mrakodrapu v Chicagu - John
Hancock
• setkejte se se svými přátel i
a blízkými na některé ze
společenských akcí v rámci kongresu
• připojte se k průvodu
Chicagem, který pořádá
Zájmové sdružení Rl uživatelů
rekreačních vozidel
• potěšte se beatovou hudbou
přímo v rod išti jazzu
• vyslechněte si příspěvek
letošního nositele ceny " Aiumni
Service to Humanity Award"
• dotkněte se kamen ů z Alama,
z Táj Mahálu, z egyptských
pyramid, z Čínské zdi či
z jiných slavných staveb; kameny jsou vloženy do fasády
mrakodrapu Tribune Tower

G.Llrcayo, r:n/s..lo
...konán/ c5vě/ové/.lo
...konyresu .::7?..9'v roce
200.5, nab/z/nep.ře

be.rnép.ř/.fe:žrřos..lr·
pro poučen/
r·zábavu

časop i sy

rotary

Duben

~~-------------------------

- -

Jak vznikaly

-meSIC
časopisy

rotariánského tisku
Rotary

ROTARY INTERNA TIDNAL nyní propojuje jednotné komunika ční síť. Jako oficiální časopis slouží THE RDTARIAN , který v anglickém jazyce vydává ústředí
Rl v Evanstonu ve státe 11/inois. Tuto síť tvoří dnes 31 časopisů, sdruž ených
pod náz vem The Rotary Warld Magazíne Press [RWMP]. časopisy však
vycház ejí v příslušných zemích po celém světě nezávisle na sobě, a to ve 23
různých jazycích a jsou distribuovány ve 130 zemích v c e lkovém nákladu
7 66 ODD výtisků . V uplynulé m století se tato úspěšná komunikační síť společně s roz vojem Rotary stále rozšiřovala .
Předcht1dcem oficiálního časopisu Rl - THE ROTARIAN - byl
časopis The National Rotarian, který začal vycházet v led nu 1911.

Redigoval a vydával jej C hesley R. Perry, první generální tajemník Rl.
V jeho prvním čísle uvedl, že pro něho i pro zakladatele Rotary Paula
P. Harrise je časopis vhodným nástrojem k předávání jej ich myšlenek
a zpráv nejen všem kl ubům , ale doslova každému rotariánovi. Tomuto
úče lu slouží dodnes nejen THE ROTARIAN, ale všech ny rotariánské
časopisy. Před s tavuj í také jedinou přímo u komunikaci m ezi ú s třed ním
veden ím Rl a každým rorariáne m kdekoliv na světě. Jejich poslá ním
a sna ho u je, aby se každ ému z nich dostávalo včasných a kvalitních
informaci.
První regionální časop i s začal vycházet v Irsku a Velké Británii brzy
poté, co se v roce 19 15 započa lo s vydáváním The Narional Rotarian.
Ve 20. le tech bylo zahájeno vydávání regionálního časopisu pro Austrálii, kter)í byl předchůdcem současného ROTARY DOWN UNDER.
Ten také přišel s iniciativou vyhlášení statutu "schválené ho a předepsa
né ho časopis u ". Doporučil, aby všechny regionální časop i sy odpovídaly jednotným zásadám a byly také schválené ústředím Rl. Tento australský časopis byl také prvním, který později takovéto oficiáln í schválení od ROTA RY INTERNATIONAL skutečně získal. Regionální
rotariánské časopisy začaly vycházet ve 20. a 30. letech v rt1zných
zemích kontinentální Evropy, ale jejich vydávání muselo být po dobu
2 . svěrové války p řeru šen o .
Zakladateli tří regionálních časop is tl v latinské Americe byli také tři
vedoucí osobnosti Rl. Oficiální regionální časopis pro Peru pod
názvem E l Rorario Peruano založil v roce 1933 Fernando Carbajal
Segura, který se pro rok 1942-43 sral preziden tem Rl. Prvním vydavatelem časop i s u Rora rismo en México, založeného v roce 1974, byl
Frank J . Devlyn, pozdější prezident Rl pro rok 2000-0 I . V roce 1973
byl oficiálně schválen so učasný časo pis Brasi l Rorario, kterému již od
roku 1924 předcházel ta mní bulletin pod názvem "Notas Rorarias".
Jeho redakrorem byl J . Thomas Saboya e Silva, tehdejší prezident Rorary klubu Rio d e Ja neiro.
Casop is THE ROTARIAN spojuje se všemi ostatními časopisy sdruženými v RWM P vzájemně spolupracující a všem prospěšné společen
ství. Všech ny se volně podílejí na získaných informacích, týkajících se
zkušeností rorariánů a jejich pomoci přímo v terénu. T.·uo jedin ečn á
kom u n ikační síť umož1'íuje, aby RT šíř ilo meziná rodn í zp ravodajství po
celém světě. Články a forografie určené pro každé číslo ústředního měsíč
níku včetně pravidel ného Dopisu prezidenta Rl, zpráv o rozvoji členské
základ ny či informaci o vývoji programu PolioPlus, ovšem také příspěv
ky propagující hlavní myšlenky a cíle Rl i každoročn í Svěrový kongres
Rl rozesílá LIStředí Rl všem regionálním časopistml. Ty pak pomáhají nejen šířit ideály ROTARY INTERNATIONAL, přestože si každý z nich
současně zachovává svou národní identitu a vydavatelskou svobodu.
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Tato pestrá skladba regionálních časop is\'1 se rozvíjela po řadu let,
ovšem často s urč i tými problémy. K vydávání některých z nich nedávalo
podn ět ústředí Rl, ale m ístní rotariáni v různ ých zem ích. Vznikaly proto,
aby uspokojily potřebu poskytnout informaci o Rotary podle místního
názoru a čas to také v m ístním jazyku. Zpočátku tedy neexistovala žádná
pravidla a oficiální zásady, jimiž by se tyto publikace řídily. O ně kterých
regioná ln ích časop i sec h se dokonce říkalo, že ústřednímu časopisu THE
ROTA RIAN konkurují.
Byly p roto post up n ě podnik nu!)' kroky k jejich oficiálnímu uznání a
k vytvoření potřebných pravidel a směrnic. Úsilí o certifikaci časop isů
ústředím Rl, které by jím byly potvrzeny jako "approved and cerrified ",
inicioval v pol ovin ě 70. let Paul He nningha m, tehdejší redaktor časopisu
Rorary Down Under, sloužíd ho rorariántml v Austrál ii, na Novém Zélandu a v O ceánii.
Správní rada ředitelů Rl na svém zasedán í v I 0- 11 / 1977 konstatovala:
"Legislativní rada Rl, která znsedala v roce 1977 v San Francisku, phjala
pod č. 77-67 usnesení, podle něhož md každý člen RotfliJ klubu možnost
volby mezi předplatným buď oficidln!ho časopim Rl nebo "předepsaného"
regionálního časopisu Rotfll)'· "V tom smyslu byla také pozmě n ěna ustanovení jednacího řádu Rl. Předtím totiž bylo povinností každého rorariána
platit předplatné na Llstředn í časopis T H E ROTARJAN. Bylo současn ě
konstatováno, že rento časopi s, vycházející v a n gličtině a s omezeným
počtem stran , nemllže hovořit o každé zemi světa rak podrobně, jako to
moho u č in it právě časopi sy regionální. Ty pak byly definovány v Příru č
ce pracovního postupu (Manual of Procedures) v jejfm vydání z roku
1998 takto:
I . časopis je určen pro region, pokrývající více distrikrů nebo více zemí
2. veškerý obsah musí být pod p řím ý m dohledem redakčn í rady, složené
al espoň ze 6 čl ení'1 , vče tn ě úřadujícího guvernéra a jeho nástupce v této
funkci nebo jimi pověřených osob, šéfredakto ra časopi su a alesp01'í tří
bývalých funkcionářů Rl.
3. respektuje se plné právo vyd avatele regionálního časopi su na jeho
plnou svobodu při jeho vydávání v rám ci základních principů Rora ry;
vydavatel časop i s u musí přijmout vhodná opa t řen í týkajíc{ se dohledu
nad obsahovými a provozními aktivitami redakčn í rady
4. tématický obsah časop i su musf být v souladu s princ ipy a zásadami Rl
a alespo1'í 50 o/o obsahu se musí týkar Ro rary nebo s ním související tématikou
5. vedle informací m ístní a regionálnf povahy bude časopis přinášet informace o Rorary jako celku a bude uve řej1'íovar ta té mata č i specifické texty,
které bude požadovat p rezident nebo Sp rání rada ředitelů Rl
6. časop is m usí vycházet nejméně čtyřik rát roč n ě
7 . časop is musí udržovat kvalitní obsahovou úrove1'í i atraktivní vzhled,
odpovídající dtlstoj nosti a povaze Rorary
8. časo pis se musí dosrat do rukou podstatné většině rotariántl v daném

................................_,,f
regionu, aby tak bylo zajištěno nejen jeho poslá ní, ale i jeho ekonomická životaschopnost
9. časopis musí být přiměřeně financován bez finanční odpověd nost i Rl.
"Certifikované" regionální časopisy se tedy musí tě mito zásadami
řfdit. V každém čísl e musí být několik stran věnováno mezi národní
tématice Rotary. Současně si ovšem 1.achovávají vydavatelskou svobodu
v rámci zásad stanovených jejich řídícími orgány a řídí se směrnicem i RL
Každý certifikovaný oblastní časopis se musí podrobit opakovanému
certifikačnímu procesu, aby se jím ověřilo, že se skutečn ě požadovanými
zásadami řídí. Zásady této certifikace byly schváleny Správní radou řed i
telů Rl v (moru 1999 a začaly platit od červen ce 2000.
Séfredakroři se každé tři roky setkají na mezinárodním Semi náři všech
regionálních časo pisů. loto tříden n í setkán í je pro ně vhodným fórem
pro diskusi o společ n ých problémech a přfle-lirostí, aby jim ús tředí Rl
poskytlo sm ě rni ce a návody, jak co nejlépe plnit jejich odpovědnost za
rotariánskou komunikaci. Podle schválení Správn í rady Rl z roku 2004
se bude tento semin ář konat n apříště každé dva roky.
První seminář mimo území USA se konal v roce 2000 v Bruggách
v Belgii. Jeho moderátorem byl tehdy Carl-Wil helm Stenhammar, který
se od července ujme funkce prezide nta Rl. V roce 2003 byl moderátorem seminá ře, který se sešel v australském Brisbane, Bill Boyd, bývalý
ředitel Rl, kteý se má ujmout funkce prezidenta Rl v roce 2006/07 . Pří
tomní šéfredaktoři se tak seznámil i s místem konání Světového kongresu Rl v příš tím roce, aby jej mohli přesvědčivě propagovat.
Předchozí seminá ře proběhly na území Spojených státtJ: prvn í z nich
v Evanstonu ( 1964), a pak postupně v Nashville, Tennessee, a v Anaheimu, Los Angeles, Kalifornie. Příští je naplánován do Kodaně v srpnu
2005. I ten má usnadnit propagaci následujícího kongresu, který se
bude konat v Kodani a v Malmii v červn u 2006.
V posledních letech se u všech časopisů projevila vzrůstající úroveň
jejich kvality a profesionál ní úrovně. Pokrok v reprodukční technice
a využívání DTP napomáhá všem časop i si:u11 zvyšovat jejich vzhled
a uspořádá n í. Využití e-mailu a ftp-stránek, na nichž ústředí Rl um ísťu
je textové informace i fotografie ke stažení, umožň uje, aby komun ikovalo s regionálními časopi sy rychle, přes n ě a za nižší náklady.
Snad největší vliv a význam regionálních časopistl spočívá v tom , že je
vytvářej í a redigují oddaní rotariáni. At' to jsou profesionální novináři
nebo dobrovol n íci, bývalí guvernéři či nový čle n ové, všechny je spojuje
jejich oddanost ideá l ů m Rotary a jejich snaha poskytovat informace
a inspiraci o ideálech Rotary čtenářům kdekoliv na světě.
Přehled

kdy

všech rotariánských
vycházet:

časopisů

časopisy

rotary

Rotary-No-Tomo (Japonsko)
1953
The Rotary Korea (Jižní Korea)
1967
Rotarismo en México (Mexiko)
1974
Rotarian (Nizozemí)
1927
1936
Rotary Norden (Skandinávie)
El Rotario Peruano (Peru)
1933
Philippine Rotary (Filipíny)
1977
Swiat Rotary (Polsko)
2003
Portugal Rotario (Portugalsko)
1984
Espana Rotaria (Španělsko)
2001
Rotary Suisse Liechtenstein
(Švýcarsko a Lichtenštejnsko)
1926
The Thai Rotarian (Thajsko)
1983
Rotary Dergisi (Turecko)
1983
Nueva Revista Rotaria (vychází ve Venezuele
pro 12 latinsko-amerických zemí)
1992

See: THE ROTARIAN # 4/05 ·
History of the Rotary World Magazíne Press

s uvedením roku,

začaly

Rotary Africa (Jižní Afrika)
1927
Vid a Rotaria (Argentina)
1955
Rotary Down Under (Australie)
1965
Rotary Contact (Belgie)
1984
Rotary Bulgaria (Bulharsko)
2004
Brasil Rotario (Brazílie)
1924
ROTARY GOOD NEWS (ČR a SR)
1999
El Rotario de Chile (Chile)
1927
Rotarian Monthly (Čínská republika)
1960
Colombia Rotaria (Kolumbie)
1970
Rotary Magazíne (Egypt)
1929
Le Rotarien (Francie)
1952
Der Rotarier I Rotary Magazín (Německo)
1929
Rotary Magazíne (Velká Britanie a Irsko)
1915
Rotary News [v angličtině] /Rotary Samachar
[v hindí] (Indie)
1952/ 1983
Rotary lsrael (Izrael)
1995
Rotary (ltalie)
1924
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70 rokov aktivit

\

RC Banská Bystrica oslávil
sede111desiatku

Účastníci maugurácie Rotary klubu Banská Bys_tr1ca

Účastníci inaugurác1e Rotary klubu Banská Bystrica

dňa

dňa

16. júna 1935. Charter prezident M1loš Ulehla.

V imenciách výzvy sverového prezidenra Rl
G lcnna E. Esressa Sr., krorého morro pre rorariánsky rok 2004-2005 znie "Celebrare Rorary", usporiadal RC Banská Bysrrica slávnosrný
večer, na krorom jeho čl e novia oslavovali niclen s ro roč nicu Rl a 80 rokov Rorary v našom
dišrrikre, ale aj 70 rokov od založen ia prvého
RC Banská Bysrrica v roku 1935 a 15 rokov
od zahájenia či n n osrí, kroré viedli k obnove
rohoro klubu roku 1992.
Slávnosrnú armosféru večera umocnili šrudenri šrvrrého ročn í ka Konzervat6ria J. L.
Bellu v Banskej Bystrici. Čersrvá laureárka
celoslovenskej súťaže študenrov konzervat6rif
v roku 2005, sopranistka Dominika Strái'\avská z rriedy prof. Boženy Fresserovej a absoltirny víťaz rejro s úťaže barytonista ťub o m ír
Popík z rriedy prof. Dagmar Rohovej-Boksovej, zaspievali s velkým t1spechom skladby
z rvorby Schuberta, Čaj kovského, Dvořáka,
Mendelsohn- Barrholdyho a Pucciniho v klavírnom sprievode pan i Dariny Tun1ovej.
O krem "domácich" rotariánov a ich rodinných príslušníkov sa na spoloče n skom večeri
ztiČas rnili aj čes rní č len ovia RC Banská Bysrrica, maestro Perer Michalica z RC Bratislava a
zakladajúci čl e n RC Banská Bystrica MU Dr.
Pavol Jablonský, priatelia-rorariáni z Nirry,
Zvolena a ďal š í hostia. Mcdzi nimi boli aj
potomkovia čl enov prvého RC Banská Bystrica, riadirdka Komunirnej nadácie zdravé
mesro Ba nská Bystrica (za ložil RC BB),
zásrupkyne krajskcj pobočky Únie slabozrakých a nevidiacich SR, zah raniční šrudenri
s hostitelskými rodičmi a zásrupca Rotaractu
Banská Bystrica.

27. Júna 1992. Charter prezident Ivan Belan.

Charrer-prezidenr RC Banská Bys tric
PDG Ivan Belan vo svojom príhovore obeznámil príromných s významnými udalosťami
z hist6rie klubu a pripomenul ciele a doterajšie tlspechy S t! Časné h o klubu. Terajší prezidenr
l o máš Márron porom prečfta l zdravicu DG
Vikrora Príkazského člen o m klubu a hos ťom
veče ra a odovzdal Pamarný list z príležirosri
70. vý ro či a založenia RC Banská Bystrica
posrupne všetk);lll prezidencom RC Banská
Bysrrica od jeho opakovaného založenia
v roku 1992.
Všetci príromní úprimne ocenil i hodnory,
kroré čle n ov i a póvodného aj súčas n ého Rotary klubu dosiahli, ako aj vel'mi príjemnú
atmosféru veče ra. O stáva poslanlm členov
klu bu, aby bohatú a pozidvnu rotariánsku
hist6riu v Banskej Bysrrici naďa l ej rozvíjali

Dignitatis memores ad optima int enti

a obohacovali novými projcktami a rorariánske myšlienky a zásady šfri li niclcn medzi svoji mi spo l uobča nmi , ale ako doteraz - aj
v iných mestách dišrriktu Rl 2240.
(ib)

B strica RC celebrates its
seventieth anniversar
Banská Bystrica RC has organised a
gala evening, during which its members celebrated not only the centenary
of Rotary lnternational and 80 years of
Rotary activities in aur district, but
also the 70th anniversary of the founding of the first RC in Banská Bystrica
in 1935, and the 15th anniversary of
the first activities that led to the revival
of the Club in 1992.

Společnost

LEVEL INSTRl!JMEN'fS
podporuje sociální projekty
Rotary hnutí v české rept:Jblice .

Přemyslovců

43,
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel. : 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

100 let ROTARY INTERNATIONAL
a 80. výročí založení prvního Rotary klubu
v české republice.

časopisy

r otar y

Važme

'~--------------------•

- hodnoty tištěného

Sl

slova

Oslavujeme-li i v roce 100. výročí založení Rotary duben jako mestc rotariánských časopisů, je nejvýznamnějším úkolem každého z jedenatřiceti z nich,
sdružených pod společným názvem Rotary World Magazíne Press, aby
odpovídajícím způsobem stimulovaly myšlení i aktivity rotariánů a vytvářely
záruku pro další století služeb a pomoc!
Je pohodlné vyhřívat se na výsluní oslav
I 00 . výročí Rorary a předpokláda t, že se automaricky dosravf další dynamické výsledky.
Někreří rorariáni si dokonce myslí, že naše
druhé srolerí bude s n adnější v dl'1sledku vyn ikajícího technického rozvoje. Je ovšem srále
porřeba m ír na mysli, že rento rechn ický
pokrok (e-mail, inrerner, relekonference
apod.) může uči ni r naše společenství zran irelným.
V některých zemích se projevují snahy
rvrdě prosazující vzájemnou komunikaci
pouze elektronickou cestou. Tento rlak pokračuj e, přesrože se rakový pokus, krerý učinil
jeden z našich časop isl'1 - ROTARY
NORDE N - serkal s naprosrým neúspěchem,
i přes řadu případl'1 , kdy se efekrivní komunikace zcela rozrušila v d isrrikrech , kde si guvernéři zvolili pro oběh disrrikrních in formací
elektronický způsob. Příči na toho rkví
v tom, do jaké míry
sch opni
zvládnou r
nové rech-

nologie, kreré mění náš svěr. To p larí p řede
vším rehdy, když předpokládáme, že se elektronicky rozeslané sdělení skurečně dosrane ke
každému .
Proro m á výzva v měs íci věnova n ém časopi
sl'un Rorary je prosrá. Musíme vzír na vědomí,
že má-li efekrivní kom un ikace po kračovar,
musí býr elekrron ické metody komun ikace
dop rovázeny parale l ně ri š rěný m slovem,
zejména pokud jde o rorariánské časop isy.
Rorarián i, kluby i d isrrikry m ohou nejrl'lzněj
ším způsobem využívar výhod moderní rechniky, avšak ocdíme znovu a uznejme hod noru
ri šrěnéh o slova.

Tchecose
eslovacos
nosaoanos
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Věršina rorariánů j i srě souh lasí s rím, že
udržení našeho členstva - a všech standardů,
kreré jdou ruku v ruce s členskou základnou je nejvážnějším problémem Rl při našem vsrupu do druhého srolerí. Není to jen shoda okolnosrí, že úsilí o zachování počru čl enů se dává
do souvislosri s násrupem elektron ické komun ikace? C hceme-li to rak chápat, znamená to
.,až příliš přep ínat rěrivu luku", avšak rorariáni
skmečně potřebují aktivní a hlasitou pomoc
prostřednictvím svých osvědčených rorariánských pramenů, jakými je celá síť rorariánských časopisů.
Zamyslete se n ad rěm i ro fakry:

• V archivech jsou uloženy všechny roč
níky rorariánských tiskovin až k samým
začárkům Rorary a jsou snadno
dostupné každému zájemci. Časopi 
sy raké poskytují tlplnou a rrvalou
historii ROTARY INTERNATIONAL
• Rorariánské časopisy jsou
dosud srále jediným pro-

____________________. " /

s rředkem přímé komunikace mezi ústřed ím

Rl a každým jednotlivým čl e ne m.

e

Prostředni ctv ím s ítě na~ic h časopis ů

se každostane vysvě tlení smyslu morra
nově nastupujícího prezide nta Rl každé mu
z 1,2 mil. čl e nů Rl.
doročně

dosáhlo, musí Rotary poskytovat úč innou
zprávu pravi del n ě, spo l ehlivě a snadno stravitelným způso bem . Proto jsou všechny časo pi
sy Rotary tím n ejvhodn ějším nástrojem pro
poskytnutí rakovýchro sdě le n !.

V každém měsíci rotariánského ro ku se
opakuje stále stejné sché ma: réma m ěsíce, rozhodnutí Správní rady ředitel ů Rl a Sboru
pověře nců Nadace Rotary, informace o nejrtlz n ěj šícvh projektech .. . to v!e je obsaženo
v rotariánských časopisec h!

Nak společe n s tví musí ujít j eště dlouhou
cesru, aby se vyrovnalo s otázkou čl enské z:íkladny, aby se při slavnostním přijetí nového
č le na klubu kdekoliv na svěrě mohl každý
z nich dů stojn ě vyrovnat se všemi požadovanými protokolárními náležitostmi, kreré vyvrcholí tím, že mu prezident klubu p ředá soubor
nejdů leži těj ! ích rora riánských publikací. Prezident/ka pak turo malou slavnost uzav ře tím,
že novému č le nov i ře kne : "Tady je soubor
informací pro nového čle n a. Naleznere v nich
odpověď na všechny orázky, jež vám umožní
pochopit, jak naše s polečen stv í pracuje a jaké
jsou jeho principy. A p ředev!ím v ro mto svazku najdete ná! rota riánský časo pis. To je raké
nejdtdežirějš í nástroj pro vaši výchovu a zd roj
informací o Rotary. Ud ěljte si čas na to, abyste jej p řečetl každý m ěs íc."

Udržení čl en ů v klubech, ať starých či mladých, závisí na tom, jak jsou rotariáni p ře
svědčeni o hodnotách Ro tary a o svých schopnostech podílet se na ži votě obce, v n íž žijí a
raké jak jej změnit k lep!ímu. Aby se roho

Je-li rakováro působ i vá výzva vyslovena při
každého nového č le n a , získá přízni 
vý dojem o regionáln ím časopi su Rotary a
začn e jej číst a čerpa t z n ěh o skuteč n ě každý
m ěsíc. A bonusem je, že každý čl en klubu

• Výtisky rotariánských časopis!'! žijí po
mnoho let v na! ich domovech, v podnikových ka n celá řích č i na odborných pracovištích a samozřejm ě ve veřejných knihovnách,
! kolách a jiných veřejných institucích.

e

Z obchodního hlediska inzerenti stále preferují tiš tě n é časop isy a noviny před poskytováním rekla mních informací elektronickou
cestou.

přij ímá ní

časopisy rotary

uslyší tuto výzvu opa kovan ě vždy při slavnostním přij etí nového čl en a a sám pak bude
napomáhat p ři vydává ní časopisu.
O slavme proto naše sté výročí rím , že vě nu
jeme svou snahu rozvíje ní našeho povědomí o
Rorary a šíření těchto informací svým sousedtim , s polupracovníkům , p řátelům, a snad
redy i budoucím rorariánl'u11. Udělejme si čas
k tomu, abychom právě v p rl'1běhu dubna
znovu vyhodnotili obsah a smysl svého regionáln ího časop i su.

Bob Aitkm , PDG 9690,
RC Low~r 8/ue Moumaim, Austrálie,
pi'edseda Komitétu Rl pro komunikace pro rok
2004/05,
Nd!cí redaktor časopisu
Rotary Down Under
člen

f',i4iMi: l:t!;!•ii•1;1rMI/*tl•fOM
Celebrate the value of the printed
word - by Bob Aitken Oespite
advances in electronic communication , Magazine Month is time to
reappraise the value of the Rotary
World Magazine Press

Oignitatis memores ad optima intenti

,t;;;

,

~

___________________________________

mladí odborníci

GSE tý111 do Ohia se

představuje

Program GSE pro rotariánský rok 2004/05 měl ještě původně běžet ve
dvouletém cyklu. Na jaře 2005 jsme měli přivítat hosty z partnerského
distriktu u nás, a teprve v příštím roce měla být "na řadě" návštěva našeho
týmu v zahraničf N aším partnerem se stal distrikt 6650 z Ohia v čele s úřa
dující guvernérkou Meenou Patel (viz také www. rotarydistrict6650. org}, ta
však nabídla financovat vyslání našeho týmu ještě letos částkou 11 ODD US
$, a to z fondu, jímž O. 6650 sám disponuje (OOF]. Díky této velkorysosti
může náš distrikt vypravit svůj tým na dobu od 31.března do 27.dubna.
Výběrové říze ní

na členy GSE rýmu prov sobotu 29.1.2005. Ze šesti
přihláše nýc h kandidátl'l přijelo pět a v rámci
pohovorl'1 byl i vybráni čtyři členové týmu a jeden náhradník. Bě hem přípravy na pohovory
s výběrovou komisí si uchazeč i mohli
i vyzkoušet týmovou hru, jak ukazuj e obrázek.
Byli jsme rádi, že máme skvělé kandidáty,
pořídili jsme jejich fotografii. Bohužel (jak už
se stává), hned další týden jeden z vybraných
uchazečl1 Oan Bílek nominovaný RC Košice)
a náhradnice Silvia Stat'íová, nominovaná RC
Žilina oznámili, že odstupují. Mohlo proto
dojít na Sárku K01'\aříkovou , kandidátku
nominovanou se zpožděním RC Kroměříž,
která prošla pohovorem dodatečně. GSE rým
tak jen získal na kvalitě, a proto jej našim čte
běhlo

v

Ostravě

nářů m představujeme.

Každému (kromě Sárky) jsem položil tyto
otázky:

1. Kdo jste a jaká je vaše profese?
2. Co pro vás GSE osobně znamená?

3. Jaké jsou vaše první dojmy po
výběru do týmu?
Jozefa Poláková (nar. 1949), č l en
ka RC Košice, GSE Team Leader:
1. V súčasnosti som dóchodkyt'ía, zamesrnaná
v malej firme na výrobu pracovných
odevov, inak čas od času sa zaoberám organizovaním spoločenských podujatí (slávnosrné
ocvoren ie letiska v Košiciach, spoločenský program na odbornú konferenciu, prípadne oslavy významn);Ch životných jubileí) . Pracovala
som 33 rokov v hurníckom priemysle na róznych pozíciách, posledných 15 rokov:
• Medzinárodná spolupráca a licencie - vedúca oddelenia
e Cestovná kancelária FERROTOUR VSŽ
(zakladatel'ka) - kancelária funguje do súčas
nosti a zabezpečuje hlavne služby pre U .S.
Steel Košice - služobné cesty a dovolenky p re
15 tisíc zamesrnancov
• Zahraničná politika, spolupráca hurníckych
podnikov v EÚ- vedúca oddelenia
e Public Relations- VSŽ a.s. a U .S.Steel- riaditel'ka odboru
čiastočne
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2. Viesť GSE tým je výborná príležitosť využiť
skúseností z predchád zajtkich pozíci í, ale
hlavne získanie poznatkov a informácií o Ratary, o spósobe organizovania schódzok, iných
stretnutí, o živote celých rotariá nksych rodín,
o naplt'iovaní hesla "SERVICE ABOVE
SELF" , o službe mládeži a uplatííovaní základných princípov Rotary, o etike v živote a p ráci, o profesnom živote jednotlivých čl enov a
ich službe obci. Viac než profesný život ma
momenrálne zaujíma ten rotariánsky. Mój
záber je vel'mi široký a každ á nová informácia
je vhodná a vždy užitočná .
3 . K tomuto bodu by som bola radšej zdržanlivá, lebo často moje predtuchy výjdu a potom
si pripadám ako bosorka a veštica. S rýmom sa
rada zúčas tn í m na čomkol'vek, od šponu až po
koncerty vážnej hudby.

Jaroslav Drahňovský (nar. 1969),
nominovaný RC Bratislava, člen
týmu:
I. V krátkosti o m ne: 35 rokov, absolvent Un iverzity Komenského Bratislava, odbor germanistika, slovakistika a tlmočenie. Som ženarý a
spolu s manželkou Vierou sa tešíme z dvoch
detí: Janko (5) a Veronika (2).
Profes ionál ny život:
e Slovenský rozhlas, redaktor nemeckého
vysiclan ia, špecializácia ekonomika a priemysel;
• Motorpresse Slovakia, redaktor auto motor
a špon, špecial izácia ekonom ika;
e HOLLEN s.r.o., servis kvality v automobilovom priemysle, Managing Dircctor.
Už cri roky som zodpovedný za chod firmy,
spokoj nosť dorerajších zákazníkov (známi
dodávatelia automobilového priemyslu) a za
rozvoj a srratégiu fi rmy. C ha rakteristikou
našej spoločnosti je dóraz na pracovné podmienky a sociálne zázem ie pracovníkov.
2. GSE je neuveritel'ná možnosť rozšírenia
profesionálnych i osobných obzorov. Na druhej strane zodpovednosť za prezenráciu krajiny
i nominujúceho klubu a dišcriktu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _."/

mladí odbor níci

kají se svými "kolegy", čl e ny GSE rýmu
z Oh ia.
Takže šťas rno u cesru a bezpeč ný návrar!

Libor Friedel,
RC Ostrava, subkomise GSE

t€f.ii411··'5•1MI·i·IUM4·1Hiffill

3. Ešre pred rým, ako som si vy poč ul výsledok,
na miía zaposobila profesionalira výberu ,
komunikácia a práca s uch ádzačmi. Prekvapila ma však nízka ú ča s t' záujemcov. Program
GS E má v rámci ROTARY INT ERNAT !ONAL šryridsa ťroč nú rradíciu, v našich krajinách je bohužial' medzi mladými profesionálmi málo známy.

Karel Endel (nar. 1979), nominovaný RC Ost rava, č l en týmu :

Os rravě,

jejíž klub mě navrhl do výbě rového
závazkem vi'1č i Nadaci Rorary, krerá mi
umožní rakro vycesrovar, a v neposlední řadě
závazkem pro m ě samorného, aby se mi podařil o z návšrěvy hostitelského disrrikru vyrěž ir
co nejvíce.
říze ní;

Th e GSE pr ogramme for t he Rotary
year 2004-05 was or iginally planned
to r un in a two-year cycle. However,
Oistrict 6650 fr om Ohio was chosen
as aur partner in the programme ,
and its curr ent governor, M eena
Patel {www. r otarydistrict6650. org)
offered to cont r ibut e t he sum of
11 ,000 USD in order t o finance
sending aur team aut earlier, during
the curr ent year. Thanks t o this
generosity, aur five-member team
will spend t he period from 31 March
t o 27 April 2005 in Ohio.

Jan Spudich (nar. 1973 ), nominovaný RC Most, čle n t ýmu:
I. Jako

lé ka ř

pracuji posledních šesr

m ěs íci'1

v nemocnici Most a věnuj i se zde p ředevš ím

I. Jsem zam ěs m a n cem vládní agemury Czech
lnvesr, krerá v posledních dvou lerech p rodě
lala pom ě rně zn ačný rozvoj. Organizace dříve
za mě ře n á čisrě na za h ra nič n í invesrice se dnes
srará i o čes ké podnikatele, kreří žádají o podporu z O p e rač níh o programu Pri'Imysl a podnikání - redy z evropských srrukrurálních
fo ndů. Moje úloha v Czechlnvesru je pomáhat
zahraničním invesrori'un hledat v ČR dodavatele, podílím se i na realizaci program!'!, jež
pomáhají český m dodavareli'un po rozu m ěr
požadavki'un nadnárodních firem a dosrar se
rak do rvrdého a n á roč n ého pros t řed í dodavatelských ře rězcl'1
2. GSE je výj i m eč nou přílež iros rí seznámir se
s kulrurou a podnikatelským pro srře dím hosrirelské ze mě. Liberální ekonomiku Spojených
srári'1 jsem mě l dosud možnosr poznávar jen
z knih a odborných časopisi'1 , jsem redy vel mi
rád, že budu mír možnosr zažír na vlastní kllži
pobyr v zemi , krerá je nám ra k časro dává na za
vzor. Přes ro že je dnes trh globální záležirosrí,
vě řím romu, že exisruj e řad a odlišnosrí
v evropském a americkém pojetí, a ro nejen
v oblasti pr ů mys l ové V);roby.
3. Nominaci do čtyřč l e nné ho rýmu považuji
za velkou poctu . Přcsrože jsem zvyklý reprezentovat naši republiku v za hra ni čí, je pro mě
GSE velk};m závazkem. Závazkem v i'1 či rod né

otázky

rraumarologii. P ředtím jsem necelých 5 ler
v nemocnici Kadaií, kde jsem m ěl na
srarosri péč i na chirurgickém J!Pu.
pů sob il

2. V réro odpovědi reaguji so u časně i na rřer í
orázku: Má ú čast v GSE rýmu pro mne pře 
devším znamená velkou výzvu pro práci
v rýmu v za hra ni čí a možnosr pro prohloubení a rozš íře n í mých odborných znalostí.
Jsem vděče n RC Mosr za svou nominaci
a podporu. Jis rě ro bude i dobrá p říležirosr
pro poznání jiných kulrurních zvyklosrí
a poznání nových p řárel.

Odpovědi na tyto čtyři otázky pomáhají ověřit, zda naše
úmysly a činy skutečně při
spívají k naplnění rotariánských zásad, k zachování a
rozvíjení etických hodnot
v mezilidských vztazích:

Šárka Koňa říková (nar. 1979)

1.Je to

byla do GSE rýmu zařaze n a dodatečn ě,
rakže s rěm i ro orázkami už nebyla píse mn ě
konfronrovaná. Nominoval ji RC Krom ěříž,
pochází z Rožnova pod Radhošrěm , pracuje
ocl lisropadu 2004 na Krajském úřadu Zlínského kraje v Odboru strategického rozvoje
jako projekrový manažer pro projekry
v oblasri regionáln ích projekri'1 v rurisrice.
Tomuro vyváženému rýmu mi'IŽeme redy
popřár hodn ě zdaru , orevře né o či a mysl
a řadu nových poznarki'1 a zážirki'1. Na stránkách našeho časo pi s u ROTARY GOOD
N EWS budou mír možnosr své zkušenosti
prezenrovar po návraru, kdy se zase u nás ser-

RAVl

?

2.Je to
vůči
všem, jichž se to týká?

ATEL
3. Podpoří to
a vzájemnou tůVE~
4.

Přinese

všem

?

to

zúčastněným?
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člověk v tísni
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•
v zem1,
kde se za školu nechodí

Madan: podpora

vzdělávání

Země,

která si po více než dvaceti letech válek konečně užívá klidu a kde se
uprchlíci stále vracejí do zničených domovů. Země, kde nefunguje infrastruktura a která trpí nedostatkem pitné vody. Ale také země, kde je na každém kroku vidět posun ke stabilizaci a kde je cítit naděje. To všechno je Afghánistán.
"Lide m v Afghánisrán u už dávno není
nurné dodávat potraviny a obleče ní. V so u čas·
nosri potře bují spíše pomoci vyrvořir podmínky pro stabi lizaci a rozvoj, říká Jan Mrkvič ka ,
koordinátor afghánských projektů spol ečnosti
Člověk v dsni.
Česká obecně prospěšná společnost
ČLOVĚK V T ISN I působí v Afghánistánu od
roku 200 I . "Afghánci kladou velké nad ěj e
h lavně d o v-~:d ě l ává n l. Považují je za jednu z
n ej důležitějš ích cesr ke kl idu a rozvoji. A právě
vzd č l ává n l je p riorito u i afghá nské mise
ČLOVĚKA V T ISN I," vysvětl uje Mrkvička.
"Snažíme se o ro, a by ke vzdě lá n í mě li přlsrup
všichni, kdo o ně stojí, a rakových je srále více.
Na podporu vzdě lávání dívek, v m uslimském
pros tředí znevýhod n ěnýc h , běží projekt
Madan".
Jsme ve vesnici Langarchana v severním
Afghánistánu. Na osudu mísrní dívčí školy se
podepsaly všechny zvrary nedávné afghánské
historie. Skolu poprvé vypálili v roce 1987
mudžáhedíni, bojovn ici proti sovětským okupanrům. Obyvatelé si ji svépomocí opravili.
Pak ale při šel Taliba n a škola lehla popelem
podruhé. Po pádu režimu Talibanu se mísrní
rozhodli z vlastn ích zd rojů školu posravir

znovu. Vybrané prostředky ale n estačily, a rak
se zhruba p čr ser dívek uč i l o v holých zdech
nezastřešené budovy.
Podobné podmínky pro vzděl ávání dívek
jsou v Afghánistánu spíše pravidlem než
výjimkou. Skol je nedosrarek a v jejich navště
vování mají jas ně přednost chlapci. Dívky se
pak uč í ve nku, ve stanech či na holé zemi. Na
mnoha místech však dívky i jejich rod i če jasn ě
ukazuji, jak velmi si cení vzdělá ní. V Langar-

c haně

'

je rento přís tup obzvlášť zřetelný.
"C hceme dívkám v jejich snaze něco se naučit pomoci. Za tím účelem vznikl projekt
Madan, pojmenovaný po první dívčí škole,
která byla v jeho rámci opravena a otevřena
v listopadu 2005," říká Jan Mrkvi čka. "Projekt
Madan běží d íky darům českých lidi, kterým
přím ý způsob jeho financová ní poskytuje pře
hled a konrrolu nad osudem s věřených prostředků."

Obecně prospěšn á společnost ČLOVĚK
V T ÍSN I vzni kla jako h umanitární organ izace
s cílem pomáhat v krizových a postkrizových
oblastech a podporovat dodržová ní lidských
práv ve svě tě. S pol eč n ost už dvanáct let pomáhá lidem v dsni ve svěrě i v České republice,
zaměřuj e se na humanitá rní a rozvojovou
pomoc, podporu demokrari7.ace a dodržování
lidských práv, vzd ěl ává ni ad.
" Měli jsme možnost seznámit s projektem
Madan někol i k českých Rotary klubů , kre ré
nám podle svých možností pomáhají. Pokud
myšlen ka projekru Madan zaujme další kluby
či čle n y Rorary, získají další afghánské dívky
možnost se vzděláva t, možnost žír podle svých
předs tav," ř íká Ja n Mrkvička.
Více informaci najdete na www.madan. cz.

Šdrka Zahmdníkovd,
Člověk v tísni
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,.Myslím s1. že devastace Afghánistánu byla JIŽ velká a
vš1chm JSOU válkami unaveni. Lidé nechtějí. aby Jepch
dět1 prožívaly to samé", ř1ká řed1tel školy Langarchana.
Moulaw1 Abdul Basir
Šelma, jedna z osm1 uč1telek, které pracují ve škole Langarchana. musela čekat plných pět let, než se s pádem
rež1mu Talibů mohla znovu začít věnovat své práci

For some time now it has no Ianger been
necessary to send food and clothing to the
people in Afghanistan. What they now need is
help in creating conditions for stabilisation and
development. The Afghans place special hope
in education. They consider it to be one of the
most important ways of achieving peace and
development. And it is education which is the
priority of the Afghan mission of the organisation People in Need.
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Za Vladi111íre111 Káše111, doyene111
našeho dist:rikt:u

Tolik jsme se těš ili, že se s ing. Vladimírem
Kášem, vždy aktivním čle n em Rotary klubu
Ostrava, setkáme na slavnostní konferenci
v Praze 5. březn a a vzdáme mu - v jeho 94
letech - náš hold jako doyenovi našeho
d istriktu a příklad n ému rotariánovi. Osud
však zasáhl až příliš nemil osrdn ě: pouhé čtyři
dny předtím, l. břez na, si jej Nejvyšší povolal
do nenávratna . ..
A tak nám dnes zb)rvají už jen vzpomínky
na vzácného člověka. Byl příkladn ým rotariánem, který si svého členství v Rotary vždy velice vážil - a možná i proto byl za komunistického režimu osm let vězněn . V té době mu
byly rotariánské ideály - jak sám říkal - vždy
oporou a útěc hou .
Lo1'íský prezident ostravského Rotary klubu
Jaroslav Slaný se s Vladimírem Kášem lou čil za

Peníze

všechny své přátele těmito slovy:
"Smrtí končí život, ale vztah trvá
dál. .. " Bylo pro nás všechny opravdu velikým darem, že jsme vám
mohli být nablízku alespoi"í v posledních létech vašeho dlouhého požehnaného života, Vám, který jste nás
tak obohacoval svou moudrostí i vtipem, svým smyslem pro čes t a opravdové přátelství, svým étosem a noblesou ... Náš hluboký smutek z vašeho odchodu je daní za to, co jsme
k vám vždy cítili a cítíme: naši úctu a
vztah k vám, který skutečně smrtí
ne končí a s kon čit ani nemůže ..."
Také Viktor Príkazský, guvernér našeho
disrriktu, se Vladimírovi poklonil jménem
všech rotariántl ve svém nekrologu:
"Př i našem posledním setkání při oslavách
75 . výročí založení osrravského klubu
jsme si velmi pě kně popovídali, zavzpomínali na staré časy a vypili sklenku če r
veného vína. Bylo to radostné setkání,
které mne vel mi obohatilo. C hci tě ujistit, že rvé vzpomínky a zkušenosti byly
pro nás v naší rotariánské č innosti vždy
cennou inspirací. Tvůj osobní p říklad a
nasazení nám i nadále ZLIStávají jako
symbol pravého rotariána, který sloužil
jiným, nad vlastní zájmy. Znamenal jsi
pro nás hodně, možná vfc, než si dnes
uvědomuj em e. Děkujeme ti za všech-

Na Vladimíra nám tedy zLIStanou krásné
vzpomínky, ale naštěstí také asi půlhodinová
zdravice všem ro tari ánům, kterou ještě v lednu
2005 natoči l na videozáznam . Budeme tedy
moci mít jej stále před oč im a . ..
(dz)

ln memor of Vladimíř Káš
he do en of our District
Just four days before t he conference in Prague, which he planned t o
attend, the doyen of aur Oistrict,
Vladimíř Káš, passed away. He had
been an exemplar y Rotarian , who
had always held his membership of
Rotary in high regard. The ideals of
Rotary were always a great support
and consolation to him.

no. u

rotariánů

a

školáků

pro nemocné
Fakultní nemocnice v Olomouci, kde prezident RC Olomouc Vladimír Erben předa l do
rukou primáře tohoto oddělení prof. Mihála
symbolický šek na čás tku 56 tisíc Kč. Ten pak
na krátké tiskové konferenci informoval pří
tomné rotariány i zástupce médií o plánech
rozvoje svého odděl ení, které vykazuje velkou
úspěš nost v l éčbě dětí.
Když se v Olomouci krátce zastavi l "Zvon
století", setkali se s ním 6. prosince 2004
v rámci oslav l 00. vý ročí vzniku Rotary a 70.
vý ročí založení RC Olomouc zástupci RC
Přerov, RC Prosrěj ov, RC O lomouc a olomouckých škol. K setkání došlo na hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky

Tento d ar inicioval RC O lomo uc, jmenoviRoman Gronský, asistent guvernéra pro
střední a severní Moravu a DGN pro 200607, a Nad ace Aveni ra ze švýcarského Luzernu, která nabídla k prodeji hudební nosiče
a literamru, mapující dosud málo známé
hudební skladatele 19. století.
Do této sbírky se zapojily kluby doslova od
tě

Oignitatis memor es ad optima intenti

děti

Krušných hor až k Tatrám: nejen n ově vznikající RC Chomutov, ale i RC Plzei\, PrahaCi ty, Prague-l nternational, Přerov, Prostějov,
Kravaře, Kroměříž, Třeb íč, Bansk8 Bystrica,
Lipr. Mikuláš- a samozřejm ě i RC Olomouc.
Roman G ro nský zapoj il do rohoto projekw
také žáky a smdenty dvou olomouckých škol
- Z$ Hálkova a Slovanského gymnázia. Jej ich
žáci s po l eč ně s rod ič i i s učiteli dali dohromad y téměř 30 tisíc Kč. Za jejich iniciativu
a snahu je Nadace Avenira odmě ni la šesti
volejbalovými m íči a ci zojazyčnými publikacemi.
Bylo dobře, že o předání šeku informovaly
čl án k em s fotog rafií nejen místní noviny, ale
svou reportáž odvysílala také televize.
(dz)
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Kdy-1 RC Hradec Králové zasadil 28. října
2004 svou pa měrní lípu ke I 00. výroč í Rorary, dal si za úkolum ísrir v její blízkosti pamět
ní desku, která by okolojdoucím trvale zvěsro
vala, proč ru byla lrpa zasazena. Tehdy jsme
byli ovlivněni nejen dohledem hlavního měst-

ského architekta (strom je v památkově chráněném parku) a možnostm i místních kamenických firem, ale i stavem naší kl ubové
pokladny. Proto jsme rádi převza li nápad
jiných klubtl- použít přírodních kamenů.
A rak jsme se 23. února - ve výroční den

vzniku Rorary- sešli téměř všichn i v zasněže
ném parku a po úvodním slovu našeho prezidenta Petra Novorného jsme pomník odhalili:
rvořf jej velký oblázek z koryta Labe, kreré stavební správa Povodí Labe nabízí zcela levně.
Na něm je upevněna žulová deska s nápisem.
Pro jisroru jsme celý pomník nastříkali
ochranným prostředkem proti sprejerským
výtvorům.

Augustin Cermdk,

RC Hradec Králové

Lipa pred Zvolenský111 zá111ko111
Sroročnicu rorariánskeho spo l očensrva si
zvolenskí rorariáni uctili zasadenfm pamarnej
Iipy pred vchodom do Zvolenského zámku.
Pri akre sadcnia nechýbal s ú časný prezident
Rorary klubu vo Zvolene Ondrej Maciak, krorému asistoval jeho predchodca Peter Baláž
a horúci kandidát na nového prezidenta Vojtech Žilinčan. Ondrejovi Maciakovi sme položil i zopár orázok:

Ako sa činnosť Vášho klubu rozvíjala v našom

" Hisrória nášho klubu nic je d lhá. Vlani
sme oslávili piarc výročie udclcnia Charry Rl,
reda oficiálnych výsad, krorými sme sa srali
člcnmi nášho dišrrikru . Predrým ru asi dva
roky fungovala skupina nadšencov, krorá pripravovala založcnie klubu. Jeho náplňou je
najma služba a pomoc iným. Dosiahli sme
nickol'ko zaujfmavých výsledkov, máme za
sebou vcl'a pozitfvnych a kcií. Príkladom
móže byť pomoc zdravornc postihnutým
deiom vo zvolenskej Symbii. Asi o mesiac
dáme v zámku do prevádzky zrekonšrruovaný výťah, krorým sa budú mócť dosrať do
výstavných micsrnostf aj imobilnf návšrevníci."

Je náhoda, že pamatnú Iipu zasadili zvolenskí rotariáni práve 28.
októbra, teda v deň výročia vzniku
československej republiky?
"Nie je ro celkom náhoda. Náš d išrrikt
zahri1a celé bývalé Československo. Vychádzame z roho, že naša pomoc nemá mať h ra-

n ice. Dúfam, že táro Iipa bude ž i ť d lho,
a zároveň dúfam, že ju Rorary klub vo Zvolene aj prežije," dodal Ondrej Maciak.
Rorariánska lipka už medzitým zapúšťa
svoje korene. M iesro pre ňu pred Zvolenským
zámkom našicl správca Slovenskcj národnej
galérie Peter Hencš. "Stará Iipa pred bránou
zámku už vysychá," poznamenal, "nech teda
jej miesro zaujme mladá, rotariánska."
(ib)
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Konference o etice v

Ostravě

Svůj zájem a úsilí o podporu etiky jsme v Rotary
klubu Ostrava začali rozvíjet už v roce 2002.
Tehdy jsme byli zapojeni do projektu tvorby "Databáze nejlepších praktik Moravskoslezského kraje"
{viz RDTARY GOOO NEWS 5/2003]. V rámci této
databáze jsme zcela zdarma zpřístupnili na
www. bestpractices. cz teoretické základy a prezentační materiály k etice v podnikán( Jako praktický příklad je v nich uveden nejen etický kodex ve
formě "Testu pomocí čtyř otázek", ale i další principy etiky v pojetí Rotary.
Jsme si plně vědo m i ro ho, že dod ržování
vysokých etických zásad a jejich upl a tňová n í
v životě je jedním z cíl ů Rorary. V rámci letošn ích rorariánských výročí jsme proro zahájili
p říp ravy na uspořádá n í konference o erice
v podniká ní. Máme pro ro n ěkol ik důvodů:
• myslíme si, že jde o réma akruální a d iskutované v podnikatelské i veřejné sféře
• dodržování vysokých erických zásad a jejich
uplan1ování v ži vo tě je jedním z cílů Rorary
• RC Ostrava se chce srár členem koalice
"Viva Erika" v rámci Transparency lnrernarional v České republice.
Taro konference, věnovaná etice v podnikání bude redy navazovat na obdobné, již
dříve organizovan é akce RC Ostrava (konference " Osobní kvalita", " Dl'tvěra a úvěr"
apod.) a proběhne v t'!rerý 26. dubna 2005 v
hordu Arom v Ostravě .
Při její přípravě i na dopl1'íkovém projekru
spolupracujem e s přáteli z RC Z lín a RC
Brno-Ciry, jednáme rovněž o možné zášr irě a
t1časri pana Tomáše Bari a o podpoře konference s hejrmanem Moravskoslezského kraje
panem Evženem Tošenovským. Svou akrivní
LI Časr už přislíbili zástupci komerčn í, veřejné i
akademické sféry, n apř. pa nl Anna Purnová,
čle nka RC Brno-Ciry. Zúčastn í se raké Vikror
Príkazský, so u časný guvernér našeho disrrikru
2240.

Účelem konference je přispět k rozvoji eriky
v podnikání v ČR právě v době, kdy se začle
J'íujeme do Evropské unie. Klade si proro ryro
cíle:
• uk.ízar, že réma eriky je vysoce aktuální; jejl
uplariíování přispívá ke zvyšování výkonnosti
každé organizace v sou kromém i veřejném
sekroru
• ukázar dobré a fungující p říklady roho, že se
erické chován i dlouhod obě vyplácí
• prodiskutovat hlavni problémy, spojen é
s uplan'íováním erického chování a nastínit
možnosri jeho širšího rozvoje
• přispěr k seznámení veřej n osti s Rorary
a jeho akrivirami v o blasri rozvoje profesn í
eriky
• získat finan čn í prostředky pro projekt Rorary, rozvíjející eriku u mladých vůdčích osobností. Spo l ečně se Zde1'íkem M ichálkem
jsme renro projekt pracovně nazvali " Rorary Erhics Cenrered Yourh Lcaredship Projecr'', tedy rozvoj ericky založeného vůdcov
srví mladé generace. V jeho rámci chcem e
využír svých zkušeností ze seminářů RYLAvždyť ren příš rí začne jen o d cvěr dn í pozdě
ji.
Taro konference i geografická poloha Ostravy " uprosrřed" našeho disrrikru je ideální placformou i pro serkání rorarián1'1. Proto jsme
v onom ()'d nu přesunuli náš pravidelný po n-

dělní mírink na úrerý a zveme všechny rorariá ny nejen k účasri na konferenci, ale raké
k účas ti na Inrer-C iry Meeri ngu, který se
usk u tečn í ()'ž večer po s kon čen í konference.
Jisrě bude o čem hovořir.
Budere-li sam i mír k réro ko nfere nci do plJ'íujlcí náměry, poznámky či jiná doporučeni,
konrakrujte buď prezidenta RC Ostrava
Zdeiíka Michálka (zmichnlek@hmMrtners.cz)
nebo mne. Tešíme se na v i děnou v Osr ravě!

.

Libor Friedel,RC Ostmvn,
libor_Ji-iedeL@voLny cz

Conference on ethics in Ostrava
On 26 April 2005 a conference on
business ethics will be held in the
Atom Hotel in Ostrava. Ostrava RC is
working with Zlín and Brno-City RCs
on the preparation of the conference
and on a related project. lt is also
negotiating with Tomáš Baťa with a
view to him attending the conference
and/ ar being a patron of the meeting , and with Evžen Tošenovský,
Governor of the Moravian-Silesian
Region, about support for the conference. The purpose of the conference is to contribute to the development of ethics in business in the
Czech Republic during the period
when we are becoming integrated
into the European Union .

Zahajování nového rotariánského roku je něco podobného, jako spouštění velké lodi na hladinu
moře. Říká se, že moře je učitelem pravdy. Plavíme-li se po něm, nalézáme sůl skutečnosti. Rotariáni i všichni stejně uvažující lidé dobré vůle si uvědomují, že na naší zemi jsme všichni stejní a že
můžeme vykonat mnoho pro vytvoření souladu a porozumění mezi našimi bratry, ať pobývají
daleko za oceánem - či doslova ve dveřích našeho souseda.
Ernst G. Breitholtz, prezident Rl 7977-72,
člen RTC Kalmar, Svédsko, v článku
" Dobrá vůle začíná u tebe" časopis THE ROTARIAN, červenec 7977
Dignitatis memores ad optima intenti
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Evropský Rotaract v
Pro Rotaract klub Praha bylo ctí, že byl v posledním lednovém týdnu, tedy ve dnech 2 7. až
30. ledna 2005 pověřen uspořádáním Mezinárodního víkendu spojeného s konferencí Rotaract
Europe Meeting. (Pro nezasvěcené: "Rotaract
Europe ", bývalý "ERIC", je komise mladých, do níž
vysílá každá evropská země svého zástupce
představitele svých Rotaract klubů.]
Členové zah raničn ích Roraracr klubů a jejich přáte lé se do Prahy začali sjíždět již v prtlběhu rýdne, avšak většina ti Čas rníků přijela až
v párek, 27.1. Všich ni hosté byli ubytováni
v horelu O lympik Trisrar, nedale ko centra
Prahy.
V párek veče r proběhla na uvítano u večeře
v restauraci " U Medvídků. " Po výborné m
jídle a p ři pivu, jež zdarma poskyrl Budějovi c
ký Budvar, se rozproudila živá diskuse mezi
tiČasrníky dvanácti evropských zem!.
Druhý den v dopoledních hodi nách se
v konferenčním sále reprezenrarivního hordu
Olympik sešli všichni čle nové komise RE a
raké někteří hosré na hlavní pracovní poradě
Roraracr Europe (RE) . O srarní ú časrníci
mezi tím absolvovali p roh lfdku židovského
m ěs ta a muzea komunismu. Program em
schůze RE bylo zhodnocení situace Roraracr
klubi1, rvorba webových stránek, hlasován í
o nejlepším Rotaract projektu za uplynulý rok
a mimo jiné také výběr měst, která b udou
dějišti příštích akcí RE. Po velmi vyrovnané
sou těži bylo dohodnuro, že se vítězným m ěs
tem pro Mezinárodní víkend v září 2005
stane chorvatský Záhřeb a pro European
Conference (EUCO) belgické Anrverpy
v roce 2006.
Zajímavé bylo hlasování v soutěži o nejlepší evropský Rotaracr-proje kt. Díky originálnímu nápadu a utorů získal nej větš í počet hlasi•
Rorarac r klub Kyiv-Centre z Ukrajiny. Členo-

vé tohoro klubu docházejí pravidelně do školy
pro nevidomé, uč í je cizím jazykům a pořáda 
jí pro n ě ri1zné akce. V so u čas nosti probíhá
výuka "pouze" angl i čti ny, avšak do budoucna
je p lánována výuka i dalšíc h cizfch jazyktl
a předm ěttl. Na druhém místě se v soutěži
o nejlepší evropský projekt umístilo Turecko
se svým bojem proti Hepatitis B, jako třetí
s ko n či la Itá lie se svým proje kte m " Premio
Maturit".
Když konfe re nce sko nč i la, setkali se její
účas rníci opět s ostatními a spol eč n ě pooběd
vali v Novo měs ts kém pivovaru, kde si mohli
zároveň vyslechno ut zajímavou předn áška
o výrobě zlatavého moku. Poté se všichni
vydali na prohlídku zasn ěže ného Starého
Měs ra pražského a Malé Strany.
Po celodenním nabitém prog ramu a hodinách strávených prohlídkou zimní Prahy ocenili všichni zúčastnění útulné prostory s t ředo
věké podhradní restaurace "U sedmi Svábů"
kde se konala slavnostní závě reč ná večeře .
V průběhu večera vystoupila i histo rická skupina, která si jako překvapen í pro všechny p ři
pravila nejen vysto upení mystického fakíra,
ale raké ukázku staročeských a c ikánských
ta n ců, spojených s výukou, takže se pak naši
za h ra niční hosté mohli sami zapojit do rance.
Po večeři se čl enové pořádajícího pražského
Rotaract klubu rozloučili se všemi účas tn íky
M ezinárodního víkendu a těší se již dnes na
příš tí sekání.
Na závě r chceme poděkova t
sp o n zorům naší konfe rence:
Bud ějov i ck é mu
Budvaru,
Cestovn í kan celá ři O K Tours,
společnos ti
SPI CA AUD IT
s. r.o. a společnosti ILIKETHIS.
Již dnes se těším e na další spolupráci .

Jumj Píš,
vice-presidem RTC Pmha
A že k úspěc hu tohoto setkání
i s ponzoři , hovoří
ohlasy alespoi1 dvou L1Čas tníki1 :
při sp ěl i p rávě

V Pmze jsme se měli skvěle.
V Pmze jsem byl poprvé, ale urči-

tě se tam ještě v létě podívám, protože je to nádherné město. Rád bych vám ještě za vše poděko
val. Byl to výborný vlkend se skvělým progmmem
a neomezeným množstvím piva zdarma. Těším
se, až něktly přijedete do Budapešti.
Bálint Erifs
Rotamct Ew·ope Representative 2003-2005
Represeming Austria, Bomia-Herzegovina,
Croatia, Hungary and Slovenia, District 1910

Moji

čeští pMtelé,

ještě jednou

bych vám rád podlkoval za tížasný a velmi zábavný víkend v Pmze. Moc jsme se
tam potlšili. Zríčastnil jsem se už vice než 20
mezinárodních akcí Rotamctu, ale mítink
v Pmze 1'adím mezi tJ'i nejlepšf.
Maciek Szwedowski
'WIJ:rzawa, distrikt 2230

LMfJ.@I.I;fflflliil41ttiP161·1'1lt was a great honour for the Prague
Rotaract Club that it was entrusted
with the task of organising the lnternational Weekend connected with
the Rotaract Europe Meeting, which
took place in Prague from 27 to 30
January 2005 .
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Rotariáni k Památniku v Lidicfch

Mezi Plzní
a jižní Austrálií

Společná pozvánka vedenr Rotary distriktů 2240 a 1880

Vedení Rorary disrrikrů 2240 - Česká republika a Slovenská republika a
1880- Severovýchod ní Bavorsko a Sasko uspořádají v rámci oslav srolerého
výročí

ROTARY INTERNATIONAL přá te lské setkán í, jehož posláním je
o hlédnout se za minulým stoletím a přemýšlet so učas n ě o budoucnosti
zejména proto, že jedním z nejvyšších cílt"1 Rota ry je podpora trvalého m íru
a porozumění mezi národy.
..í:
K podpoře tohoto rotariánského cíle a v záj mu porozumění mezi Čechy a Němci se rotariá ni
z disrriktů 2240 a 1880 setkají na společné vzpomínkové akci v Lidicích. Při ní bude před áno řed i 
telství Památníku pě t nově vysazených stromtl a so u časně bude odhalen pamětní kámen s nápisem:

100 {et 'l(CYI:4!R!Y I'J{TE'l(7{.9lrr'I07{.91..L
Cešt-G s{ovenští a němečtí rotariáni

z áe vysaái{i stromy a umístiCi tento k_ámen
jakp sym6o{ vzpomínl<:y a porozumění
áo áaCšícfi ánů

Bezpochyby n ejvzdále nějším tl častníkem na
slavnostn í konfe re nci v Praze v sobotu 5. b řez
na byl Milan Rapp, č len Rotary klubu C harles Sturt-Grange, ležícího v provincii Adelaide
na jižních b řezích Austrálie.
Přes tože M ilan žije a pracuje j iž dlouhá
desetiletí u našich prorinoŽctl, hlásí se jako
rodák z Pl zně při svých občasných návštěvách
bývalého domova vždy velmi rád ke svým krajan tun a sa mozřejm ě i k rotarián tlm. Proto
také navštívil hned 7. březn a pravidelnou
sch ůzku čl enů RC Plzeií a jejich prezidentovi
Jaroslavu $indelářovi předal jménem prezidenta svého klubu C harles Sturr-Grange vlaječk u, při pomínající I 00. výročí založení RI.

100 Jafire 'l(CYI:4!R!Y I'J{TE'l(7{.9lrr'IO'J{.91..L

'Tscfiecfiiscfie, sCowak_iscfie uná áeutscfie ~tarier
pfCanzten fiier 'Béiume uná setzten áiesen Stein
aCs Zeicfien áer 'Erinnerung uná áer '7/erstéináigung
ii6er áen rrag fiinaus.
Toto symbolické gesto nechť připomene, že i čeští, slovenští a ně mečt í rotarián i naplňují letošní motto prezidenta Rl G lenna E. Esresse- "Celebrace Rotary"- podporou vzájemného porozumění mezi národy právě na půd ě památníku v Lidicích.
Ve črvrrek 28. dubna 2005 se tedy všichni účas tníci setkají v Lidicích n ejpozd ěji v ll hodin
v budově restaurace/ um ěl eckého muzea. O čtvrt hodiny později bude zahájena pro hlídka Pa mátníku Lidice s německým pd1vodcem. Vlastn í vzpomínková slavnost v hale památníku bude zahájena v půl jedné. Promluví na ní guvernéři obou distrikttl. Jejich projevy budou dopl ně ny hudebn ím programem. Poté pozvou všechny účastníky k o bědu v restauraci muzea. Od 15 hodin si
budou moci všichni prohlédnout místní muzeum, opět s prů vodce m v něm ecké m jazyce.
Je zá m ěrem orga n izátorů této významné akce, aby vyzn ěl a jako s pol ečn é vyjád ření vt"1le všech
rorariánů k vzájemnému porozu m ění a pro společn ou m írovou budoucnost obo u sousedících
n á rodů.

Pokud máte o účas t zájem, pošlete své přihláš ky s uvedením poč tu ti Častníků nejpozději d o
15. dubna 2005 na adresu: veselv.rotary@kamm-ck. cz

(dz)

Rotarians and the Memorial in Lidice
As part of the Rl Centennial celebrations, the Oistricts 2240 and 1880 are
organising a friendly meeting in Lidice on Apríl 28, 2005 to remember together the events that took place there during the Second World War. [ Translator's note: the village was razed to the ground by the Nazis, the men who
lived there were a/1 shot, and the women and children mostly taken to concentration camps.] Ouring t he meeting five newly planted trees will be presented to the M emorial and a commemorative plaque will be unveiled.
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Na svém posledním b řezn ovém mítinku jej
RC Pl ze ň jmenovali svým čes tn ý m

čl enové

členem.

Between Plzeň and
Southern Australia
Among the participants at the anniversary conference in Prague on Saturday 5 March, the one who came
from the greatest distance was undoubtedly Milan Rapp, a member of
the Charles Sturt-Grange Rotary
Club in the province of Adelaide on
the southern coast of Australia.
Ouring t heir last M arch meeting, the
members of RC Pilsen nominated
him as their Honorary Member.

____________________J/
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Dar rotar1anu slouží na LEDOVCI u z rok
Když jsm e před rokem na plzeňs kém
Republiky pře bíral i od zásrupctr
plzer'íského a řezenské h o Rotary klubu nový
Ford Transit, byli jsme velice vděční, nicmén ě
brali jsme to te nkrát velice pragmaticky: hned
po sko n čen í akce jsme do něj , vedle zimních
kol naskládali všechny ty kolovrátky, tkalcovské stavy a bedny plné svíček, které jsme zrána
na nám ěstí přivez li vypůjče ným autem, na
střechu jsme p řiváza li rozložený stánek, ve
kterém jsme výrobky prodávali, a k tomu
všemu se nás tam tenkrát vešlo ruším ještě šesr
klientů a rcrapeurí'r Ledovce (mimochodem
jediné organizace v Plzer'íském kraji, krerá
poskytuje sociá lní sl užby osobám s duševní
poruchou).
Podo bně pragmaticky využíváme našeho
milé ho mikrobus u od té doby prakticky
denně. Občas - a nyní po roce zvl á šť- se však
vynořují i zcela nepragmatické pocity: radost
z daru , vděk za velkorysost dárcí'r, obdiv k
organizáton'rm a partnerům projektu. A raky
chuť rozdčl it se o zážitky, které jsme díky spoNáměsd

tečným cestám nasbírali.

Když jsme pak na setkání s přátel i z Rorary
klubů Plzeií a Regensburg-Marc Aurel vysta-

vovali vedle sebe naši starou škodovku srodvacítku, ktero u jsme do té doby pro cesty Ledovce užívali, a nový mikrobus, b rali jsme ten rozdíl jako dobrý vtip. Teprve posléze jsme si u vě
domil i, jak se ten rozdíl prom ítl i do služby
našim klientí'rm . V dobách škodovky jsme
měl i , podobně jako ten starý vůz, ne pochybn ě dobr)r Lrmysl dorazit do cíle, ale bylo to
často provázeno velikým rachotem , nekomfortem a občas n ý m " uva řením" motoru. Naše
služba s rorariá nským mikrobusem má už více
rysí'r tohoto nového vozu: je sebevědom ější,
pro více lidí, ví o své zodpovědnosti , nesnaží se
vypadat navenek kdovíjak, ale je spolehlivá.
Dík za to pa tří i rotariání'rm.

Martin Fojt/ček, 1'edíte!,
Sdmženl LEDOVEC, Ledce u Plzně

Spokojené tváře
samy za sebe

klrentů

LEDOVCE

hovoří

I;M!!I46'·*·''ilnn:t.l't4fll;et
been in service for a ear
ln a letter of thanks from the director of the Ledovec Association in
Ledce near Plzeň - they greatly appr eciate the help of Rotarians, thanks
to which they wer e able t o acquire a
minibus to transport their clients.

Rotariánský bál století
v Corku

Čtyři Rotary kluby z oblasti jižního Irska
a m ěsta Corku uspořáda ly dne 29. ledna 2005
v Rochesrer Park Hotel u v Corku rotariánský
bál a organizovaly jej jako so učást oslav stého
výročí za ložení
ROTARY INTERNATIONAL. Celá akce zárovei"\ zapadala do
rámce celoročn ího programu "CORK 2005
-Evropské hlavn í město kultury" v roce 2005.
Rota ry kluby Cork, Cork- Bishopstown,
Douglas-Cork a G lanmi re pozvaly na tuto
akci nejen s přátele n é kluby ze severního Irska,
Velké Britanie a Francie, ale také představitele
Rorary klubí'r z nových čl e nských zemí EU,
jmenovitě z České republiky, Slovenska, Polska, Slovi nska, L otyšska a Malty.
Na zahájení p lesu byla přítomna řada před
ních předsravirelů města a regionu Cork,
samozřejmě i g uve rnér distrikru 11 60 Crawford W ilson a také irský ministr pro podniky,

obchod a zaměstn a nost Michael Marrin.
Hostitelem prezidenta RC Praha Josefa
Lébla s chod byla prezidentka RC Cork pa ní
Mary Ho pkins, která obdivuje Prahu a chce ji
také v blízké době se svými p řáteli navštívit.
Připravený následný program zavedl zahran ič n í hosty také na p rohlídku přístavního
města Cobh, známého dm, že zde naposledy
přistál T itanic před svou osudnou cestou
v dubnu roku 1912. Navštívili jsme také
muzeum světozn á m ého lihovaru Olel M idleton Disrillery, kde se po staletí vyráběl a třikrát
destilovaná irská whiskey z n aček Ja meson
a Paddy.
Během slavnostního večera a d oprovodného
progra mu následujícího dne jsme navázali

řadu nových přátelských kontakttr s rorariány
ze všech zúčastněných zemí.

Josef Ubl,
prezídmt RC Praha
I

itt'J ;{!1 f i411 3ffii §J .e i411 :!fl i

Four lrish Rotary Clubs organized in
Cork, lreland, the Rotary Centenary
Ball and invited also Rotary Clubs
from the Czech Republic, Slovak
Republic, Paland. Slovenia, Lettland
and M alta, all of t hem new members
of the Europan Union, to take part in
this event.
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Cos111opolitae su111us omnes,
eiusde111 111undi cives!
V rámci jakéhokoli vysokoškolského studia je vždy
jistě vynikající zkušeností strávit jeden či více
semestrů na některém ze zahraničních vysokoškolských pracovišť. V rámci mého postgraduálního studia na Katedře filosofie FFUP jsem se rozhodl učinit i já vše pro to, abych mohl tuto zkušenost získat, a to na doporučení mého školitele
doc. Dr. Karla Flosse na univerzitě v Bamberku.
Volba této německé univerziry souvisela

s úzkými vztahy mezi bamberskou a olomouckou univerzirou, za n ěž vděčí naše Al ma Mater
právě dlouhodobé spolupráci fil ozofických
kateder obou univerzit, zvl áště pak inte nzivním vztahům prof. Heinricha Becka, Erwina
Schadela a docenta Karla Flosse.
Bamberk s O lomouci však nepojí pouze
obecn ě akademická filozofie, ale zejména hluboký zájem bamberských badatelů o odkaz
a aktualizaci díla Jana Amose Komenského.
Jejich zájem vedl k založení Institutu pro
mezikulturní fil ozofii a korneniologická bádánf na této univerzitě. Komenský však není pro
bamberské badate le pouze hisrorickou osobností, ale před evším nanejvýš aktuálním myslitelem- zvláště pak co se týče jeho vize světo
občansrví. Ta u ně h o vyrů sta la z celož ivotního zápasu o mír, jenž by pramenil z nejhlouběji založeného dialogu státtl, církevních
denominací, nábožensrví a kultur vůbec (při 
pomeňme jen jeho "Obecnou poradu o nápravě věcí lidských"). Tento rys Komenského
myšlení vyzvedla nakonec i nedávná bamberská konference, věnovaná právě Komenskému
jakožto "Ini ciátorovi kreati vního míru "
Oohann Amos Com enius - Vordenker eines
kreativen Friedens, 2004).
Jsem proto velmi rád, že mohu p rávě jako
přerovský rodák d íky stipendiu ministersrva

školství Č R, ale také díky podpoře přerovských rotariántl srudovar filozofii právě na réto
karedře, krerá je navíc i motOrem projekru, nazvaného podle
stejnojmenné knihy He inricha
Becka "Svě rový mír jako dynam ická jed nora kulturních protikladů". Toro dílo mť1 žeme d íky
jeho záběru smě l e připoj i r
k zásadní ini c i ativě teologa
Hanse Kiinga "Svě tový éros".
Obě ryro snahy pronikající
bamberským milieu a usilující o
novou, m írovou podobu našeho
svčra však nejsou v žádném pří
padč omezeny pouze na akademické prostředí, právě naopak.
Je jim vlastn í široká popularizace myšlenek světovéh o míru
jakožro výsledku (nikoli před
pokladu!!!) dialogu
kulrur
a nábožensrví. Toriž rakového
dialogu, k němu ž otevírá své
"mosry do budouc nosti" i iniciativa p řed sedy OSN Kofi Annana, jež čerpá významným způ
sobem z obou zmíněných projekttl a která našla svť1j pevný výraz v knize
,.Crossing rhe D ivide", přeložené do němčiny
pod názvem ,. Briicken in die
Z ukunfr" . Pod rímro názvem "Mosty do budoucnosti" - vyjde
rato významná publikace velmi brzy
i v ČR díky péči české věrve nadace
Světový éros - Cenrru Prokopios,
v jejímž čele srojí již z m íněný Karel
Floss.
Když jsem o několik řádků výše
zdůraz nil , že mír by měl býr ký-leným výsledkem dialog u světových
kulrur a ni koli již jeho nutným před
pokladem, u či nil jsem rak proro,
abych vyzved l porřebu ,.praktického
dialogu", neboť reorerický a pouze
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akademický dialog, ať významný a dokonce
nepostradatelný, je stále jen vodítke m a ukazatelem.
Příkladným vzorem takovéhoto "praktického dialogu" i vť1či nejširší veřejnosti je právě
celosvětové společen ství ROTARY. Jeho cíle
a ideály, opírající se o otevřeného a roleranmího ducha, nejsou předem dány žádným výlu č
ným svěronázorem , ale naopak představují
snahu pomáhat prostředni crvím svých če t-

ných m ístních subj ekrů - Rorary klubů tam,
kde přímo působí, či kdekoliv, kam dosáhne
možnosr centráln í pomoci jejich globální sítě.
Vzácnou vlastností rohoro sp oleče n srví je
navíc ro, že se výlu čně nezaměřuje- jak romu
čas ro bývá u mnoha jiných nadací a spolků na předem p řes ně vymezenou oblasr zájmu,
ale ponechává svým jednotlivým klubům
naprosrou svobodu v jejich p rojektech a zámě
rech.
Vedle podpory vzděl ání - v našem případě
p ředevším zah rani čního studia - so u srřed í
např. náš přerovský klub svou pozornost také
na pomoc handicapovaným občanť1m v našem
regio nu, či na pořádání d ob roči nných večerů.
V celosvětovém měřítku sroj í pak za rorariány
ro1..sáhlá charitativní práce, snaha o odstranění

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _."/

negramotnosti, program celovymýcení d ě ts k é
obrny nebo boj s chudobou a
nemocemi, sužujfclmi rřerí svě t.
Všechna raro či nn ost by však
byla nemyslitelná bez základního p řesvěd če ní ro rari ánů o
neoddiskurovarelné hod n otě
každého jednotlivého lidského
života, jakož i o globáln f odpovědnost i (zvláš tě pak těch bohatších a vzdělanějšíc h) za osud lidstva - rj. bez přesvědčení, které
nám vštípili rakovf myslitelé,
jakým byl J. A. Komenský. Myslím, že roto sp ol ečens tví, jemuž
právě p r os rředni c rvfm Rorary
klubu v Přerovč vděčím e za
mnohé, by si jako celek - právě
pro svůj globálnf záběr a rozmě r
pomoci - mohlo plným právem
vepsat do svého "štíru" jako
heslo Komenského výrok, kterým jsme nadepsali celý náš čl á
nek:
Cosmopolitae sumus omnes,
eiusdem mundi cives.
Všichni jsme obyvateli jedné
obce, o b čané téhož světa .
Soudím ostatně, že právě společen ství ROTARY INTERNAsvě tovéh o

Me111oriál

Jiřího

Vyzn avači lyží, rorariáni, čl enové Roraracru
a přátelé Jirky Porkerra, bývalého čl e na hradeckého Rorary klubu, se sešl i již po r ře r í, aby
uctili památku rohoro vzácného č l ově ka rorariána: ne jinak než svým vyznáním se ke
sportu, kterým J i ří žil a který miloval.
H radecký k lub přip ravi l v Deštném
v Orlických horách na soboru 26. února 2005
závody v běh u a ve slalom u. Technické stránky věci se ujali profesionálové, u běžecké část i
z l y-lařské h o oddílu TJ Porkerr ze Skuh rova
nad B ěl o u a u slalomové čás t i společn osti Profisport, obhos poda řující celý sjezdařs ký areál
včetně vý tah ů a vlekt"1 a sa m ozřejmě i zaříze ní
pro organizaci závodtL Dopoled ne se so u těži
lo na standardních b ěžeckých tratích, muži
v závodě na 6 km, ženy a dě ti na 3 km, vše
klasicky. Odpoledne potom v prostoru sjezdovky Marta byl vyryčen slalom se 2 závodn ími koly s ú častí téměř čtyřicítky závodníktL
Závod mě l i mezinárodní LIČas t : k ro mě domácích závodník ů RC a RTC Hradec Králové a
RC Jind řichův Hradec se závodů ZLIČas tn i l i
i hosté z RC Halle/Saale i 2 Am eričanky
pobývající u nás na ročn ím studijním pobytu

z našich klubú

T IONAL by mohlo být ze své vlastní povahy
navíc i p řirozeným místem pro širší prezentaci myšlenek svě tovéh o étosu a kreativního
míru, jak se s nimi setkáváme v Kofi Annanových "Mostech do budoucnosti".
jsem rád, že i v našem městě existuje organizace, která si celou svou činností a angažovanou obětavos tí svých čl e n t1 vzala za svůj
tlkol p řispět v rámci svých možností k n ap l ňo 
ván! rohoro Komenského odkazu.
Mg7: P1'emysl Dvorský,
doktorand FFUP

Cosmo olitae sumus omnes
eiusdem mundi cives!
P ře mysl Dvorský, a postgraduate
student at the Philosophy Faculty of
Palacký University in Olomouc, is
currently studying philosophy at
Bamberg Univer sity in Germany,
thanks to a scholar ship granted
from the Czech M inistr y of Education, and also to support from the
Rotar ians in Přerov. He is wor king
on a project named after Heinrich
Beck's book "World peace as the
dynamic unity of cultural contrasts".

Porkerta

potřetí

v péči ji nd řichoh radeckého klubu .

Není možno pominout, že závodí i přísl uš
níci rodiny Porkertových, jak oba synové, rak
další generace - v n oučata Ji rky, a ro s vynikajícím umís tě n ím. Je již sa m ozřejmos tí, že účas t
si nemohou nechat ujít i nejbližší p řáte l é Jirky
z bývalého lyžařské h o oddíl u hradeckého
Spartaku.
Výsledky asi nejsou dů l ežité (každý si je
mllže přečíst na webových stránkách hradeckého klubu). Rozhodující je zúčas t nit se, setkat se s přáteli, zasportovat si. Závod byl
uk o n če n společens kým veče re m všech účas rn í
ktl s rozdílením diplomtl a drobných cen
a násled ným přátelským posezením . Příto m ní
vyslech li z úst prezidenta hradeckého klubu
pozvání na setkání na dalším 4. ročn íku Memoriálu. Všichni se již těší, že se sejdou za rok
znovu a vzpomenou tak sportovně i společen
sky na svého kamaráda a přfte l e rotariána.

Petr Novotný,
RC Hmdec Králové

third event in memor
of Jiří Porkert
Skiing enthusiasts, Rotarians, m embers of Rotaract, and friends of Jiří
Porkert , a for mer member of the
Hradec Králové Rotary Club , met on
26 February 2005 for the thir d t ime
in cr oss-country and slalom skiing t o
honour the memor y of this special
person and Rotarian.
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Noví rotariáni ve Valticích a
Poslední lednové úterý se ve Valticích sešla ustavující schůzka nového
Rotary klubu Va lt ice- Břeclav. Hostitelem slavnostního večera byl na
zámečku La Veneria pří rel Karel Tumlíř.

Břeclavi

Přes tože jde o nový klub, má už za sebou bohatou historii. Přátelé se
scházejí pravidelně již tře cím rokem a mají za sebou i celou řadu h umanitárních programů. Proto guvernér disrrikru Vikror Príkazský jmenoval
svým zvlášmím z mocně ncem Jarom íra Baráka (na snímku vpravo) a
sponzorským klubem určil jeho mate řský klub, RC Třeb íč. D vanáct jeho
členi:1 přijalo pozvání a přijeli do Valtic na ustavující schi:1zku nového
klubu.
Po oficiáln í části , v jejímž rámci byl doporučen termín slavnostn ího
předání Charty Rl , následovala neformální diskuse ve skupinách. Trebíčané předávali zkušenosti svým protějški:un na jednotlivých klubových
postech . Beseda pak plynule přešla v ochumávku archivních vín ze sklepů milého hostitele. Oba prezidenti, Karel Vaverka z RC Třeb íč a břec
lavský Emil Kordiovský se dohodli na další výměně zkušeností.
Takže přátelé, rezervujte si ve svém diá ři předběžně 14. květen ! Program Charreru na zámku v Lednicích i pokra čová n í ve valtické La Venerii bude jistě velkolepé.

Fmntišek Ryneš, ADG,
RC Třebíč

Co to je, KDYŽ SE ŘEKNE
(NAPÍŠE) ... (pokračování)
Druhou částí, tedy třetí kapitolou navzujeme na slovníček, uveřejněný v našem
časopisu č. 1/05, který nám jistě pomůže vysvětlit, co některé jen zdánlivě
tajemné pojmy ze světa internetu znamenajf

vyletět ,

když stahujete velký soubor a těsně před dokonče
ním vám počítač "spadne".

Kapitola 3 - Pohybujeme se v elektronickém prostoru

Firewall : softwarový, hardwarový nebo kombinovaný
systém (doslova "požární stěna") oddě lující kontrolovaným
způsobe m jedno výpočetní prostředí (třeba právě váš počí
tač) od jiného. Typické použit í firewallu je mezi lokální sítí
(LAN) a internetem, kde se pak řeší klasické bezpečnostní
dilema: jak být p řipojen a přitom izolován?

Cookie: malý textový soubor, který se automaticky vytvoří
poté, co navštívíte některou webovou stránku. Jsou do
něho zapsány její charakteristické údaje, abyste ji podruhé
nemuseli dlouho hledat. Jejich pomocí se ale nejčastěji
hackeři dostanou do vašeho počítače . Proto se doporuču
je jejich tvorbu zakázat.

Chat room: v češtině by to byla asi "místnost pro diskuse".
Je to elektronický prostor (obvykle stránka na webu) , který
umožňuje přihl ášeným účastníkům (používajícím různé
pseudonymy) diskutovat v reálném čase (pokud nemají co
jiného na práci). Projekt elektronických Rot ary klub ů je
vlastně také takový "chat room ".

Doména: označení počítačů připojených k internetu, které
se vyznačuje určitou geografickou nebo organizační jednotou. Např. všechny počítače s doménou .cz se nalézají na
území české republiky, počítače v subdoméně "volny.cz"
jsou pod správou firmy "Volný". Z toho také je odvozen znak
"@", což se v angličtině čte jako "ad". České označení "zavináč" nemá tedy nic společného s onou rybí pochoutkou,
nýbrž je jenom vyjádřením podoby s tímto spleteným znakem. (Jen pro zajímavost: němečtí přátelé nazývají tento
znak "Kiammeraffe"). Seznam domén z celého světa bude
uveden v některém z dalších pokračování této informace.

Mailing List: seznam elektronických adres ve vašem počí
Bývá cnem hackerů, kteří se do n ěho nabourají a potom pod vaším jménem rozesílají po světě spam.

Download: převzetí (n ačtení) dat ze vzdáleného uzlu sítě
internetu nebo elektronické pošty. Česky se tomu říká "stažení" (nikoliv ovšem z kůže ) . Ze své ků že můžete ovšem
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tači.

Pixel: obrázkový prvek, nejmenší jednotka digitálního zobrazování. česky se mu říká "puntík" . Čím více pixelů na jednotku plochy, tím je zobrazení kva l itnějš í .
Server: řídící počítač lokální sítě, který po ní předává data
připojeným uživatelům.

Spam: nevyžádaná textová zpráva, která stále víc zahlcuje
e-mailovou poštu . Obrana proti spamu je velmi obtížná a ne
zcela efektivní.
{pokračování příště]

___________________rl/
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Putující zvon
století
-Jeden z pěti jubilejních "CENTENNIAL
BELL ", zvon určený pro Evropu, se na
svou pouť vydal už v létě 2003 v australském Brisbane a postupně navštívil
Oubai, Bahrain, Nikósii, Jeruzalém, Bukurešť, Jerevan , Moskvu, Oslo, Helsinky.
Procestoval i česká a slovenská města,
rozhlédl se dokonce i z Gerlachu - ale na
Sněžce ještě nebyl. čtyři rotariáni z Trutnova a jeden z Vrchlabí, spole čně se
dvěma manželkami, popisují svou cestu
takto:
"Zvon jsme zabalili do sverru, uložili do
"klerru" a sešl i se ráno v nedě li 28. listopadu
2004 v Peci. Neunikli jsme pozornosti regionálních "Krkonošských novin". Redakrorka
Jana Mudrová si ZVON STA LET ROTARY
forí, vyprává se na LIČasmíky a smysl purování
zvonu, píše o rorariánech již po několikáré.
Pozván! k výsrupu však odmírá slovy: "Ne,
děkuji, nejsem blázen, ale dejre věděr, až budere nahoře".
Výsrupem půlmerrovou vrsrvou sněhu
musíme překo nar převýšení cca 850 m errů,
chceme-li vynésr zvon až na vrchol Sněžky,
pokryré ledem. Raděj i jsme si vzali sebou i horolezecká lana, mačky a cepíny.
V mrazu se zasravujeme na Růžohorkách
(1280 m n.m.), kde se posilujeme rrumovskou

dvanácrkou. Venku sravíme
zvon na s n ě h em pokryrý
srCd, "aby se rrochu rozhlédl". Obdivují ho jediní rři
návšrěvníci - horolezci, renrokrár na běžkách. O ROTARY však slyší od
nás poprvé. Teší nás, když říkajf, že reď už
slovo ROTARY nikdy nezapomenou.
Ani další cesra není snadná, Llparí Sněžky
a její svahy jsou jeden led nebo rvrdý, přemrz
lý sníh. Sroupáme proro rozvážně, každý podle
svých možnosrí a kondice. Kon ečně jsme na
vrcholu: replora -5• C, velmi malá vidirelnosr,
vírr 60- 70 km/hod, si lná námraza i na budovách. V mfrném závě rří sravíme zvo n na hraniční kámen mezi ČR a PR a zvoníme na něj
zmrzlou pa l ičkou: jednou za každého člena

obou našich klubtl, a pak ješrě srokrár za
všechny rorariány svěra. Přesrože nám prudký
vfrr odnášf slova od úsr, údery nahlas počírá
me.
V polské boudě , kam jsme se pak p řed
zimou a hlavn ě bodavým věrrem ukryli, oriskujeme do purovní kroniky ZVONU razírko
"Schronisko Na Sniežce", Karpacz 1602 m
n.m. Úspěch zapfjfme z našich placaric,
bouchne i p ři nesený sekr.
A nakonec ješ rě zpráva mobilem do redakce
Krkonošských novin. "Tak, pan{ Mudrová jsme všichni nahoře! Když rorariáni něco řek
nou, rak ro plarf. V pondělních novinách ro
kl idn ě můžerc orisknour."

Pavel Bezděk, Marek Skalický,
RC Ti·utnov
Rotar Centennial Bell on the
Summit of Sněžka 1.602 m
On November 28, 2004, four Rotarians from the RC Trutnov and one
from RC Vrchlabí climbed together
with two spouses to the summit of
the highest Czech mountain - Sněž
ka 1 .602 m , bringing there the Centennial Bell. Precisely on the border
stone marking the boundary between the Czech Republic and
Paland, they rang the bell 100 times
on behalf of all Rotarians from the
Czech Republic and sent their best
regards to Rotarians all over the
world calling them to further cooperation.
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Cena ACK rotariénům z Maine
Americký červený kříž v Jižním Maine ocenil Rotary distrikt 7780
s jeho 30 Rotary kluby za jeho podporu celostátnímu poradenskému partnerství (Maine Mentoring Partnership-MMP). Bývalým
g uvernérů m tohoto distriktu Trishi Hunterovi [2003-04) a Tím Placeymu [2002-03) bylo v březnu 2004 předáno vyznamenání nazvané ..American Red Gross Giving M aine Promise Real Heroes
Award". P řes mrazivé počasí vyrazili týž den rotariáni v celém
distriktu do ulic svých měst a podařilo se jim vybrat 7 400 US $
pro MMP. které pomáhá dětem a mládeži ve státu Maine.
Zévěry

ze zesedénr Sboru zmocněnců TRF

Sbor zmocněnců Nadace Rotary dospěl při svém zasedání ve
dnech 23. až 28 . řijn a 2004 v Evanstonu, lllinois, USA, k těmto
závěrům :

• Zvolil pro rok 2005/06 do funkce p ředsedy dosavadního místopředsedu Franka L. Oevlyna a do funkce m ístop ředsedy zmocn ěn
ce Luís Vicente Giaye. Výroční zasedání Sboru zmocněnců proběh
ne ve dnech 24.-29. dubna 2006 v Evanstonu. O termínech dalších zasedání Sboru během roku 2005/06 rozhodne jeho před
seda.
• Posoudil sedm rezolucí Legislativní rady 2004, které mu postoupila Správní rada řed itelů Rl.
• Zřídil ..Společnost Arche C. Klumpha" na počest tohoto zakladatele Nadace Rot ary. J ejími čestnými člen y budou největší dárci přispěvatelé do Nadace .
• Vzal na vědomí zprávu o úspěšném prů běh u TR F-seminářů , které
proběhly v 28 distriktech a rozhodl o jejich uspo řádání v dalších 39
distriktech.
• Vyslovil svůj souhlas, aby Mezinárodní komitét PolioPius pokračova l ve své činnosti až do doby, kdy bude potvrzeno celosvětové
vymýcení dětské obrny. Součas ný stav si vyžádal, aby působil i po
roce 2005. Zmocněnci také prodloužili platnost programu PolioPius Partner s až do 30 . června 2006.
• Schválil 17 MG-p rojektů , které připravily kluby a distrikty v těch
to zemích: Alžírsko, Austrálie, Belgie, Costa Rica, Fidži, Filipíny,
Francie, Indie, Jižní Korea, Kanada, Libanon, M exico, Mongolsko,
Německo, Nepal, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rakousko, Tanzánie,
a USA.
• Schválil dotace v rámci programu PolioPius pro tyto země : Afghánistán, Burkina Fasso, Egypt, Indie, Niger, Nigérie, Pákistán,
Pobřeží slonoviny, Středoafrická republika, Súdán, Západní Afrika a
W HO.
• Schválil zásady pro zřízení třnetého pilotního programu zam ěře
ného na otázky řešení mezinárodních konfliktů, aby si ověřil , zda
bude po zději převeden na oficiální program Nadace Rotary.
• Uznal, že nastal kritický čas pro financování programu Centra
Rotary pro mezinárodní studia a schválil, aby se ze Světového
fondu TRF přispělo částkou 500 000 US $ Pobřeží slonoviny, k velkorysému daru Paula a Jean Elder ových. Těmito prostředky budou
financována rotariánská mírová stipendia v období let 2005/07 .
• Obdržel audit od firmy Oeloitte &Touche, týkající se hospodář
ských výsledk ů Nadace za rok 2003/04. Výsledky budou uveřej
ně ny ve výro ční zprávě TRF. Současně p ověři l tuto firmu auditem
účetn ictví Nadace za fiskální rok 2004/05.
• Přijal rozpočet výdajů ve výši $ 39 967 993 na programové aktivity, na rozvoj fondů, na všeobecnou správu a na činnosti související s programem PolioPius v roce 2004/05. Původně přijali zmocněnci na rok 2004/05 rozpočet ve výši$ 93 281 959.

Publikace ke 100. výročr Rotary
Věděli

jste, že Paul Harris, zakladatel Rotary, pracoval jako reportér pro noviny, česač ovoce. učitel, herec, kovboj, noční úředník
a obchodník ještě předtím , než se usadil jako právník v Chicagu?
To a mnoho jiných zajímavých informací se dozvíte v anglicky psané
publikaci o 354 stranách, vydané ke 1 00. výročí založení Rotary a
nazvané "A CENTURY OF SERVICE: THE STORY OF ROTARY
INTERNATIONAL". J ejím autorem je David C. Forward, člen Rotary
klubu Marlton, N.J., USA. Popisuje v ní rozvoj Rotary lnternational
i Nadace Rotary a jejich programy až do současnosti a mnoho zajímavých údajů doprovází stovkami vybraných fotografií, z nichž
některé dosud nebyly vůbec publikovány. Součástí publikace jsou
čtyři přnohy: časová tabulka uvádějící rozhodující mezníky a události ve vývoji Rotary, jmenný seznam všech prezide ntů Rl, seznam
osobností, jimž se dostalo nejvyššího vyznamenání .. Rotary Award
for World Understanding and Peace" (mezi nimi je také náš ex-pr ezident Václav Havel). a také seznam 1 00 nejvýzn am n ějších rotariánů . Publikace vyšla vedle ang ličtiny také ve francouzšti n ě , japonštině, korejštině , portugalštině a špa nělštině .
Stojí 25 US$ [v kožené vazbě 100 US$) a můžete si ji objednat
na příslušném oddělení Rl [Publications Order Services) pod evid.
čísl em 913 buď telefonicky na č. 001 - (84 7) 866-4600 nebo
faxem na č.001 - [847) 866-3276. Je možné použít také onlinekatalogu na adrese htto://www.rotarv.org.

Frank

se vracr

Frank Oevlyn , Mexičan , který vykonával funkci prezident Rl v roce
2000/01 , vydal brzy po skončení svého období brožurku nazvanou
"Frank Talk" (jde o slovní hříčku, kterou lze volně přeložit buď jako
" Upřím ný rozhovor" nebo jako "Hovoří Frank". Obracel se v ní na
všechny rotariány, aby si s nimi pohovo ři l o tom , jak se dají získávat noví členové Rotary. Nyní vydává svbazerk nazvaný "Frank Talk
ll", v němž společně s Davidem C. Forwardem (autorem slavnostní publikace ..A CENTURY OF SERVICE: THE STORY OF ROTARY
INTERNATIONAL") radí, jak si dosavadní čl eny v klubu udržet . Obě
si m ůžete objednat na adr ese www.FrankTalkBooks.com
<http://www.FrankTalkBooks.com>, nebo telefonicky na č. 0 01856-988-1738, nebo faxem na č. 001-856-988-0511 . Každý
jednotlivý výtisk stojí US$ 12.95, při objednávkách nad 25 ks lze
získat slevu.

ROTAAY v

čfslech

Počet čl enů Rotary
Počet kl ubů
Po čet di striktů
Počet zemí

-

m užů

i žen

1 21 4 1 27
32 1 76
529
166
Počet členů Rotaract kl u bů (odhadem)
1 80 159
působících ve
7 833 klubech a ve 1 59 zemích
Počet členů lnteract klubů [odhadem)
230 000
p ůsobících v
1 O 000 klubech a ve 11 8 zemích
Počet celosvětových zájmových sdružení rotariánů
93
Počet místních týmů aktivistů
5 734 v 7 1 zemích
Do těchto týmů je zapojeno
13 1 882 osob
Tato čísla se opírají o oficiální údaje o členské základně k 3 1. prosinci 2004 a o čtvrtletní hlášení za období od 1. července do 30.
září 2004.

Nejbližšf Světové kongresy Rl :

Zékladnr fakta o Nadaci Rotary :
Hlavní dárci (Major Oonors):
Clenové Společnosti odkazatelů (Bequest Society):
M ecenáši (Benefactors):
Nositelé čestného odznaku "Paul Harris Fellow":

6
4
66
926

032
057
36 1
129

[Údaje ke 30. listopadu 2004}

Dignitatis memores ad optima intenti

2005 1 8.-22 .června Chicago, USA
2006 11 .-14. června Malmťl, Svédsko a Kodaň, Dánsko

. I

čísla

Namísto

3 / 05 našeho

časopisu

vyjde velká publikace ke 1 00.
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RC Ostrava ve spolupráci se sousedními kluby v Hradci nad Moravicí
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rotariánské diskusní fórum na téma ..Benešovy dekrety" v Linci

Rotary lnternational - distrikt 2240
Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na zá kladě českých nebo
slovenských právních norem v souladu s jednotnými zásadami Rotary lnternational, a to
většinou ve formě občanských sdružení. Působí v rámci územního celku zvaného distrikt
[distrikt 2240 česká republika a Slovenská republika]. V jeho čele stojí guvernér, který
plní úlohu koordinátora činnosti jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu s vyššími organizačními složkami a společenstvím Rotary lnternational. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má roční cyklus - rotariánský rok začíná I. července a končí

30.

června.

CESKA REPUBLIKA

RC Brandýs-Boleslav
RC Brno
RC Brno City
RC Ceské Budějovice
RC Ceský Krumlov
RC Frýdek-Místek
RC Hradec Králové
RC Cheb
RC Chomutov (v zakl.]
RC Jičfn
RC Jihlava
RC Jindřichuv Hradec
RC Karlovy Vary
RC Klatovy
RC Kravaře
RC Kroměříž
RC Liberec.,Jablonec n. N.
RC Most
RC Olomouc
RC Ostrava
RC Pardubice
RC Písek
RC Plzeň

RC Poděbrady
RC Praga Caput Regni
RC Prague lnternational
RC Praha
RC Prag Bohemia
RC Praha City
RC Praha Classic
RC Praha-Staré Město
RC Prostějov
RC Přerov
RC Ropice (v zakl.]
RC Tábor
RC Trutnov
RC lrebíč
RC Valtice-Břeclav [v zakl.]
RC Vrchlabf
RC Zlfn
RC Znojmo
ROTEX Praha

SLOVENSKA REPUBLIKA

RC Banské Bystrica
RC Bratislava
RC Bratislava lntemational
RC Košice
RC Liptovský Mikuláš
RC Martin (v zakl.]
RC Nitra
RC Nitra-Harmony (v zakl.]
RC Pieštany
RC Poprad
RC Prešov (v zakl.]
RC Spišské Nové Ves
RC Trenčín (v zakl.]
RC Vranov nad Toprov (v zakl.]
RC Zvolen
RC 2ilina
ROTARACT San. Bystrica

ROTARACT Bmo

Hradec Králové
Ostrava (v zakl.]
Plzeň,

Praha

Bratislava
Košice
Liptovský Mikuláš
Nitra
Lilina
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