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V istriktová konference se

3/2000

vydařila

Pomalu se blíží ke svému konci rorariánský rok, krerý všechny Rorary disrrikry na celém svěrě uzavírají u spořádán ím své disrrikrové konference.
Ani v našem p(ípadč romu nebylo jinak - pro nás ovšem měla naše konference svůj zvlášrní význam a dů ležirosr: v-.ldyr byla - po 43 lerech opěr první konferencí našeho samosrarného disrrikru 2240. Připomeňme jen, že ra předchozí se konala v roce 1947, pořádal ji tehdejší
samosrarný českos loven ský disrrikr č. 66 v Plzni a nejvýmamnějším hosrem na ní byl Jan Masaryk se svým česko-a n gli ckým projevem, jehož zvukový záznam je n ašrěs rí dodnes zachován.
Sa m ozřej mě máme nejen zvukový zá.znam, ale i své živé dojmy i z naší lerošní konference - vlas rn ě ze rří významných vý roč n ích akcí našeho
disrrikru, kreré se u skutečnil y ve dnech 26.-28. kvěrna v Olomouci v péči Rorary klubu O lomouc.
V párek večer zased l ke spo l ečné mu jednání Poradní sbor guvernéra, aby posoudil výsledky uplynulého roku a dopor učil závěry, jimiž by se
napřfšrě m ěl náš disrrikr a jeho vedení v čele s novým guvernérem - MU Dr. Ivanem Belanem z Banské Bystrice říd i r.
Sobornf dopoledne bylo věnováno přípravnému se miná ři (President Elecr Training Seminar), na němž se celkem 140 účastníků - předevš ím
prezidenti, sekretáři a pokladníci všech českých a slovenských klubů (s výj im kou rří nepříromných) seznámili nejen se všemi rozhodujícími
souvislostmi rorariánského společensrví a s hlavními zásadami mechanizmu fungování každého Rorary klubu, ale i se svým i povinnostmi, vyplývajícími z jejich funkcí.
O sobotním odpoledni pokračovalo disrrikrové shro máždě n í, při něm ž t'rčastníci posoudili výsledky čin nosrí všech klubů našeho disrrikru za
uplynulý rok: připomeňme, že u nás působí již 33 Rorary klubtr v Česku a dalších 9 na Slovensku, přičemž další dva již byly založeny (v Praze
již šcsrý klub a v Brn ě druhý).l y nyní čekají již jen na oficiáln í schválení od t'rsrředí Rl a pak na slavnostní převzetí Charry Rl. Moc nás rěší,
že v našem disrrikru máme nejen čryři Roraracr kluby a párý (v H radci Králové) je již založen, ale i jeden Inrcracr klub, redy kl uby mladých. Již
z rěchro čísel je dobře parrné, že myšlenka Rorary v obou našich zemích - v Česku i na Slovensku - pevně zakorvila a že její 7...-isady a ideály
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- služba a pomoc druhému - nacházejí
stále nové nad~ené příznivce.
V neděli dopoledne se ve velkém sále SIDIA v těsném sousedství hotelu
SIGMA v O lomouci uskutečn ila výroč
ní konference na~eho mezinárodního
distriktu 2240. Slavnostní rámec jí poskytly nejen fanfáry trubačů na zahájení
a na závěr, ale zejména vzácní hosté
z tuzemska i ze zahraničí: předev~ún před
stavitelé veřejného života Olomouce - náměstek primátora města Olomouce p. Horák
a rektorka Univerzity Palackého v Olomouci pf. MU Dr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.
Ze zahraničí přijel mezi nás z Kanady
p. Tibor P. Gregor se svou manželkou
Valmou, který na konferenci zastupoval
současného prezidenta Rl Carla Ravizzu
z jeho osobního pověřenf. O složitém životě p. Gregora se dočtete řadu zajímavost( v jednom z následujídch člá n ků
tohoto čísl a. Mezi účastníky konference
byli i dal~í zahraniční hosté - nap říklad
PDG na~eho bývalého d isrriktu 1920
p. Willibald Egger, čestný čl en RC
Olomouc, dále úřadujíc( guvernér distrikru 1840 (jižní Bavorsko) p. Uwe
Richardsen s manželkou, který má
upřímný zájem o dalU rozvoj přátel
ských vztahů mezi kluby n~ich distrikrů, p. Lothar Ullrich, PDG německého
distrikru 1950, který je předsedou ně
mecké sekce na~eho distriktového
Výboru pro mezinárodní spolupráci mezi Německem, Českem a Slovenskem,
nebo PDG anglického disrriktu 1270
a ·ná~ dlouholetý přítel p. John Gillon
s manželkou, čestný čl en RC Ostrava.
Velmi zajímavé bylo představení GSE-týmu z Kalifornie, který od 14. května pobývá po dobu pěti týdnů u nás jako host
českých i slovenských Rotary klubů.
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Prof ár. Tomdi Ha/lit 1amnidtou ttudm1!tou Trůil. ltlmi v piiwb11l sftwm.
1ri1llpfrfflla n.<DU r.dmvki jmlnnn tltrh mlmmilfllch vjmňmjch ttudmni.

Hlavní slavnostní projev, který sledovali všichni
s mimořádnou pozorností, přednesl na konferenci prof. dr. Tom~ Halík, významná a vysoce vážená osobnost na~eho veřejného života. Snad budeme
mír příležitost vrátit se v na~em příštím čísle podrobn ěji k jeho tolik aktuálním my~lenkám a úvahám nad
vývojem a morálkou lidské společnosti při vstupu do
třetího tisíciletí.
Program konference obohatilo vystoupení skvělé
ho mladého kytaristy Ondřeje Vičara, který se právě
chystá k pokračová ní ve studiu na vysoké škole.
V rámci konference převzalo z rukou guvernéra čest
né uznání distrikru (Districr 2240 ServiceAward) 13 čes
kých rorariánů a 3 české RC, 4 slovenští rotariáni a 3 RC
ze Slovenska a také 6 zahraničních partnerů n~eho distrikru. Toto čestné uznání je jen skromným vyjádřením
toho, jak si vedení disrriktu váží jejich práce a obětavos
ti ve prospěch disrriktu a v z:ijmu rozvíjení rorariánských
ideálů v n~í stále ještě nedostatečně stabilizované společ
nosti.
Jako první guvernér našeho samostatného disrrikru jsem při konferenci oficiálně předal svůj guvernérský "ú řad" svému milému nástupci - MUDr. Ivanu
Belanovi, zakládajídmu prezidentovi RC• Banská
Bystrica a v poslednfch třech letech asistentovi guvernéra p ro Slovensko. Podrobněji se s ním a Jeho
dosavadním životem ml'1žete seznámit v redakčním
přítomní

r

rozhovoru, který také toto číslo přin~f.
V příštfm roce bude tedy n~ distrikt
řízen ze Slovenska guvernérem, který je
každým rokem jediným oficiálním před
stavitelem Rorary Internarional v našem
disrrikru. S výkonem této náročné funkce je spojena řada náro čných organizač
nfch a administrarivnfch povinností,
mnoho cestování, aby měl možnost navštívit všechny kluby v disrriktu, ale i velmi cenných a přínosných setkání, která
jsou obohacením života každého, kdo do
této funkce každoročně nově nastupuje.
Přeji mu proto opravdu upřimně, aby se
se všemi těmito úkoly a povinnostmi
po celé své jednoroční funkční období
úspěšně vyrovnával a občas si připomněl
i mé heslo, které jsem si pro rento právě
končíc( rorariánský rok vytýči l: "ROZUMEM I SRDCEM".
Jak při distriktovém shormáždění,
rak i při slavnostní konferenci se samozřej mě hovořilo o výsleddch uplynulého
p rvního roku našich samos~arných rotariánských činnosrf. Jejich podrobný výčet
by ovšem zabral desítky stran textu, což si
v omezeném rozsahu našeho periodika
nemůžeme dovolit. Bylo proto záměrem
redakční rady magazínu GOOD NEWS
uzavřít první rok existence distriktu 2240
přehledem nejdůležitějších výsledků čin

nost( našich Rotary, Rotaract a In reracr
klubů. Do tohoto 3. čísl a jeho druhého
ročníku jsou proto zařazeny alespoi1 ně
které z příspěvkl'1 (případně i zkrácené)
těch českých a slovenských klubů, které
včas reagovaly na předem uveřej n ěno u
výzvu redakce a ve stanoveném termÍnJl jí
poslaly své textové i obrazové podklady.
Další příspěvky - i ry, které dojdou dodatečně - budou zařazeny do dalšího čísl a.
V dalších číslec h pak budeme postup ně uveřejňovat další zajímavé informace, které budou dokumentovat všechno to, co se v jednotlivých českých
a slovenských klubech podařilo a stále
znovu daří realizovat ve prospěch humanitární, sociální a charitativní sféry naší
spol ečnosti i ku prospěchu vzdělávání naší mladé a nasrupujíd generace.
Je toho opravdu dost a dost- takže se
těšte, naši milí čtenáři, na samé jen "dobré zprávy"- na samé "GOOD NEWS".

Dobroskw Zeman,
guverntr distriktu pro 1999/2000
Vlastnfkům

distriktovlho shromdždlnf se přtdstavilo 21 stutúntů z USA, Kanady, Brazllie, Mexika a Japonska,
kuř! tento Jkolnf rok trdvf jako hostl česltjch a slovenskjch Rotary klubů.
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Představitel prezidenta
Na výroční konferenci našeho d istrikru v Olomouci na konci května
jsme m ěl i příle-l.itost setkat se se vzácným hostem - panem Tiborem Philipem
Gregorem, který k nám při letěl se svou
manželkou Valmou z kanadského
Toronta. Prezident Rotary International
Carlo Ravizza, kterého jsme osobně poznali při slavnostní inauguraci našeho
distriktu v Praze právě před rokem- ~9.
června 1999 - pověřil Tibora Gregora,
aby jej na naší distriktové konferenci zastupoval ve jménu retariánského ústředí.
Mnohé z účastníků překvapila pěk
ná čeština pana Gregora - a tak si
stručně při pomeňme jeho zajímavý životopis.
Narod.il se v československu - v Levoči
- před více nci 80 lety. Po maturi tě ještě
v předválečných letech pokračoval ve
studiu ekonomie na London University
v Anglii. Jeho studia však přeruš il o vypuknutí II. světové války v roce 1939.
Hned se proto přihlásil do čs. armády
v Anglii. Během pěti let válečné služby
v Anglii, Francii a Německu dosáhl hodnosti plukovníka a byl vyznamenán
Medailí za zásluhy první třídy. S polečně

Rl Tibor P. Gregor

s čs. armádou se vrátil do Československa v květ
nu 1945.
Po krátkém pobytu v Praze se však vrátil zpět
do Anglie a brzy nato emigroval do Kanady, kde
se usadil natrvalo. Postupně působil jako prezident
celé řady kanadských i mezinárodních firem a p l ně se
zapojil také do služby veřej nosti v mnoha oblastech:
byl prezidentem Kanadské spo lečnost i pro retardované děti a následně jmenován jejím doživotním
čes tným čle nem . Získal čes tné občanství města
Winnipegu a také Čestné uznání města Toronta.~
Je zakládajícím prezidentem Přátel Královské kanadské
akademie uměn í. Zároveň je prezidentem Kanadského
fondu pro české a slovenské univerzity a prezidentem pobočky Československého svazu věd a umění
v Torontu.
Rotariánem se stal již v roce 1949. Je členem
a past-presidentem Rotary klubu Toronto-Eglinton,
prošel funkcemi guvernéra distrikru 7070, ředitele
a hlavního pokladníka ústředí Rotary International
a také pověřence Nadace Rotary. Je mnohonásobným
nositelem odznaku Paul Harris Fellow a součas ně i donátorem Nadace Rorary.
V průběhu let působil Tibor Gregor jako předsta
vitel prezidenta Rl, případně i Sboru pověřenců
Nadace Rotary při příle-l.itosti řady distriktových konfere ncí nebo na Institutech pořádaných ústředím Rl
v různých končinách světa.

Se svou manželkou Val ZIJe
nyní v Torontu, kde se stále věnuje
aktivním činnostem v řadě organizací:
v Královském kanadském vojenském
ústavu, v Čs. obci legionářské v zahran i čí nebo v Kanadské legii. Je čl e
nem Obchodní komory v Torontu
a Torontského tenisového klubu.
Přítel Tibor zahájil svtij projev na
konfe renci zdravicí prezidenta Rl Carla
Ravizzy, v níž bylo uvedeno:
"Všem rotariánům a jejich hos tům
- účastníků m konference Rotary distriktu 2240: Spo lečně se svou manželkou Rossanou posíláme své s rdečné pozdravy všem účastníkům Vaší výroční d istriktové konference na závěr roku
1999/2000. Oceňujeme práci Vašeho
guvernéra d r. Dobroslava Zemana s jeho
manželkou Hanou, který společně s organizačním výborem připrav il pro Vaši
konferenci program, nabízející mnoho
zajímavých informací o Rotary a opíraj ícf se o atmosféru přátelsrví. Doufáme, že
si z tohoto setkání odnesete řadu pozitivních zkušeností a že této příležitosti
využijete společně se svými přáteli - rotariány k naplňování ducha ústředního
hesla SERVICE ABOVE SELE
Pro mne a mou manželku Rossanu
je samozřejmě nemožné, abych se zúčastnil všech distriktových konferencí.
Proto jsem požádal Tibora P. G regora
a jeho manželku Val, aby mne na Vaší
konferenci zastoupili. Tibor je nadšeným rotariánem, který bude Íi středí
Rotary International důstoj ně reprezentovat. Jsem přesvědčen, že setkání s ním
o Vaší konferenci bude pro Vás potěše
ním.
Jsem si jist, že při vstupu do nového
tisíciletí vynaloží všichni rotariáni veškeré úsilí k tomu, aby vždy jednali dtisledně, důvěryhodně a soustavně ve smyslu
mého hesla:
ACTWITH
CONSISTENCY,
CREDIBILITY,
CONTINUITY."

Carlo Ravizza,
prezident Rotary !nternational"
Tibor P. G"gor s manúlkott Va/mott
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PŘEDSTAVUJEME DRUHÉHO GUVERNÉRA
DISTRIKTU 2240
Dne 1. července 2000 přejfmd odpoza plnohodnotné fimgovdnf
a da/JI rozvoj nn!eho mladého distriktu 2240, za pokračovdnf rotaridmkého
života a jeho da/Ji zpestřeni, za potřeb
né zviditeliíovdni v obou naJich republikdch, za úspěšné rozšiřovdni vlastni
čl.emké zdkladny a mezindrodni spoluprdu a v neposl.edni řadl i za plněni všech
projektů a rotaridnskych zdvazktt dosavadnl ADG pro Slovensko a zaklddajlci prezident RC Bamkd Bystrica
- MUDr. Ivan Belan.
Dřlve než ho budete moci poznat
osobně při jeho guvmtérskjch ndvštěvách
ve svjch klubech, představlme vdm jej
v krdtkém rozhovoru.
GN: Kdy a kde jste se, pane t:loktore, dozvědll o Rotary International
poprvé?
lB: Prvýkrát som sa stretol s ozubeným kolesom ako emblémom celosvetovej organizácie Rl už v 60. - 70. rokoch,
kecl' som sa viacej venoval filatélii a sporadicky som sa stretával so známkami
s rotariánskou tematikou. Mnohé štáty
sveta totiž takéto poštové známky pravidelne už dlhé roky vydávajú. A aby som
trochu predbehol, chcem hned' zd orazniť, že bude mojou prioritnou snahou
zviditeťni ť prllditostne rotariánsku problematiku aj na poštových z námkach
obocl1 republik nášho distriktu.
GN: A jaké bylo '1-'lrJe da/JI setkdnf
s Rl?
lB: Druhé stretnutie a vlastne už podrobnejšie zoznámenie sa s poslaním Rl
som zažil začiatkom roku 1989, kecl' som
v zahraničí stretol mojho strýca a v klope saka som mu objavil odznak s emblémom Rl a s textom C harter President.
V tedy som si dal podrob ne vysvecliť vela
ved o Rl a strýc vel'mi ochotne a trpezlivo odpovedal na moje zvedavé otázky.
Vel'mi ma zaujali mnohé pestré možnosti aktivit v rámci Rl, najma v· oblasti
služby mláde-le. S poťutovaním som vtedy však konštatoval, že takýto systém
občianskych aktivit sme my v našom
ešte socialistickom zriadení nemali, nevidei som ani perspektivu rozbehu klubového života a klubovýc h činností.
Kedže strýc bol aktívny a veťmi činný rotarián a videi, ako sa mi odznak páči,

ne uznaním: oo• "kecl' Ty si už raz - na jar
roku 1968 - celý národ zburcoval akciou
ALWEG, iste aj teraz presvedčíš aspoň
tých 25 l'udí v meste, aby obnovili banskobystrický Rotary klub, ktorý v tomto
meste už fungoval v rokoch 1935-1939."

vědnost

Guvemb dislTiktu 2240 MUDr. IIHtn &lan pro 2000/2001
vybral ho z klopy saka a venoval ml how slovaml, že by
bol rád, keby ten odznak neostallen pamiatkou na strýca, ale že by som si ho časom aj ako rotarián zaslúžil.

GN: A slova VaJeho strjce byla proroctvlmoo.
lB: Desať mesiacov po našom stretnutí došlo
k nove mbrovej zamatovej revolúcii. Rok po nej m a
v B.Bystrici vyhladal moj priatel', známy husl'ový virtuóz Peter Michalica, s otázkou - čo viem o Rl.
Pamatám sa, že som ho vel'mi prekvapil mojimi vedomosťa mi. O známil mi, že v Bratislave sa práve zakladá
p rvý Rorary klub na Slovensku, že v Čechách je už viacero klubov v zakladaní a pozval ma na Charter RC
Bratislava, ktorého bol on tie-l zakladajúcim členom.
Tam ma predstavil neúnavnému propagátorovi ideálov
Rotary hnutia a guvernérovi dištriktu 192 (neskoršie
1920) Viktorovi Strabergerovi a boto rozhodnuté.
Tito l'udia ma teda zasvatili do problematiky obnovy Rotary hnutia v našich krajinách a moje dhlšie snaženic vyvrcholilo založením druhého RC na Slovensku,
a to v Banskej Bystrici, ktorého som bol zakladjúcim
prezidentom. Vel'mi som bol hrdý, že na slávnostnom
predaní C harty Rl nášmu klubu sa zúčastnil aj moj strýc
a odznak C harter President som mohol od rej chvíle nosiť s čistým svedomím a opodstatnením.

GN: Proč Maestro Peter Michalica oslovil s vjzvou
znovu založit RC v Banské Bystrici prdvě Vds?
lB: Tú istú otázku som položil aj ja mojmu priateťovi z detstva, kedže dlhé roky žil p. P. Michalica už
v Bratislave a vídali sme sa len občas na jeho koncertných vyst'úpeniach. Jeho odpoveď hola pre mňa vlast-
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GN: jak však.souvisl ALWEG s Vn!!
osobou?
lB: V d ecembri 1967 som ako
študent Lekárskej fak ulty Univerzity
Komenského (LF UK) v Martine napísal
príspevok do časopisu Krásy Slovenska
a v mene študentov LF UK som upozornil na možnosť modernizácie a ekologizácie dopravy vo Vysokých Tatrách aj
takým dopravným zariadením, aké predstavoval systém ALWEG. Uverejnenie
príspevku v januári 1968 bolo čistou náhodou veťmi dobre načasované na začí
najúcu mimoriadnu atmosféru a obdobie
"Pražskej jari". Okrem iného prepukla
celonárodná podpora výstavby ALWEGu
vo Vysokých Tatrách ako aj budovatelská
ochota obča nov pomocť pri jeho výstavbe. Celé to národné obrodenie mi teraz
vel'mi pripomína rotariánske aktivity
- ochota bezplatne pracovať, odovzdávať
osobné dary a prlspevky, kolektívna podpora celých podnikov - len sa to ešte nevolalo projekt, grant a sponsoring
Bol
som presvedčený, že za pár mesiacov by
naše Vysoké Tatry mal i m oderné a ekologické dopravné zariadenie, keby do toho
neprBiel August 196800. V období konsolidácie hola akcia ALWEG spolitizovaná
a národnosrne zneužitá. Stále som však
presved čený, že to boto urči te prvé najva~ie národné prebudenie po roku 1948.
Ak niekto dodnes nemá zodpovedanú
a vyjasnenú otázku súvisiacu s ALWEGom,
može ma pri osobnom stretnutí požiadať
aj o odpoveď na túro otázku.
GN: V rou 1968 jste tedy ještě studoval na LF. jakd byla Vn!e da/JI profisiondln{ "kariéra" a rodinné zdzeml?
lB: Po promócii na Lekárskej fakulte
UK v roku 1969 som nasrúpil do zamestnania v bývalom Krajskom ústave národného zdravia /l<ÚNZ/ Banská Bystrica,
kde pracujem doteraz. Po absolvovaní
dvoch atestácií robím ordinára gynekológie
detského veku a dospievajt'tcich. Dnes je to
však už Nemocnica F. D. Roosevelta
v B. Bystrici. Okrem práce na oddelení
oo•

a v ambulandi prednášam na Fakulre humanimých vicd UMB a Strcdncj :t.dravotníckcj škole v Banskcj Bystrici.
KcdZc v dci'í. pron1ócic som mal aj
svadbu so svojou právc promovanou kolegyiíou, dnes pracuje aj manželka
Marianna v rej isrej nemocnici ako ordinár derskcj oftalmológie.Tretím členom
našcj rodiny je dcéra Lucia, ktorá pracuje na Ekonomickcj fakultc UMB
v B. Bystrici a ako členka Rotaracr klubu
B. Bystrica bude prc 1m'ia nepostrádatcl'ným pomocníkom pri výkone funkcie
guvernéra dištriktu. Ako člena rodiny
musím uviesť aj rodinného miláčika Yettiho - malého munsterlandského stavača.

GN: V únoru 2000 jste se zlÍČastnil
Rotmy lnternational Assemb6~ jak jste po
ndvratu z Anaheimu pripmvený na l'fkon
fimkce guvernéra distriktu ?

lB: Teoreticky

určite

dobre. V Anaheimc bol vcl'-

mi tvrdý režim a za celých !O dní, ktoré sme
v Anahcime strávili, sn1C opustili hotel jediný (!) raz,
keď v rámci individuálneho z:lujmu smc m.ohli v popolud1'iajších hodinách n<wštfviť blízky Disneyland.
Program pcrfekrnc organizovaného školcnia bol na
minťny rozvrhnurý - plenárnc predn:íšky, diskusné
skupiny, tematické diskusie - a do poslcdnej mimíty
vyčerpaný a vyčcrpávajúci.
Prakticky však m<lm určité obavy, ako popri zamestnaní zost.'iladím všctky povinnosti. V tcjto situácii
vel'mi l'utujcm, že eštc nic som na d6chodku. Už teraz
sa deJme hromadí mnol...stvo ved na riešcnie - a rie
hlavné moje povinnosri začnú až o pár týždl'iov nielen
návštevami ldubov, a!e aj mno'l.stvom r6znych rokovaní, povinných hl:ísenf a písemných správ. Pevnc
dMam, že za pomoci funkcionárov Poradného zboru
guvernéra, ale najma funkcionárov všetkých klubov
a plnením si svojich povinností aj jednotlivých rotariánov, dokážeme udržať a d'alej dvíha( vysoko posravenú farku úrovne guvernérskej práce, rotariánskeho

života a dosiahnutých úspechov, ktorú
svojou neúnavnou a záslužnou prácou
postavil terajší DG JUDr. Dobroslav
Zeman v najťažšom - prvom roku cxistencie nášho znovuzrodeného dišrriktu.
Bude mi vel'k)~lll príkladom a vzorom
v mojej funkcii, krorlt chccm prc dobré
mcno nášho dištriktu, blaho a úspechy
všctkých rotariánov zodpovednc vykonávať.

GN: Děkujeme za uph'mné odpovědi
pt't'jeme \&'m -prvnímu slovenskému guvernérovi 11 historii distrila/i č. 66 fl 2240
- tispěšnf gut,ernérskf rok 2000/2001.
t1

Rozhovor vedla
Andrea Vernerovd,
RC Brandfs-Bo/esfm,,
člen redtlkln! rady

Z KNIHY HOSTŮ KONFERENCE
Je mi ctí a radostí přednášet na konferenci lidí, kteří jsou ve smyslu svého he-

sla "DIGNITATIS MEMORES - AD
OPTIMA INTENTI" odhodláni vracet
této společnosti 7.avazující vědomí důstoj
nosti svobodných občant"t, spočívající ve
schopnosti rozlišovat hodnoty a volit si to
nejlepší- život služby, život pro druhé.
Děkuji českým rotariánlim za jejich
práci a službu a přeji vše dobré.

Tomdš Hal!k
Jsem nadšen z příležitosti konference vrá-

lých letech, zejména při obnově našeho města po niči
vé povodni r. 1997. Při příležitosti výroční disrriktové
konference Vám přeji hodně úspěchú a spokojenosti ve
Vaší práci.

Si.id) sagc ich: Auf weitere gute Zusammenarbcit zum Nutzen von Menschen,
die unsere Hiflc brauchcn, und zu unscrer
Freude.

Pavel Hordk,
O/mnouce

Uwe Richardsen,
RC Wei!heim, Oberbayem,
Governor - Distrikt 1840

ndměstek primdtora města

Velmi ráda jsem se zúčastnila alespoň části konference, 'která mi dovolila blíže nahlédnout do činnosti
ROTARY a zamyslet se nad tím, co Univerútu
Palackého v Olomouci a vysoké školy obecně s Vašimi
aktivitami spojuje. Věřím, že budeme mít další příleži
tost k setkávání a hledání společných cest.

The first Confcrencc of Disrrict
2240 has taken place in Olomouc. The
new Disrrict is above and well and will
I know follow Rotary objects for years
in to the future. Deo Gratias!

Jana Mačdkovd,
rektorka Univerzity Palackého Olomouc

John Gi/lott, RC Sheffield-Ha/lam,
RIBI- PDG Dim: 1210

Zúr ersten Konferenz des Distriktes 2240 gratuliere
ich herLlich im Namen unseres Landerausschusses CZ
-SK- D und wlinsche weiteres Wachstum und Freude
an Rotary.

Ein srolzerTag uúd die neue Gesd1ichte
von Rotary in der Tschechischen Republik
tmd der Slowakci. Ein ganzcs Jahr wird sid1er voller Erfulg im Distrikt 2240.
Viel Gliick flir ihre Zukunft!

tit se do vlasci jako reprezemant prezidenta
Rorary Inrernadonalna první konferenci di~
stri.k.tu čcskýd1 a slovenských klub lL Rotariáni
půfYrdili, že česká a Slovenská republika stejně jal<O československá republika př-ed 1938
patří k z.ápacLú demokracii.
Guvernérovi Ivanovi, ako rodený
Spišák prajem šťastic a mnoho úspcchov
v budúcom rotariánskom roku.

Lothar Ullrich, PDG,
Distrikt 1950

Tibor Gregm; Past Dírector & Tremul't?J;
RotaJ)' lntemational
Jménem vedení olomoucké radnice
Vám chci co nejupřímněji poděkovat za
pomoc a spolupráci rotariánli v minu-

Jeh war bcim Gebunstag dicses schčncn und interessanrcn Disrrikts in Pral1a am 26. Juni 1999 dabei und
nun wiedČr bei der crsten Distriktkonferenz in
Olomouc. Als Nachbar aus dem Distrikt 1840 (Bayern-
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Wi//iba/d Egge~; PDG,
RC Lín z Altstadt, Dis11: 1920

ROTARY KLUB BRNO
Náš klub, znovuzaložen)i v roce

1990, měl na počátku rotariánského ro~
ku 1999/2000 34 členú- mužtL V prlJběhu

tohoto období jsme do klubu
5 nových člení'! k doplnění neobsazených klasifikací a klasifikací uvolně
přijali

ných

převodcn1 něluer}'ch

člcnll

do

kategorie aktivní senior. V prúbčhu tohoto období nám zcmfcl zakládající člen
našeho klubu - přítel Karel Cidlinský,

který byl v období 1993/1994 prezidentem klubu a byl nositelem ocenění
Paul-1-Iarris-Fellow. Č:est jeho památce. Současný srav členské základny je

38

člcnlL

V činnosti našeho klubu klademe mim.o jiné- velký dtnaz na zajištění kva-.
litnfch přednášek, které jsou pravidelll)$m bodem našich mírinkí'i a mají
u členské základny dobrý ohlas. Rovněž
společné klubové akce, pořádané za
t'tčasti našich partnerek, jsou chápány ja~
ko příležitost k dalšímu prohlubování
našich vzájemných přátelských vzlaht"t
a k posilování přátelské atmosféry v klu~
bu. Příznivý ohlas u našich partnerek
mělo například naše předvánoční společné setkání, obohacené o přednášku
s praktickými ukázkaini vedoucího kuchaře hotelu lnternationa!, kde se naše
klubová setkání konají.

Bhújt - bez!Úríénmi dbské stfedúko
Na poli mezinárodních aktivit to byla například
společná akce ldubt"t tří zemí ~ Rakouska, Maďarska

a České republiky v rakouském Mistelbachu s přfspčv
ky zástupct"t zúčastněných zemí na téma "Kam kráčí
Evropská unie?".
S primátorem měsra Brna jsme projednali potřeby
a možnosti naší vzájemné spolupráce a chceme dále
temo vzrah zkvalin'íovat. K prohloubení znalostí o poslání a cílech Rl mezi pracovníky a návštěvníky magistrátu dodáváme pravidelně na sekretariát primátora
náš distrikmí časopis GOOD NEWS. Zatím se nám
nedaří navázat pravidelný kontakt s regionálními médii, což hodnotíme jako náš určitý netíspčch.
Počátkem tohoto rotariánského roku jsme ukonči
li naši spolupráci na akci "Domov pro osamělé matky Jeseník". Na
této akci se významně angažoval náš zemře
lý přítel Karel
Cidlinský a naše
spoluúčast měla

i konkrétní věcn)'
výstup ~ vypracování dokumentace pro zaluljení
stavebního říze
ní.
Zakoupili
jsme a pro potře
bu sdružení "Za
dětský život" po~
skyt!i do sociálního programu
Domova pro dět
ský život digitální videokameru
k
uskutečnění
projektu "video-

tréninkové interakce". Obdddi jsme nyní "Prúběžnou zpráva pro Rocary !dub", ve
které pracovnfk odpovědný za projekt
hodnotí dosažené v)Sslcdky i naši pomoc
velmi kladně.
Na červenec t. r. připravujeme Rotary
camp pro tělesně posti'l..cnou mládd na z.ákladně Ústavu sociální péče Kociánka
v Březejci na Č:eskomoravské vysočině.
Tato akce má umožnit relaxační prázdninový pobyt posti:ř..en>'m dětem z Č:eska,
Slovenska a Rakouska na základě doporučení RQ(ary klu bl'!, které mají 7_.~jem umístit některé z postižených dčtí z okruhu své
púsobnosti. Celý pobyt, včetně doprovodného programu, zajišťujeme finančně
z Nadačního fondu našeho RC.
V rámci projektu "Protidrogová prevence" jsme navá:r~1li spolupráci s mísrními
organizacemi, které se routo problematikou profesně 7_.1bývají, a poskytli jim protidrogové diagnostické kany. I kdyL zatím
nemáme pro krátkost času k dispozici vyhodnocení této aktivity, jsme přesvědčeni
o t'tčclnosri koordinovaného boje proti dro~
gám a o potřebě protidrogové prevence.
Naše činnost na poli Služby mládeži
a Profesní služby se omezuje jen na akce
vyvolané z distriktní úrovně a vlastní aktivity příliš nerozvíjíme. V tomto směru
máme před sebou v dalším období jeáě
hodně prostoru k pftsobení.
Na poli Mezinárodní služby a spolupráce se nám daří udržovat př;ltciské
a konstruktivní vztahy s Rakouským klubem Weinvienei-Marchfcld. Tento RC
nám je velmi dobrým rádcem a pomocníkem ji'l. od znovozaložení našeho klubu. Domníváme se, že spolupráce s naši~
mi rakouským.í rorariánskými přáteli,
kteří nám v rámci svého distrikm pomáhali zakhídat RC na t'tzemí tehdejší Ceské a Slovenské federativní republiky,
je i nad<ilc pro obě strany prospěšná.
Závěrem tohoto snučného opisu naší činnosti musím konstatovat, že se nám
nepodařilo splnit mnohé z lÍkolú, které
jsme si vylýčili na počátku to horo rotariánského období. Věřím, že nezapadnou
a že se je, a mnohé aktuálně nové, podaří plnit a splnit v dalším období.

Milan Herec
prezident RC Brno 199912000

'] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?_ _ _----,--_ _ _ _ _ _ __

ROTARY KLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE
Své čin nosti hodnotíme přehledně
podle jednotlivých oblastí rotariánských
služeb a pomocí:

Vztahy k

veř~nosti

Spolupráce našeho klubu ~ veřejností se nejlépe
projev! při pořádání koncertů festivalu E. D estinnové,
na němž jsou zastoupena méd ia včetně televize.

Služba klubu
Naše členská základna se zvýšila
o čtyři nové členy na současný celkový
počet 42, z toho jsou 3 členové čestní.
Zvýšil se počet mladých členil klubu
a jejich zapojeni do života klubu. Ženy
v klubu nemáme žádné.
Pro rozvoj přátelské atmosféry klubu jsme uspořádali setkání v kempu
u Zátoně společně v RC Český Krumlov
a setkání na Trlstoličnlku (společně s RC
Český Krumlov a rakouskými a němec
kými kluby). Příjemné bylo posezení
v restauraci "San Marco", vánočn í setkánf klubu na Hluboké, návštěva palí~ny
a moštárny na Rudolfově u Českých
Budějovic, tradiční 4. ples RC České
Budějovice 5. 2. 2000. Zúčastn ili jsme
se setkání v rehabilitačním ústavu pro
handicapované děti ARPIDA v Českých
Budějovidch, navštívili jsme operní
představeni v Bratis l avě, u spořádali posezení ve sklípku na Moravě a navštívili
sp řátele ný klub v Marburku.

Služ ba obci
Na ll. května jsme připravili benefiční koncert
v rámci disrriktového projektu Tmavomodré večery.
Vystoupila na n ěm sopranistka Ivanka Bolikovac,
členka Záhřebské opery, a va rhaník Hrvojka
Miha novič-Salopek z Chorvatska. Výtěžek bude věno
ván Středisku rané péče v Českých Budějovjcích.
Protidrogové diagnostické karty d istribuujeme ve
spolupráci s okresním protidrogovým koordinátorem
panem Váchou, který je pozván k přednášce v našem
klubu.
V projektu Milión na vzdě lání jsme se účastnil i
nap ř. seminářem o NATO na Hluboké; výtěžek semináře byl věnován na podporu projektu.
V l oňském roce se podařilo dosáhnout přiděl ení
Matching Grantu pro Rehab i litační ústav pro handicapované děti ARPIDA; letos se realizuje instalace výtahu za tyto prostředky, získané ve spolupráci s rakouským d iscriktem 1920 a kalifornským 5220.

dlouhodobé výměny se zúčastní 5 našich s~udentů, v tomto roce jsme byli
hostiteli 3 zahraničních studentů .
Každoročně pořádáme prázdninový
kemp v Zátoni u Českého Krumlova.
Rotary klub České Budějovice se
v květnu t. r. podílel na GSE programu:
v našem týmu, vyslaném do Kalifornie,
byl jeden náš kandidát, náš klub pak
byl v květnu hostitelem GSE-týmu
z Kalifornie.

Mezinárodní služba
Rozvíjíme přátelské vztahy zejména
s německým RC Marburg, a to formou
pravidelných návštěv klub\'1, osobními
návštěvami i studentskou výměnou .
Spolupracujeme také s rakouskými kluby z našeho bývalého distriktu 1920.
Tato spolupráce j~ zaměřena zejména na
náš humanitární projekt ARPIDA.

Vladim{r Pdina, sekretd1'
RC České Budějovice

Služba m!Jdeži
Na krátkodobou prázdninovou výměnu bude vyslána I studentka, na rodinnou výměnu I studentka,

DISTRlKTOVÉ ZVONEČKY
S velmi zajímavým nápadem přišli naši přátelé z RC
Olomouc, kteří si vzali do péče zorganizování našich výročních disrriktových akcí o posledním květnovém
víkendu v Olomouci. Když vstupovalo vedení distriktu,
tvořící doprovod našich dvou vzácných hostů- p. prof. dr.
Tomáše Halíka a p. Tibora Gregora, reprezentanta prezidenta Rl Carla Ravizzy, do sálu SIDIA, kde nedělní
slavnostní konference probíhala, dostali všichni přícho
zí jako vzácnou pozornost pořadatelů malý zvon eček,
který odlila ze zvonařské bronzi velmi známá
moravská zvo nařka panl Marie Tomášková-D ytrychová,
členka RC Přerov. Na plášti zvonečku , který je vysoký
68 mm, je znak Rorary, znak Moravy a znak zvonařské
dílny, •dále nápis ROTARY CLUB OLOMOUC a po
dolním obvodu cext DISTRICT CONF. 28. 5. 2000.
Kdo by měl zájem o cenco pl'1vabný pamětn í zvonek
s autorským certifikátem (osvědčením o pravosti), který
bude trvale připomínat pořádání naši první discriktové
konference a jehož cena činí 350 Kč, může si jej objednat na adrese: Rotary Club Olomouc, Jeremenkova 36,
7 72 00 Olomouc.
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ROTARY KLUB ČESKÝ ·KRUMLOV
RC Český Krumlov má na konci rotariánského roku 1999/2000 22 členů
(z toho 4 ženy), když v průběhu roku
odešli z důvodů změny bydliště 3 členové.
Za nejvýznamnější akci klubu považujeme realizaci sociálního projektu - zakoupení sanitního vozidla zn. MercedesVito, speciálně upraveného pro převoz
zdravotně postižených dětí z okresu Čes
ký Krumlov do dětského centra ARPIDA v Českých Budějovicích. Na projektu v hodnotě téměř jednoho miliónu Kč
se podílela vedle RC Český Krumlov
a Nadace Rotary i řada klubů z Německa
a Rakouska. Vozidlo bylo 14. 12. 1999
předá~o České maltézské pomoci, která
je bude provozovat. Předání se zúčastni
ly vedoucí osobnosti Suverénního řádu
maltézských rytířů.
Jako uznání zásluh za pomoc a podporu úkolů práce Maltézského řádu byla
předána ing. Otakaru Veselému paní
hraběnkou Daisy Waldstein-Wartenberg
Zlatá medaile, což čl enové chápou jako
ocenění práce celého klubu. Dalším významným projektem bylo zakoupení
motomedu zn. Viva pro Centrum testování a půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Tento přístroj,
který je využíván osobami neschopnými
pohybu a jehož hodnota představuje
částku 150.000 Kč, byl získán za vydatné pomoci RC Freyung-Grafenau, RC
Altotting-Burghausen, RC Fichtelgebirge a osobního daru past-guvernéra
R.Buchmeisera z RC Rohrbach. Přístroj
byl předán do provozu 14. února 2000.
Vedle toho zprostředkoval klub dar od
RC Gmunden v hodnotě cca 100.000 Kč,
určený k potřebnému vybavení Domova
důchodců v Kaplici.
Další ze stěžejních činností RC bylo
rozvíjení spolupráce s dalšími kluby.
Byly například uskutečněny návštěvy
RC Fichtelgebirge (10. 7. 1999) a RC
Olomouc (8 .-10. 10. 1999). Již tradiční
společný mítink se konal 20. 9. 1999
s RC Freyung-Grafenau v českokrum
lovské firmě Zambelli a 18.1.2000 s RC
Rohrbach v kaplické firmě KOPP. Se
svými přáteli z partnerských klubů
se českokrumlovští rotariáni setkali
22. 1. 2000 v průběhu 3. repreze ntační
ho plesu, který uspořádal Rotary Club
a Okresní hospodářská komora Český
Krumlov v českokrumlovské Zámecké

V srpnu 1999 navštívil náš RC guvernér distrikru Dobroslav Zeman;
o této návštěvě a také o činnosti RC natočila Česká televize dokument pod
vedením režiséra Mgr. Svatopluka K.
Jedličky.

RC <Ákj Knmzlov má vlastni country skupinu, ktmi g pkdslllvila
i při Summn- Campu, a s chuti si zahmla i j~tblll z účasmic

jízdárně.

Mimoto byl RC patronem výstavy kresleného humoru Zdeň ka Hofmana a Slávy Marrenka, která
proběhla v dubnu 2000 v Městském divadle v Českém
Krumlově.

RC Český Krumlov se v červenci 1999 podílel
spolu s RC České Budějovice na organizování mezinárodního Summer Campu, jehož součástí byla návštěva
účastníků v rodinách českokrumlovských rota riánů .
Do rotariánsJ<:ých kempů, které se uskutečnily v prázdninových m'ěsících červenec-srpen 1999 v Norsku,
Velké Británii, Belgii a Turecku, vyslal RC 4 účastníky.
Ti po návratu besedovali o průběhu kempů a o svých
dojmech se členy klubu.
RC vyslal své zástupce i na RYLA seminář. Jejich
přednášky i praktické ukázky pak obohatily klubové
mítinky. V květnu 2000 se RC zapojil jako hostitel členů GSE-týmu z Kalifornie.
•

Nedflnou součástí klubového života
byly přednášky, na nichž se také podíleli
členové RC. Např. past-prezident RC
ing. Otakar Veselý uskutečnil přednášku
o turistické cestě do Zimbabwe, mezi
přednášejícími byli např. mistr světa v raftingu Martin Kaloš, ředitel Střediska pro
atlantickou spolupráci ing. Jan Vondrouš
či regionální ředitel SMW p. Plockinger.
Tradiční úspěšnou akcí bylo 30. 4. 2000
"pálení čarodějnic". Jako každoročně oslaví členové klubu na závěr rotariánského
roku svůj "rotariánský Silvestr".
RC informuje veřejnost o své čin
nosti prostřednictvím čl ánků svého tiskového mluvčího PaedDr. Rudolfa
Soukala a na významné akce zve zástupce Jihočeských listů. Českokrumlovská
veřejnost již vnímá RC Český Krumlov
jako nedílnou součást místního společenského života. RC má své stránky
na CD-ROMu "Oficiální informační
systém regionu Český Krumlov" i na internetu. O činnosti klubu je vedena rozsáhlá kronika, novou kroniku věnoval
klubu u příležitosti předání sanitního
vozidla člen RC ing. Otakar Veselý.

Včasmlci Summ" Campu při ndv!tlvl stdmlho hradu a zdmku Českj Krumlov
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ROTARY KLUB PRAHA CITY
otevřené

"~esta čes ko - n ě meckého porozumění" ,

která se od 12. května 1998 staví od hranice okresf1 Bruntál a Opava od úpatí
Červené hory, vrcholu Domašovské vr- •
choviny. Kdokoli, členové Rotary i nerotariáni, fyzické nebo právnické osoby,
mohou věnovat (uhradit) jeden z plochých kamenů, jimiž se cesta dláždí,
a mohou si do něj dát vytesat své jméno

u spořádal RCPC
setkání, spojené
s tombolou a dražbou cenných i žertovných předmětů, které věnovali členové
klubu. Výnos byl u rče n na podporu
sdružení "Šance", které se stará o resocializaci, případně l éčení prostituujících se
nezletilých chlapců z okolí Wilsonova
nádraží v Praze. Akce měla mimořádný
úspěch . Kromě na místě vybrané částky
dostalo sdružení "Šance" od jednoho
z členů RCPC i příslib úhrady celoroč
n ích p rovozních nákladů . Přítomn í
zah raniční rotariáni hodnotili nápad
i organizaci sbírky velmi pozitivně, sami
se do nf zapojili a požádali RCPC o rady
i přímou pomoc p ři pořád ání obdobných akcí v Německu.
14. až 21. února proběhla reciproč
n í návštěva čtyřčlen né delegace ve Port
Lauderdale v USA. Tamní Rotary Club
má s RCPC uzavřenu smlouvu o spolupráci, v jejímž rámci je americký klub
ochoten sponzorovat akce RCPC ve prospěch vhodných subjektů. Naši delegáti
byli ubytováni v rodinách místních rotariánů, kteří se snažili umožnit jim co
nejdf1kladnějšf seznámení jak s aktivitami vlastního klubu, tak s pozoruhodnostmi měs t Port Lauderdale a Miami,
ovšem i státu Florida jako celku.
Delegáty přijal ve zvláštním slyšení i starosta Port Lauderdale a udělil jim čestné
ob čanství měs ta včetně formálního
předání symbolického zlatého klíče
"k městským branám". Podařilo se tak
prohloubit d obré vztahy s členy RC Port
Lauderdale, kteří v září 1999 navštívili
Prahu, i navázat srdečné kontakty s dalšími. Předpokládáme, že takto úspěšně
navázaná spolupráce se bud e v příštích
letech dále prohlubovat, především včet
ně realizace sponzorství.
Pro nejbližší budoucnost plánuje
RCPC na 27. 6. 2000 účast několi ka
svých členů na slavnostním předávání
funkcí v partnerském RC Weilheim, na
které jsme byli pozváni.

9. prosince 1999

"Rotary is fun" - na tento kategorický imperativ se Rotary Club Praha C ity
(dále jen RCPC) snaží nezapomínat ani
ve vážných zále-Litostech, protože přiná
šení radosti ze života všem zúčastněným
je konec konců tím nejdůležitějším závě
rečným výsledkem, ke kterému směřuj e
veškeré naše úsilí. Vytvořili jsme tedy
žertovný institut a ceremoniál, nazvaný
"Slepá panna". Podílejí se na něm při
každém meetingu všichni členové klubu
i jejich hosté a jeho smyslem je obohatit
losováním pokladnu klubu, přičemž
každý účas tn ík může být vítězem .
Losujícímu je jako "Slepé pann ě" předá
na na závěr fotografie p řed středověkým
brněním, kterým je zasedací síň ozdobena. Pravidla a podrobnosti "soutěže"
každ ému rádi sdělíme .
RCPC patří mezi iniciátory a významné ú čas tníky dlouhodobé akce
Prnidintka RCPC Dr. Monika Burian př~ddvd 16. 2. 2000
prezitkntovi RC oJPort úmtkrdal~ vlcný dar RCPC

jako dárci. Kontaktní adresa pro zájemce je k dispozici u sekretá řky RC PC. Akce má i velkou zahraniční
od ezvu, podporu a účast (předevš ím z německé strany}. Při výroční slavnosti v roce 1999 byly položeny
další kameny věnované čl eny RC PC.

přátelské

julim Foit, president-elect
Rotary Club Praha City
Pmidmtkn RCPCMonika Burian pfuldud Ztktupci flimžnzf .Sana" výtlžek tomboly a dmžby
(pkdvdnočnlotMmtSdkdniRCPC9. 12. 1999)
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z našich Rotary klubzi
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Rozvíjen( přátelských konrahů m ezi
Rotary kluby i mezi jednotlivými rotariány je jedním z pillřů rotariánského
spo l ečens rvL Rotary klub Praha začal
rozvíjet své . m ezinárodní koma kry již
krátce po svém založení v roce 1925.
Symbolem jednoho z prvních takových
konrakttl byl prezidenrský řetěz, který
náš klub obdržel od britského RC
D oncaster. O riginální ře těz se bohužel
n ezachoval, avšak při slavnostním obnovení či nností klubu v roce 1991 předal
prezident RC Doncaster prezidentovi
RC Praha jeho repliku, která se stala trvalým symbolem přátelsrví obou klubů.
O trvalosti tohoto přátelsrví jsem se
mohl osobně přesvědčit při své loň ské
n ávštěvě D oncasteru, nevelkého m ěsta
v průmysl ové střed ní Anglii. Jeho konkrétním dokladem je skutečnost, že každý prezident RC Praha je během svého
funkčn ího období jmenován čestným
členem RC Doncaster.
V posledních letech se do velké šíře
rozvinuly přátelské vztahy RC Praha
s německým RC Niirnberg-Neumarkt.
Každoroční vzájemné návštěvy se již staly tradicí a vzn ikla i osob nf přá telsrvl mezi jednotlivým i rotariány. Před nedávnem se naši čle nové zúčastn ili vernisáže
pražské výstavy norimberského rotariána
Saylcra, v současnosti se připrav uj e dal-
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ROTARY KLUB PRAHA
Rotary znamená přátelství

ší, tentokrát " l ázeňské" setkání s norimberskými přáte
li ve sp olupráci a s účastí RC Karlovy Vary.
V nedávné minulosti byla rovněž podepsána smlouva
o přátelsrv í a spolupráci mezi RC Pral1a a RC Bratislava,
která je zaměřena na spolupráci v mnoha oborech.
Nejnovější kontakt RC Praha sahá přes jedenáct
časových pásem. Sm louva o přátelsrví a spolupráci s japonským RC Kyoto-Rakuchu byla v české verzi podepsána na počátku března 2000 v Praze během rotariánské konference a plesu, kterého se zúčastn ila velká
skupina japonských ro tari ánů. Podpis její japonské
verze se pak usku tečn il v dubnu r.r. v Kyotu jako součást oslav dvac.itého výročí založen( klubu KyotoRakuchu. Na ryto oslavy cestovalo do Japonska
několik pražských rotariánů. Pro většinu účastníků šlo

-.

o první cestu do země, která si při obdivuhodném techn ickém rozvoji a s ním
související modernizací dovedla zachovat
své historické tradice. Také velkolepé
oslavy svého dvacátého výročí připravili
japonští rotariáni v tomto duchu. Na
slavnostní konferenci za tiČasti n ěkol i ka
set hostů zasedal v předsed nicrv u též
p ředstavi tel prefektury Kyoto v tradič ním
japonském t1boru, na slavnostní večeři
'přišly manželky japonských rotariánů ve
slavnostních kimonech. Měli jsme m ožnost seznámit se s japonskou kulturou
i japonskými zvyky, ale i s cestováním
třistaki lomet rovou rychlostí vlakem šinkansen.
Krom ě přátelských svazků na meziklubové úrovni navázali rotariáni z RC
Praha mnoho kontaktl'l s jednotlivými
rotariány z nejrůznějších zemí celého
světa, a to jak při svých zahra n ič ních
cestách, tak i při návštěvách rorariánl'1 ze
zalua nič n ích klubl'1 v Praze. Tyto kontakry pak často vyrvářej í základ p ro hlubší
spolupráci kl ubů.
Přátels ké svazky rotarián Ll z RC
Praha jsou nejlepším dokladem toho, že
spol ečensrví Rotary je sku tečně společen
srvím celosvětovým.

Milan Roch,
RC Praha

ROTARACT KLUB HRADEC KRÁLOVÉ
Náš Rotaract klub Hradec Králové
n enl plnohodnotným klubem, neboť je ve stadiu založen(, a tedy i ve fázi
přípravy na slavnostní převzetí Charry.
Zača l se formovat na počátku února,
kdy se pár prvních čle nů sešlo, aby se
dohodli, zda se klub skutečně založL
Rorary klub H rad ec Králové nad námi
ochotně převzal záhitu, neboť bylo i jejich snah o u mít v Hradci Králové klub
m ladých.
Během t ří měsíců existence se naše
členská základna rozrostla na čtrnáct členů,
z toho osm děvčat a šest mladých mužů.
Náplnl našich setkání jsou debary, při
nichž diskutujeme o našich zkušenostech,
například ze zahraničních cest nebo o aktuálních problémech našeho m ěsta a okolí. Máme při sHbeny přednášky a referáry
členů Rotary o jejich pracovních zkušenostech z oborů, kde pracují.
ještě

r
\

Od našeho vzniku spolupracujeme s I,-Iradeckými
novinami, aby i hradecká veřejnost o naší existenci vě
děla.

Z a Rorary klub H radec Králové jsme v rámci služby obci převzali distribuci protidrogových diagnostických karet. V rámci celoodpolední akce na pěší zóně
ve středu Hradce Králové hodláme upozornit na drogovou problematiku a také na naše ostatní projekry.
Na měsíc květen jsme připravi li náš první humanitární projekt. Pořádáme sbírku hraček pro d ětský
domov v Nechanicích. Jejich předání jsme naplánovali Qa I. června - tedy na D en děrL
V oblasti služby mláddi pořádá Rorary klub
H radec společně s RC Pardubice, Jičín a Vrchlabí letní Youth camp pro čtrn áct evropských studentů . Při
této přflditosti připravuje náš klub program pro jejich
pobyt v Hradci Králové a při návštěvě Prahy. Naši
čl enové budou také pomáhat v prí'1 běhu tábora v Jičíně
a Pardubicích .
K obohacen( našich odborných znalostí navštěvu
jeme zajímavé hradecké podniky nebo firmy našich
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členl'1, například firmu na zpracování
komunálních odpadí'1 nebo houslařs kou
dll nu.
Naše vztahy s ostatními Rotaract kluby v našem distriktu jsou výborné. Sryky
jsme navázali již při výborném RYLA semináři v listopadu v Kopřivn ici a při letošní prezidentské konferenci RTC v Plzni.
Na navázán( partnerských vztahů se zahraničními kluby se teprve pracuje, ale už na
září tohoto roku připravujeme na pozván(
německých Rotaract klubů návštěvu
EXPO 2000 v Hannoveru. ·
Kdo by měl o kontakt na náš mladič
ký klub zájem, nechť se obrátí na tuto
adresu: Rotaract klub H radce Králové,
michal_sam@hotmail.com, nebo deni'sat@atlas.cz, tel.:0606/955 899.

Michal Samek,
Rotaract klub Hmdec Krdlové

ROTARY KLUB BANSKÁ BYSTRICA
V dnešnom prlspevku
PQÍ)AKOVANIE
hodnotiacom doterajšie akPhDr. Vicry Kov.íčovcj, C'.Sc.
tivity RC Banská Bystrica
(Pedagogická fakulta UMB,
v prospech komunity- mesBanská Bystrica)
ta Banská Bystrica musím
byť stručný. Vel'mi rád toDdmy a pdnovl,
tiž prenechám priestor na
sme vrchovato naplnení
uverejnenie objektfvnejšieprekrásnou hudbou, ktorá
ho pohl'a du aspoň na jednu
dojí ma svojou silou a vznešez našich aktivít zástupcovi
nosťou ducha. Pokúsim sa obyvatefov nášho mesta.
svojím obyčajným l'udským
RC Banská Bystrica zaslovom - nena rušiť .vyrvoreložil v rámci charterových
ntl harmóniu, keď prehovoaktivít nadáciu Zdravé mesrfm za tých, ktorým bol
to B. Bystrica. Táto nadácia
dnešný krásny večer venovapo určitom organizačnom
ný.
vývoji nadalej vefmi úspešMám a chcem hovoriť za
ne plní svoje povodné ponás, ktorí kráčame živo tom slanie a dnešná Komunitpoet icky povedané - pod
ná nadácia Zdravé město
iným "osveclením" ako vy,
Zábt-r .t: bmljilntho ltonttrt~~ v profrltu. Tmawwwdri vrlny~ lrtorj a/to prvj zorganů.twal RC Bans/rd Bystrica
'"' pótk ŠttJm1 opny v Ba1Uk9 Bystrid. Hlatmjm wliMm velmz bol husGwj vinuk MaeJtro Pner Michali<a.
Banská Bystrica je svojou
v prostredí sa orientujeme
organizáciou a výsledkami
podfa iných súradnfc a záči nnosti vzorom pre mnohé
chytných bodov ako vy, vo
svojom osobnom živote i pri práci poukonfere nciu "Different: does it matter?" Na tejto koniné, aj zahran i čné nadácie s podobným
ferencii ako rečník vysttlpil aj náš DG Dobroslav
zameraním.V jej predstavensrve sú stále
žívame povačšine odlišné pomocky než
Zeman.
vy, ale citlivo a intenzívne vnímame kaž2 členovia nášho klubu. Za posledných
Najvačší úspech však zaznamenal benefičný kondého a všetko vokol seba. Našťastie sme
5 rokov nadácia podporila 440 lokálnych projektov s dotáciou 3,482.651 Sk.
cert v projekte "Tmavomodré večery", ktorý sa uskuvybavení "tajnými radarmi", ktoré nás
V prvom roku samostatného dišttočnil ako prvý v dištrikte 5. apríla 2000 v Státnej
držia nad vodou a umožňujú nám spojeriktu 2240 sa RC Banská Bystrica
opere v B. Bystrici. Hlavným sólistom večera bol hunic s vami. Vďaka pokroku vo vede
zapája do celodištriktových projektov.
slový virtuóz, Maestro Peter Michalka, člen RC
a technike sa nám občas aj podarl s vami
Pripravuj e profesijne špecializovadržať krok. Napriek naznačeným odlišBratislava a čestný člen RC Banská Bystrica, ktorý
ný Inrer-City Meeting odborníkov
účinkoval s orchesrrom Stárnej opery. Na nezabudnunostiam sa spomedzi vás nevydel'ujeme.
vo finančnfcrve, bankovnfcrve a sporiteftel'nom 2,5 hodiny trvajúcom koncerte vystúpili aj
Naopak. Sme takf, jako vy. Som prenfcrve, ktorý bude organizovaný každý
operní speváci - sólisti So B.Bystrica. Zisk z beneffcie
svedčená, že tl z vás, ktorf nás poznáte,
druhý rok v rámci vel'trhu týchto od- 50.000.- Sk bol venovaný krajskej pobočke Ú nie nev duchu so mnou s\Íhlasíte.
borných či nnosti - FINEX. Prvý takýto
vidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) a bude
Zrak je t1žasné bohatsrvo. Z duše
meeting je plánovaný na najbližšf vel'trh
použitý na doplnenie diagnostických prístrojov k vyvám ho prajem a - z duše vám ho záviFINEXu, ktorý sa uskutoční v septembri
šetrovaniu chýb zraku v detskom veku. Spoločenský
dím. Oko je jedinečný megapočítač.
200 1.
a kultúrny efekt koncertu najlepšie vystihuje príspevok
Nečudo, že technika, ktorá nám ho má
V ďalšom dištriktovom projekte
aspoň zčasti nahradil', je taká nákladná.
- poďakovanie z úst nevidiacej členky úNSS, ktorý odznel hned' po koncerte v preplnej sále SO B.Bystrica.
S vďakou i prekvapením sme prijali
- diagnostická protidrogová karta - oslovil RC ·Banská Bystrica Cenrrum poraZáujem o koncert bol taký vel'ký, že ani jeho opakoponuku miestneho Rotary klubu usporiadensko-psychologických služieb (CPPS)
vanie by neuspokojilo všetkých záujemcov o lístky.
dať benefičný koncert v prospech nášho
Ďakovné slová uverejňujeme v celom rozsahu, le- pracovisko prevencie v Banskej
občianskeho združenia: Únie nevidiabo si myslíme, že ich platnost' je všeobecná: neplatf len
cich a slabozrakých Slovenska, s krajBystrici, ktoré zabezpečilo odborný slopre členov RC Banská Bystrica, ale všetkým rotariávenský preklad kariet a stalo sa zároveň
ským sídlom v Banskej Bystrici. Výt'ažok
nom a Rotary klubom, ktoré sa do tohoto projektu
celoslovenským koordinátorom tohto
koncertu by mal byt' - podl'a priania organizátorov a v shode so zameraním
projektu na Slovensku.
ešte zapoja.
rotariánskeho spo l očensrva - venovaný
V Banskej Bystrici je vel'mi akIvan Belan, ADG, DGE,
na to, čo je podl'a nás' najpotrebnejšie.
tívny aj Rotaract klub. V spolupráci
RC Bamkd Bystrica
s Delegáciou Európskej komisie na
Bez dlhého uvažovania sme sa zhodli
v tom, že celý získaný obnos, i s láskaSlovensku a za účasti niektorých západoeurópskych vel'vyslancov zorganizovali
vým dovolením vás všetkých, venujeme
v B. Bystrici medzinárodnú študenrskú
tým najmenšfm spomedzi nás.
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C hceli by sme aj na strednom
Slovensku umožniť ranú diagnostiku
chýb zraku detí s čias ročn e alebo iba min imálne zachovanými zrakovými schopnos ťa mi , vo veku dp troch rokov života.
Úroveň minimálnych vizuálnych schopnosti d i eťarka, kroré dre nevie povedať
čo a ako vidl, nemožno posrihnúť iba
medicínskymi vyšecrovadm i technikami. Túco funkciu plní p rfsrroj zo zahraniči a, o krorý sa usilujeme. Je vybavený
špeciálnymi op rotypmi, ktoré slúžia niclen na d iagnosrikovanie, ale aj na včas
nú stimuláciu zraku mal i čkých derl.
Rozvljanlm nezasrupitel'nej súčasti zmyslového vnlmania, vnlmania zrakového,
p rispejeme k ich plnšiemu osobnostnému rozvoj u. Vyvážená osobnosť b ude
lepšie pripravená na prekonávanie zatial'
nerušených p rekážok každodenného života, kcoré vyplývajú z nevidenia alebo
z nedosraročného videnia.

v

·. ·

distriktové projelety

.

Žijeme v d obe, v krorej si každý-z nás musí v sebe
otázku dávania a prijlmania. Všetci sa čoraz ča
srejšie ocitáme v úlohe dárcu i obdarovaného. Treba sa
nám učiť nielen úprimne dávať, ale aj dostojne prijlmať.
Dnešn ý veče r sa naplnili slová básnika
·
(C h. Gibran - Prorok):
"Je dobré d ávať, keď nás o to žiadajú, ale je lepšie
dávať bez vyzvania, vidiac porrebu. A pre šl'achetnú
byrosť je h ladanie toho, kro by prijal jeho dary vačšou
radosťou , než d arovanie samo."
Dovol're mi, d ámy a páni, zo srdca sa poďakovať
tým, krorf myslel i na náš prospech a so zaujatím prip ravili koncert s vysokou umeleckou hodnotou v prospech ušlachrilej myšlienky. Predovšerkým dakujem
miestnemu Rorary klubu a menovite budúcemu guvernérovi d ištrikru pre Česko a Slovensko MUD r.
Ivanovi Belanovi, prezidentovi Rorary klubu v Banskej
Bystrici Doc. MUDr. Petrovi Korhajovi, CSc. a Doc.
M VDr. Ing. Norberrovi B eňuškovi, PhD., vďaka
úsiliu, energii a o betovaného času krorých sa dnclný
be nefičný koncert - na rados ť nás všerkých, rak
vydaril.
vyricliť

'

Naše úprimné poďakovanie parrl riež
rorariánovi Maesrrovi Peterovi Michalicovi
za ochotu prlsť medzi nás a porcliť nás svojlm umenlm i jemu vlastným esprirom.
Ďakujeme, že ozdobil dnclný koncert
a dal w seba to najlepšie.
Dovol're mi podhl<ovať sa aj našim domácim umelcom za ich podiel na pre nás
nezabudnurelhom večere. Parrlme k vašim
skalným návšrevnlkom a poslucháčo m.
Sme hrd! na našu Srámu operu v Banskej
Bystrici. Prajeme vám vela umeleckých úspechov na obojsrranné porclenie.
A nemožem sa nepoďakovať aj vám,
našim priarelo m a známym, ale aj tým
neznámym , kro rl sre prišli pod pociť dobrú vec a prejavili sre svoju spoluparrič
n osť s inými l'udini. Nech obnos, krorý
ste venovali, vrári sa vám mnohonásobne
ako v rej rozprávke o zázračnej sol'ničke.
Zachovajre si velké srdcia. ĎAKUJEM.

.

Clen Rotary klubu Hradec Králové
v
•
vv '
'
'
v
pocten
nqvysstm
uznantm
mesta
Již tře tím rokem udě luj e m ěs ro
Hradec Králové cenu za celoživotní dílo
v jakémkoliv o boru za nejvýzna mn ější
počin pro měs ro. Byla nazvána Cenou
Dr. Františka U lricha po jednom ze
dvou slavných s tarostů, které kdy m ěsto
mělo . Starosta Ulrich byl ten, který koncem minulého století a na počá tku stoletl dvacátého d al základ plánovitému
rozvoji města a jehož myšlenky jsou
usku tečňová ny dodnes. Především jeho
zásluhou a pochopitel ně i jeho následníků se z našeho města sral již v období
mezi válkami "Salon republiky". Cenou
s jeho jménem jso u oceňováni lidé, které lze s jeho úlohou p ro město srovnat.
Prvním laureátem se sral královéhrad ecký osobní arcibiskup dr. Karel
Otčenášek jako živoucí legenda boje
proti ko munizmu a za duchovní hodnoty života. Druhým poctě ným byl prof.
MUDr. Petr, zakladatel královéhradecké
neurochirurgické školy a svě tově známý
vědec. A konečně letos dne 17. května
převzal roro uznání přítel Vladimír Pi lař,

mistr hous l ař, jako uznání za vynikající výsledky své
p ráce, ktero u ve světě p roslavil nejen sebe a svou rod in u (již čtverá generace p racuje na tvorbě strunných ná-

stroj ů),

ale i naše město. Se svými témě ř
sty clily se může setkat prakticky ve
všech filharmonických tělesech na světě
a je kromě toho zván do porot prestižních
pě ti

světových houslařských so utěží.

Náš klub navrhoval p řítele Pilaře na
to to ocen ění již loni, kdy slavil své sedmd esátiny. Že se na něho dosralo až letos,
n ijak nesnižuje h~dnoru tohoto uznán í. Přítel Pilař, m imo jiné nositel ceny
Paul H arris Fellow, vede kroniku našeho
klubu téměř od jeho znovuzaloženl v roce 1992. Ve své skromnosti odmítl do nl
vložit blahop řej no u adresu, kterou mu
jménem čle nů klubu předa l náš prezident
na minulé schůzce spolu s kyticí kvě tů .
Srojl v n{ mimo jiné: "Přejem e našemu
příteli Vladimírovi pevné zdrav{ a uspokojen{ z dobře vykonané práce."

Ing. Augustin Čermdk,
RC Hradec KrdÚJvt
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ROTARY KLUB NITRA
Klubová služba
Výbor klubu sa sústredil na skvalitnenie klubového života, a to hlavne novým prístupom k výberu klubových
prednášok podl'a preferenci( členov klubu. Táto zmena spolu s odsúhlasením
pokút za oneskorené p ríchody, prípadne
neospravedlnené LIČasti umožnila zvýšiť
účasť členov na stretnutiach klubu pravidelne nad 80 %. Maximálna zaznamenaná účasť bola 96,2 %.
Vzťahy k verejnosti
Klub informoval verejnosť pravidelne o svojej činnosti hlavne prostredníctvom rozhovorov v miestnom N-Rádiu.
Bolí prezentované nasledovné témy:
• návšteva DG (spolu s dačovo u konferenciou)
• návšteva americkej štipendisrky z Viedne
• návšteva členov RC Nitra v kluboch
partnerského mesta Naperville v USA
• zakúpenie sanitky pre krajskú nemocnicu s poliklinikou (i v miestnej tlačí)
• služba mládeži (GSE, výmenné pobyty
študentov)
Okrem toho bol v regionálnom týždenníku uverejnený profit súčasného
prezidenta klubu.

Služba obci
Klub v spolupráci s RC of
Naperville, Nadáciou Rotary ( formou

Čknovia RC Nitra na mitste najviičfieho projektu RC ofNapervilk (mmskd rek"ačnd dna Riverwalk)

Matching Grantu) a s dodávatel'om zakúpil sanitku pre
krajskú nemocnicu s poliklinikou. Bol pripravený projekt triedenia odpadu na vybraných ZŠ a jednom gymnáziu, na ktorý sme získali účelovl'1 dotáciu vo výške
7000 USD vo spolupráci s dištriktom 1920. Prvá fáza
projektu sa už začali na jari realizovať. Podporili sme
i umelecký p rogram pri prfležitosti osláv 70. výročia
Základnej umeleckej školy v Nitre.

Sanitka VW P" nitrimuku nemocnicu s poliklinikou
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Služba mládeži
Realizovali sme letný tábor spolu
s RC Banská Bystrica. Zúčastnilo sa
ho 9 derí z Nemecka, Holandska,
Finska, Čiech, Talianska a Pol'ska.
Program tábora zahfňal oboznámenie
účastníkov s h istóriou a súčasnosťou
Slovenska (Archeologický ústav, historické pamiatky v Topol'čiankach a okolí,
návšteva Bratislavy). V druhej čas tí
tábora sa účastníci venovali prírodným
krásam Slovenska (Vysoké Tatry a okolie).
Na ročnú výmenu stredoškolákov
sme vyslali 2 účastníčky do USA
a Kanady. Záujem o výmenný pobyt
v ďalšom školskom roku prejavilo
5 študentov, troch sa nám zatial' podarilo umiestniť v USA. Výberového konania na účasť v GSE dme sa zúčastn i 
lo 6 kandidátov (z 35 oslovených organizácií!). Klub pripravil trojdňový
program pre GSE rím z Kalifornie.
Mimoriadne pozirívne skúsenosti účast
nlkov semináru RYLA a nášho prezidenta viedli k aktivitám smeruj(Icim
k založeniu RTC. V SLIČasnosti registrujeme 20 záujemcov o čle nstvo. Tito mladí l'udia nám pomáhajú organizovať
country bál, ktorý sa uskutoční
23.6.2000.

.'>~.~-(C,..~
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-'.:~:··.".

RC Ostrava. Prišli sme s myšlienkou profesných ICM,
ktorá sa, žial', ťažko dostáva do života. Prezident klubu
si dal za ciel' po skon čení svojho fun kčného obdobia
prevz iať iniciatívu pri realizácij tohto nápadu. Jeho angažóva nosť pri rozvoji l'udských zd rojov bola ocenená
Cenou roka za rozvoj fudských zdrojov za rok 1999
v kategórii "osob nosť personálneho manažmentu",
krorú udel'uje Združenie pre riadenie a rozvoj l'udských
zdrojov na Slovensku.

Medzinárodná služba
Profesná služba
Viacerí členovia klubu prednášajú
na od borných konferenciách, resp. ich
sami organizujú. Jeden člen klubu prednášal na seminári RYLA, organizovanom

Z medzinárodných konraktov treba spomen úť
v prvom rade spoluprácu s RC of Naperville v štáte
Illinois. Nielen, že sme spolu zrealizovali vyššie uvedený projekt zakúpenia sanitky, ale podarilo sa zorganizovať opatovanie návštevy amerických rotariánov.
V marci tohto roku 8 členov nášho klubu spolu

v• h
kl b
z mlSlc Rotary u u
0

s 9 rodinnými príslušníkmi navštívilo popri najvačšom klube v Naperville
i menší a mladší Sunrise klub. O priebehu návštevy pripravíme podrobnejšiu
reportáž do dalšieho vydania GOOD
NEWS . V júni očakávame našich amerických priarel'ov opať v N irre, kde sa
zúčastn i a vysvarenia nového evanjelického kostola, na ktorého výstavbu výdatne prispel i.
Vel'mi príjemná bola i spolupráca
s RC Komárom. Vačší počet našich
členov navštívil strernutie klubu
v Madarsku a niekolko našich čl enov
sa v spolupráci s týmto klubom podiel'alo i na obdarovaní detského domova
v Kolárove na M ikuláša.

ROTARY KLUB KLATOVY
RC Klatovy patří se svou čtyřletou
historií mezi kluby mladší a zá roveň zřej
mě prochází oním nechva l ně známým
údobím, kdy počáteční eufórie zlehka
ustupuje, nahrazena někdy dokonce až
čímsi rutinním.
Možná také proto začínáme mít starosti s počtem členů. Jednou z možných
cest, jak uči nit čle nství v klubu ještě
atraktivnějším , samozřej mě při zachování základních at ri butů, je šťastná volba
partnerského klubu.
V samém počátku jsni.e o té potřeb
né troše štěstí mohli m luvit, neboť
z obou stran h ranice nám v prvních fázích značně pomáhali přátelé z RC
P lzeň, RC Tábor a takřka nejbližší soused z bavorského Chamu.
Partnerský klub jsme však nalezli
až v roce minulém. Je jím RC
Tauberbischofsheim. Naše nové přátele
jsme navštívili počátkem dubna a rádi se
podělíme o dojmy, které jsme během tří
denní návštěvy získali.
Zřejmě bychom nebyli nikterak
origináln í, pokud bychom hovořili
o přátelské, vstřícné a zcela neformální
atmosféře. Byli jsme hosty ve městě se
zh ruba 14 tisíci obyvateli, nacházejícím se v půvabném vinorodém údolí,
protkaném říčkou Tauber. Samo město
je vlastně jeden historický monument:
náměstí s domy z XIII. století, h rad,
opevnění, radnice, kde jsme byli přijati
starostou města, též členem tamního
RC.

S pozorností vlastní dobrým hostitelům jsme byli
poválečné době, kdy sousední velké měs
provedeni pa mětihodnostm i města, srali se nakrátko
to Wi.irzburg bylo v samém závěru války
hosty dělostřeleckého regimentu, přesněji jeho kasina,
z 95% zničeno, začal kdesi ve sklepě,
kde jsme ve společnosti dalších dvou čl enů klubu, býs pevným přesvědčením, že dosáhne cae,
valých důstoj níků, · poobědva l i. Večer se pak nesl ve
budovat krok za krokem své celoživotní díznamení ochutnávky vín, a pokud šlo o tauberbilo. To, co jsme viděli, byla doslova zhmotschofsheimský tramín, nemáme slov .... .
nělá lidská vůle, jejíž síla je inspirativní ...
A tímto krásným zážitkem náš poNašimi společníky byli většinou pánové Perner
byr skončil. Naši přátelé z Taubera von Zastrow, z nichž posled ně jmenovaný nás na závěr návš těvy provedl šermířským klubem města
bischofsheimu nás navštíví koncem červ
Tauberbischofs heim, jak je uvedeno na odznáčcích, jina a my se těšíme, že jim budeme moci
miž naše saka ozdobil starosta. Žasli jsme nad skuteč
oplatit jejich powrnost, péči a přátelství.
ností, co všechno sportovní klub, založený ho li č
ským učed níkem v roce 1953, mohl za tak relativVladimfr Rtlžička,
ně krátkou dobu dokázat: získal celkem 88 olympast-prezident, RC Klatovy
pijských medailí,
např. ze Soulu
v ženském šermu
zlato, stříbro, bronz
a zlato v d ružstvech, to vše d íky pěti děvčatům
z Tauberbischofsheimu. Celkem 45
šermířských drah,
dokonalé zázemí,
usměvavý arabský
kuchař, klubovny,
prostě imponující
celek a zvlášť imponující neko neč
ná energie a nezlomná vCde zakladatele, který
naprosto z ničeSermlřské centrum v Tauberbischofiheimu - lknové RC Klatovy a RC TauberbiJchofiluim
ho, navíc v těžké
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ROTARY KLUB PŘEROV
Pro čl eny RC Přerov byl právě konrotariánský rok významný nejen jako prvnl rok činnosti v rámci nově ustanoveného distriktu 2240, ale zejména
jako pátý rok či nnosti klubu. Ustavující
schůze klubu se konala v dubnu 1995
a C hartu Rl obdržel klub v řlj nu téhož
roku.
Při příležitosti rohoro jubilea uspořádal RC v dubnu 2000 svůj vůbec první Inter-City Meeting nazvaný "Serkánl
klub ů středn í Moravy". Meetingu se
zúčast nili zástupci RC z Olomouce,
Prostějova, Kroměříže, Z lína a také až
z Ostravy. V rámci tohoto ICM zorganiwval klub - kromě jiného programu
a bohatého poho~ těnl - i koncert chrámových skladeb, konaný v evangelickém
kostele v Přerově. Koncert zanechal
v přítomných hluboký umělecký dojem
a z úst účastn íků byl celý průběh setkání
hodnocen velmi kl adně. S největ~l pravděpodobnos ti zde do~lo k založeni nové
tradice setkávání klubů.
Rotariánský rok zahajoval klub s 21
členy, z toho bylo 6 žen. Pro případné
odpůrce přítomnosti žen v RC dlužno
poznamenat, že mužská část přerovské
ho klubu je s účasti žen velmi spokojena
a ostatním klubům ji může vřele doporučit. Ženy se zvlá~tě osvědčuji při činčící

nostech vyžadujících trpělivost, pečl ivost a soustavnost, což jsou vlastnosti mnoha mužům ne právě
přiso uzené. V průběhu roku sice ukončil jeden člen
činnost, celkově se v~ak počet členů klubu ro~lřil
a v závěru roku je předpokládán počet 23 členů, z toho 7 žen.
Členové se scházeli týdně na pravidelných schůz
kách, z nichž jedna v měsíci byla pojata jako ryze pracovní a ostatní schůzky byly, kromě krátké pracovní
části, věnovány předná~kám pozvaných hostů a diskusi. Takto měl i členové klubu možnosr poznat řadu zajímavých osobnosti z oblasti kulturního, sportovního,
podnikatelského, politického aj. spektra činnosti, a to
nejen z přerovského okresu. So učas ně taro setkání při
spěl a k prezentaci klubu a k ro~lřenl vědomi o jeho
existenci a aktivitách.
Členové klubu nežili jen klubovou činnosti, ale
scházeli se, zejména za (tčasti svých živomlch partnerů,
také při akcích přispívajících k rozvoji vzájemného poznáni a prohloubeni přátelské atmosféry. Z těchto
akcí lze namátkou jmenovat např. mikulášské setkání
v prostorách denního stacionáře Nadačnlho fondu
Du~evn l zdrav{, spojené s předá ním peněžitého daru
na činnost tohoto fondu, d ále účast na plesu starosty
města Přerova, společno u oslavu závěru roku 1999,
turistický výlet na Pálavské vrchy, posezení s přáteli
z rakouského RC Geras - Waldviertel v prosrorách pře
rovského pivovaru, společná příprava a prodej peče
ných kahanů, posezení v obnovené restauraci U labutě, spojené s výkladem o historii tohoto zařízeni, již
zmín ěný koncert chrámové hudby a jiné akce.

Na~l pozornosti neunikly ani akce
h umanitárního za měřeni. Pomineme-li
povinné příspěvky do fondl't Rl, přispěl
klub finanční částkou obětem zemětřesení v Turecku, pokračoval v poskytováni pravidelného příspěvku na
či nnost denního stacionáře Nadačnlho
fondu Du~evnl zdrav{ v Přerově, poskytl
příspěvek kn i hovně pro nevidomé, loutkovému divadlu na nákup loutek a pod.
Klub udržuje již řadu let přátel
ské styky s rakouským RC GerasWaldviertel. Kromě vzájemných náv~těv
členů klubů, přispívajících ke vzájemnému osobnímu poznáni a prohloubeni
přátelství bez ohledu na hranice států,
připomenu akci rako uských přátel, kterou je dar ve výši 110.000,- Kč na zakoupeni hudebních nást rojů pro členy
hudební skupiny Dě tského domova
v Přerově. Společn é setkání klubů se
us kutečnilo v lednu 2000 v přerovském
pivovaru. Taro akce, spojená s výkladem
o pivovaru a s ochutnávkou jeho produkce, byla ze strany host ů oceněna velmi příznivě. Zástupci klubů se také pravidelně zúčastň uj i předávacích mítinků

obou klubů. V květnu 2000 jsme uspořádali náv~těvu past-prezidenta rakouského RC p. Patschky v na~em klubu,
spojenou s jeho předná~kou o současné
politické situaci v Rakousku.
Nezapom něli jsme ani na akce zaměřené na mladou generaci. V rámci
Georgia Rotary Student Program jsme
vyslali jednu studentku na ročnl pobyt
na Oglethorpe University v Atlantě USA a jednoho studenta v rámci
Strabergerova stipendia na studijn í pobyt do rakouského Lince. Jedním z výsledků spolup ráce s uvedeným rakouským RC je to, že jejich prostřednictvím
byla vyslána jedna stud en tka z Přerova
na roční výměnný středo~kolský pobyt
d o Japonska. Na červenec leto~n ího roku připravujeme - spolu s RC Z lln,
Kroměříž a Ostrava - "Letní kemp Krásy
Moravy", kterého se zúčas tní 15 mladých lidí ze zahraničí.
O zajímavých akcích z činnosti naklubu, ale také obecně o hnutí
Rotary, 'jsme průběžně informovali veřej nost prostřednictvím okresního tisku,
našt:ho časopi su GOOD NEWS a z ně
kolika akcí vysílala 1.áznamy i místní
kabelová televize. Zajímavé příspěvky
~eho

Pm:idmt !tlubu MUDr. Rektor a seltretáflta Ing. janMvá se symbolicltým !e!tnn raltous!tlho !tlubu
Geras - Waldvime4 prosinec 1999
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poskytli risku i studenti, vyslanf našfm
klubem do zahraničí. Při příležitosti návštěvy guvernéra v našem klu bu byla
uspořádána tisková konference. V současné době připravujeme zpracován( historie přerovské ho RC, s níž chceme
formou článků na pokračován( seznámit
Čtenáře okresnfho risku.
Rozsah tohoto člá n ku neumožňuje
uvést všechny aktivity klubu, aniž by se

.I

Protkj pdených kaltanů čkny klubu

jednalo o pouhý strohý výčet a zejména neumožň uje zmfnit se o některých akcfch
podrobněj i. Přesto je zřejmé, že či nnost klubu je poměrně bohatá. Věřfm, že členové
přerovského RC si zachovajf nadále svou
aktivitu i v nasrávajfcfm rotariánském roce

a svou činností přispěj( k naplňován( myšlenek celosvětového společensrvf Rorary.

Milan Cibulka,
člen RC Přerov

ROTARY KLUB JIČÍN
Rotary klub Jičfn měl na počátku
rotariánského rok u 1999/2000 celkem
18 členů. Bohužel v p růběh u roku pět
členů z klubu odešlo (z důvodů pracovnfch, rodinných ale i pro nekázeň) .
I přes rento zatím nejmenšf počet čle nit
zůstalo v klubu to dobré, zd ravé jádro.
Tvoř{ jej tři ženy, zbylou část pánové.
Cllem všech ovšem je zvýšir počet členů
klubu.
Dobré přátelské atmosféře napomáhajl naše schůzky. Účastni se jich i naši
nejbližšl, rodinnl přlsl uš n lci, přátelé.
Minimálně jedenkrát v měslci zveme
na schůzku zaj fmavou osobnost. Tuto
besedu s námi sleduj! i představitelé
města a dalšlch významných instituci.
V RC jsou členové i z bllzkého okoll
- z Nymburka a z Lysé nad Labem . I do
těch to mlst pořádáme zájezdy, vždy
s arraktivnlm programem.
Snažlme se reagovat na dění v celém
disrrikru 2240. Členové klu bu jsou na
schl'tzkách seznamováni s dopisy našeho
guvernéra a připojuj! se k některým dalšlm aktivitám.
Velmi úči n ně zapt'tsobil rorariánský
časop is GOOD NEWS, který doručuje
me na hlavni městské instituce a redak-

dm regionálnlch časopi sl't. Velmi se osvědčil
v I nformačn lm centru, kd e se s nim majl možnost
seznámit občané města Jičlna, stej ně rak jako turisté,
kteřl do Jičlna zajlždějl.
Klub se zapojil do některých akcí, např. do distribuce protid rogových diagnostických karet. Na výzvu
z RC Nazareth (Izrael) jsme se připoj ili k výzvě roku
"Millenium 2000" a zaslali jsme požadovaný finan čnl
obnos. V rámci projektu podpořen ého účelovo u dotaci (Matching Grantem) spolupracujeme s RC z města
Greenville ze Severnl Karoliny v USA. Před mětem
projektu je zakoupen! speciálnl počltačové lupy pro Základnl školu v Jičlně, která p řijala do prvnf třldy mezi
zdravé děti žáka s těžkým zdravotnlm postiženlm, p ro
kterého je lupa k dalšl výuce nezbytná. Tento projekt
je velmi nadějný, zejména dlky osobnlmu přispěnf pana p rofesora Christophera Bremera, člena výše jmenovaného klubu z USA. Cena lupy je cca 100 000,- Kč.
Dalšf významnou akci je pořádá n ( Rotary benefič
nfho plesu, letos již sedmého. Každoročně se koná
v přljemném p rostředl hotelu Košfček v Prachovských
skalách. Plesu se zúčastnilo mnoho významných hostů, mezi nimi i pan senátor MVDr. Jiří Liška s chotí.
Výtěžek z tomboly byl věnován ředitelce ústavu pro
mentál ně postižené děti "Domu Tereza" v Ben ešově
u Semil panl Vojtíškové. Tato finančnf částka byla velmi oceněna mimo jiné i okresnl přednostkou JUDr.
Danou Hl'tlkovou, neboť toto zařlzenl se nacházl
v oblasti záplav, které postihly oblast Semilska. Dfky
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regionálnfmu tisku se v novinách objevila zpráva, 'kde RC Jičln děkoval všem
sponzorům, kteřl se na této významné
akce podlleli.
V so učasnosti připravujeme pro
chystaný letnf Rotary kemp program, jehož cllem je seznámit ve dnech 12. a 13. 7.
tohoto roku t't častnfky kempu se zajlmavostmi Jičln a a okóll.
Našimi přátels kými kluby jsou
RC Bischofshofen z Rakouska a RC
Nordlingen z Německa . V bllzké době
nás někteřl členové německého klubu
navštfvl. Rýsuje se dalšl finančnl projekt,
který by tentokrát směřoval do výstavby:
chceme přispět na zařfzenl "Dětského
pavilonu" jičfnské nemocnice, který se
právě sravf.
·
Shora uvedené řádky stručně popisuj! aktivity našeho RC v prvém roce samostatného disrriktu 2240. Členové se
snaž[ plnit rotariánské poslán{, spočlvajl
d v pomoci, spolupráci a přátelstvf.

Eva jandurovd, prezidentka,
Rotary Club Jičln

ROTARY KLUB ZNOJMO
Uplynulý rotariánský rok, kter)' byl
zárovei'i prvním rokem existence distrikm
2240, nebyl v RC Znojmo poznamen;ín
Hdnými převratnými změnami, spíše byl
ve znamení tradičních akcí a činnosd.
Na počátku rotariánského roku
ukončily svúj pobyt v České republice dvě

studentky, jejichž hostitelem byl po do hu
celého školního roku RC Znojmo. Pev~
ně věříme,

že jak Juliana z Brazílie,

tak i Babina z Kanady si odvážejí z pobytu u nás ne7..apomenurdné zážitky a po-

mohou ve své zem.i

vytvářet

reálný názor

na život v České republice. Všichni jsme

také byli udiveni, s jakými znalostmi če,.ské
ho jazyka obě studentky od nás odjížděly.
Již k počátkům existence našeho klubu se datuje spolupráce a pomoc
Dětskému

domovu ve Znojmě - ka7,do-

Rotaty klub Plzeň má v současnosti
V závěru roku 1999 jej opustili
dva členové, jeden nový člen byl přijat na
jaře. Průměrný věk členů se v posledních
letech stále snižuje.
Klub má dobré kontakty s Magistrá~
tem města (svou přednášku přednesla
v klubu napříldad náměstkyně primátora
pro kulturu), s kulturními inscirucem.i
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ročně členové klubu nakupují dětem vánoční dárky, !ne~
ré jsou předány na vánoční besídce v Dětském domově.
Také letos se tato akce uskutečnila v krásné předvánoční
náladě. (V uplynulém rotariánském roce jsme měli to
štěstí, že se nám podařilo v rámci Matching Gramu a za
pomoci našich zahraničních přátel získat pro Dětsk)' do~
mov minibus Volkswagen.)
29. ledna 2000 uspořádal náš klub již 8. tradiční
rotariánský ples, který se v řadách našich přátel setkává
se stále větším ohlasem, především díky své srdečné
a přátelské atmosféře.
I v našem regionu se nám podařilo uplatnit diagnostické protidrogové karty. Tato skvělá myšlenka našla
zaslouženou odezvu u regionálních orgánlt a jak se zdá,
spolupráce nezl'istane jen u těchto karet. V současné době hledáme, jak bychom mohli pomoci při organiz<1ci
školení protidrogových akcivistll.
Ve spolupráci s RC Jersey se uskutečnil v letníd1 mě
sících výměnný pobyt skupiny studentek z Jersey ve

Rotary klub
PLZEŇ

města (přednášky ředitele Západočeského

mu:t.-ea a ředitelky Západočeské galerie)
i s plzeiíským. LIONS !dubem. Klub je zapojen do celodisuiktoyřch projektť1.
Např. na podzim r.r. proběhne v Plzni benefičnf koncert v rámci projektu
TMAVOMODRÉ VEČERY, jehož výtě
žek bude věnován slabozrakým v Plzni.
Protidrogové diagnostické karty, kreré
klub připravil podle vwru rakouských
ldublt, zaznamenaly velký úspěch nejen
v samomé Plzni, ale staly se i předlohou
pro cdodistriktový projekt. Dostaly je tak
k dispozici k rozdělení příslušným komunirám všechny české a slovenské kluby
našeho distriktu.
Klub se podílel také na realizaci pa~
márníku, kre1ý připomín<Í vLnik nejstarší~
ho leteckého klubu v Č..eskoslovensku. Je~
ho odhalení se uskutečnilo 21. 7...1.ří 1999
u přflditosti 8. výročí založen[ Aeroklubu
v Plzni.
Plzei'iský klub podporuje také
Mezinárodní folklórní festival . v Plzni,
protože si je dobře vědom toho, 'l..e činnost
těchto souborl1 představuje jednu z protidrogových prevenci mládeže. Clen klu-

'Jil~?i(fW;-krnÍdm1/f/v'11<~1lu?iott}j;irlo:uldih/ki{bjÍrlffln/Alíírd_'Jmm

Pictrok, _Wt~p~rněfimt.r A-DECpro st{rtlní a l:J"chodní Euwpu.
\!lel}{) plřtlnwa 1:/iniÁJ'P· Prof.fan Kil/dn zJmuw Mikt• F(Jumirr
z Rnrmy Clu lm z Krllifomic.

bu ing. Jiří Fast byl na podzim 1999 nejen inspirátorem
prvního RYLA semináře v rámci distriktu 2240, ale byl
i odpovědný z..-1 přípravu GSE-týmu, ktetý byl v dubnu/květnu 2000 vyslán naším distriktcm do Kalifornie
a který také sám jako zkušený rotarián vedl. Kalifornský
rým z distirktu 5160 byl 7.-<lSe po dobu jednoho týdne ·
hostem pl7.-eií.ského Rotary klubu hned po svém příletu
do (~cské republiky v polovici května.
NejviLnamnějšún humanitárním projektem podpořeným účelovou dotací (Matching Grantem) bylo poříze
ní dvou smmarologických souprav v hodnotě téměř
1 miL Kč pro handicapované pacienty stomarologické ldiniky Fakultní nemocnice v Plzni. Na projektu se podílel
společně s RC Plwl a :&'1 přispění Nadace 700 let města
Plzně především RC Rancho Cucamonga z Kalifornie.
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Znojmě a naopak swdentek ze Znojma
na ostrově Jersey.T~no akce přispěla k vzájemnému poznáv<iní (všechny studentky
byly z nerotari<insk)'rch mdin) tím spf.~e, 7.-e
ČáH pobytu probíhala v hostitelských
rodin<ich.
Vedle tradičně skvělých VLtahC1 s rakouským RC Geras a s RC Jersey se nám
rovn&L podařilo dále pokročit v navazování vzrahC1 s německým klubem RC
Eidmadt. Po l01'1ských vt-<ljemných poznávadch návštěvách by se letos měly
uskutečnit další. Rovněž naše př<itelské
kontakty s RC Jihlava jsou stále hlubší ~
vzájemná udd.ní v kuželkách se již dají
nazývat tradičními. Není nouze ani o dal~.
ší nápady, jako např. společné cyldistické
výlety v okolí Jihlavy či Znojma.

V rotari<inském roce 1999/2000
umožnil plzellský Rmary !dub zahraniční
pobyt několika studemlun. V rámci sti~
pendia Viktora Strabergera pobývá v tomto roce v Rakousku Pavel Kraus. Na maž~
nost ročního studijního pobytu v USA
čeká Barbora Smutková, která se přihlási
la k v)rběrovému řízení na rotariánské stipendium ve státe Georgia (USA).
O studium v :;...,'l.hraničí projevil7...'Í.jem také
Vít Zemánek, který podal přihlášku
ke studiu v 1libingen v rámci stipendia
Rotaty Hilfe c.V. O krátkodobé lerní pobyty projevilo prostřednictvím RC Plzd1
z.1.jcm 6 chlapd'i a děvčat.
l'tada členú klubu zastáv<Í významné
funkce na úrovni distrikru - např.
Dobroslav 7..eman jako guvernér distriktu,
Vladimfr Jeništa jako jeho sekret<iř, Jiří
Fast jako asistenr guvernéra a současně jako vedoucí GSE, Oldřich Krejbich jako
člen právní kom!se distriktu nebo Herbert
Jaro.šek jako vedoucí české sekce Výboru pro mezinárodní spolupráci mezi
Německenl., (eskem a Slovenskem.
Č:lenové klubu se s potěšením set~
kávají i mimo pravidelné meetingy.
Oblíbené jsou společné návštěvy divadla,
plesti, akcí LIONS klubu, ale i újezdy na
Sumavu v zimním i lemím období. Při
nich jsou v·/..dy vít:íni i rodin nf příslušníci,
neboť tyto akce poskycují dobrou příle-Ii
tost k bli?..šímu poznání a k mužcní přá~
tdství.

Mi/osltw Rllboch, sekretd1;
Rotmy klub Pize{/

~.~, ··.'· '
'lb,"/j..,._ t: l.';.

Rotaract - naše budouctnost

ROTARACT KLUB PLZEŇ

Právě konČící rotariánský rok byl
pro RTC Plzeň významný zejména proto, že jsme měli možnost působit v rámci vlastního distrikru. Tuto skutečnost
jsme také řád n ě oslavili na slavnostní
inauguraci distrikru na pražském ŽOfíně, jíž se zúčastnilo rekordních 6 členů
z našich řad.
V téže době pomáhali naši členové
Rotary Clubu Plzeň zabezpečovat pr ů
běh lnter-Country Meetingu, pořádan é
ho v Plzni a spojeného např. s výletem
zahraničních hostů do Mariánských
Lázní a do Karlových Varů.
Konec léta a podzim jsme zasvětili
d louhodoběj šímu projektu nazvanému
"Brýle pro Mriku". Na této akci jsme se
dohodli s partnerským RTC Amberg
(Německo) při naší víkendové návštěvě.
Projekt spočíval ve sh romažďován(
a zajištění opravy použitých dioptrických brýlí pro africké děti.
Za zmínku stojí i návštěva v chorvatském městečku Karlovac u Plirvických
jezer, kde proběhla oslava založení tamního RTC klubu.
Na podzim jsme rovn ěž podpořili
svou účastí první RYLA sem i nář v distriktu 2240, pořádaný v Kopřivnici
Rotary Clubem Ostrava ve spolupráci
s RC Plzeň.
.
Začátkem roku jsme navázali na tří
letou tradici mezinárodního squashového turnaje a pozvali sportovní nadšence

z RTC do Plzně. Po náročném klání jsme se všichni
přesu nuli do bezbariérového domu EXODUS v nedaleké Tiemošné, kde čekalo hosty příjemné posezení.
Druhý den měl trochu vážnější tvář. Byla pro nás při
pravena prohlídka celého objektu s vysvětlením veškeré problematiky zdravotně postižených. Ocenili jsme
výsledky chrá něných dflen (keramické a tkalcovské)
a zároveň n ačerpal i spoustu nové inspirace na projekty
do budoucna.
Nesmíme zapomenout na úspěšnou prezidentskou konferenci RTC nového distriktu, kterou plzeň
ský RTC klub uspořádal ve slavnostním salonku staročeského hostince U Salzman nů. Konferenci zahájil guvernér distriktu a náš dobrý patron JUDr. Dobroslav
Zeman. K mezinárodnímu duchu konference přispěli
svou účastí i přátelé z Ambergu. Současně nás seznámili s možností navštívit světovou výstavu EXPO
2000 v Hannoveru, kterou s radostí využijeme.
Jedním z nejzajímavějších hostů na našich setkáních v minulém roce byla PhD r. N ina Vod ičková, jedna ze zakladatelů poradny Bílý kruh bezpečí. V úvodu
pohovořila o svých zkušenostech v oblasti psychologické a právní pomoci obětem trestných či nů. Zároveň
nás seznámila s dalUmi dobrovolnickými aktivitami
(např. s programem pomoci dětem 5 P) a souhlasila
s dalším setkáním v budoucnu.
O Velikonocích jsme již tradičně pomáhali při
mezinárodním turnaji v sálové kopané dě tských domovů, pořádaném dětským domovem DOMINO,
s nímž již d louhodobě spolupracujeme.
V rámci pomoci mládeži jsme pomohli RC Plzeň
vytipovat kandidáta na mezinárodní týden mládeže
v Bambergu, studenta stříbrského gymnázia Davida
Vondru.
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Pro zlepšení informovanosti o vzájemných projektech RTC a RC Plzeň se
jedna z našich členek pravidelně zúčast
ňuje schůzek RC. Podfleli jsme se rovněž
na zabezpečení ubytován( účastníků GSE
týmu z Kalifornie při jejich pobytu
v Plzni.
Náš klub má zároveň své zastoupen(
v Evropském informačním centru Rotaractu (ERIC). Jeden z našich členů je reprezentantem distriktu 2240 a současně
reprezentantem České republiky v téi:o
evropské organizaci. Další ze členů se po-.
dílí na budován( marketingové koncepce.
Jako odezva na tyto aktivity proběhla
.na začátku roku v Praze za velké organizačn í podpory našeho klubu první ERIC
konference, při níž se sešli účas tníci
ze 16 zemí.
Dokladem toho, že myslíme do budoucna, je přijetí dvou mladých čle nů,
kteří sníží náš věkový průměr.
Na závěr nám zbývá jen dodat, že se
stále řídíme mottem našeho klubu:
"CARPE DIEM".

Vojtlch Havrdnek,
zdsttlpce distr. 2240 v ERIC,

RTC Plzeň

z našich Rotary klubů

:,. _.-- ~~ť
. ""·-

ROTARY KLUB OSTRAVA
Rotariáni a přátelé Rotary byli o hlavních událostech a dění v klubu pravidelně
informováni prostřednicvím mnoha přís
pěvků v GOOD NEWS. Čtenáři se zde
mohli dočíst o semináři RYLA, o udělení
Matching Grantu ve výši 30 000 USD na
projekt, určený pro nemoenici ve FrýdkuMístku, o benefičním koncenu varhanlka
Johna Kasparka, o besedě o Japonsku,
o dětském letním táboře pro postižené dě
ti STRUŽIELKA, o táboře s protidrogovou prevencí i o dalších aktivitách klubu.
V době přípravy tohoto příspěvku byly
navíc další čl ánky v tisku. Rozhodně si na
nedostatek činnosti v Os travě nemůžeme
stěžovat.

Jsme rádi, že jsme se spolu s RC Praha
mohli podílet na spoluorganiwvání konference k EU, která byla spojená s plesem
Rotary 4. 3. 2000. I takto jsme si j eš tě
mohli připomenout 70. výročí vzniku RC
Ostrava, které jsme oficiáln ě oslavili v čer
vnu 1999.
Klub se ~tivně podlil na projektech
distriktu 2240. Významný pro nás byl seminář RYLA, v jehož. pořádání bychom
chtěli pokračovat i v letošním roce. Končí
projekt di.stribuce protidrogových karet.
20. 5. se uskutečnil Májový den s Rotary,
jehož. součástí bylo nejen celodenní setkání rotariánů a jejich přátel z České republiky, Slovenska a Polska, ale i výstava rotariánských výtvarníků, včetně hlavního
protagonisty - Levona Lavchyana z RC
Ostrava. Mezi jeho obrazy proběhl s velkým ohlasem benefičn í koncert v rámci
cyklu Tmavomodré večery. Účastníci i nezúčastnění si budou moci o tomto dalším
vrcholovém projektu RC Ostrava přečíst
podrobněji v dalších číslech.
Stejně tak je pro další číslo GOOD
NEWS připravena i úvaha vedoucího
služby obci v RC Ostrava, rotariána
Jaroslava Slaného, na téma: Ideály rotari-

ánství a dnešní svět. Členové ostravského klubu a guvernér disrrikru 2240 si mohli již. úvahu přečíst v klubovém
zpravodaji RC Ostrava.
Rotary v Ostravě nezal1álí ani pokud jde o účelové
dotace. O nemocnici Frýdek-Místek byla již. několikrát
řeč, další projekt v oblasti zdravotnictví - nákup rentgenového přístroje pro polikliniku ve Frenštátě pod
Radhoštěm - se chystá ve spolupráci se švýcarským RC
. Schwyz-Mythen. Těsně před distriktovým shromáždě
ním bude ukončen jiný projekt, tentokráte ve spolupráci s RC Sheffield-Hallam. Jde o zakoupení 8 ks PC pro
vzdělávání nezaměstnaných absolventů z okresu Nový
Jičín v obsluze výpočetní techniky. Celková hodnota
Matching Gramu dosállla cca 510 tisíc .Kč. K úspěchu
tohoto projektu významně přispěli John Gillot, čes tný
člen RC Ostrava a profesor Stanley Gregory.
Tradičně silná je v Ostravě služba mládeži.
Uskutečnila se řada významných aktivit. Kromě
(i v GOOD NEWS) zmíněného skautského tábora
s protidrogovou prevencí se několik děd ostravských rotariánů zúčastnilo rotariánského letního tábora v zahraničl či rodinných výměn. Jan Navrátil a Veronika
Wernerová studují v rámci roční výměny středoškoláků
v americkém Amesu a Manil) Kovář _za přispění Rotary
Foundation úspěšně studuje zaluadní architekturu
na University of British Columbia v kanadském
Vancouveru. Nyní mu univerzita za mimořádně dobré
srudijní výsledky dokonce sama udělil a stipendium ještě
na další rok. Jedno z výjezdních zasedání našeho klubu
proběhlo na soukromém gymnáziu paní Vaníčkové
ve Frýdku-Místku, kde se zároveň uskutečnila telekonference právě s našimi studenty v Amesu. V současné době studuje rovněž. v České republice češtinu brazilský
student Gabriel Cicone, který byl u nás před třemi lety
na roční výměně a stále na naši zemi nemůže zapomenout.
Jistě ne všechno se nám v klubu povedlo.
Nepodařilo se nám v plánovaném rozsalm rozšířit počet
členů klubu. Zdá se však, že se blýská na lepší časy a dlky svým aktivitám a přístupu získá ostravský klub další
členy. Aktivně se snažíme spolupracovat se slovenskými
a polskými kluby, připravujeme patronaci pro RC
Jerevan a jednáme s podnikateli a zájemci o založení
Rotary klubu na Bruntálsku. Nebyla-však dosud defini-

tivně vyřešena otázka členství žen v klubu.
Členové z Ostravy také navštívili mnoho
klubů v Česku, na Slovensku i v zahraničí.
Shodou okolností se prezidentovi
-elect Vladimíru Adámkovi podařilo ve
spolupráci s ostatními přítomnými členy
klubu a s Policií ČR odhalit německého
podvodníka, který se vydával za rotariána,
avšak ve skutečnosti byl hledán
Interpolem.
Přestože náš klub inicioval pomoc
Turecku po ničivém zemětřesení a v rámci sbírky mezi členy sám přispěl 1 000
USD, ambicióznější projekt zhatil nečeka
ný pád Moravia banky.
Mnoho z vykonaného dlla by nebylo
možné bez účasti a aktivní podpory z řad
sponwrů a dárců. 1ěm patří velký dlk.
V RC Ostrava to byli zejména Pivovar
Radegast, Biocel Paskov a Slezan FrýdekMístek, PST Ostrava, Znovín Znojmo,
Masokombinát Martinov, Union pojišťovna, Union banka, Agentura pro regionální rozvoj, Odra Trading, BRANO,
Trinecké železárny, Vojenský otevřený
penzijní fond, Barum Otrokovice a řada
dalš!ch. Ceníme si jejich pomoci a věříme,
že nám i nadále zachovají přízeň.
Proto hledíme s vírou i do budoucnosti. V klubu se diskutuje o konferenci
na téma "Ohrožená kultura", připravuje
me vydání almanachu rotariánských výtvarníků z České republiky, Slovenska
a Polska, chceme dále rozvíjet v letošním
roce úspěšně navázanou spolupráci
s médii.
Věříme, že i rotariánský rok, v němž.
vstoupíme do nového tisíciletí, bude rokem užitečné práce a služby, kdy každý
z členů Rotaty C lubu Ostrava bude moci
přispět k naplňování známého "Servic(

abov( s(lj':
Libor Friuú/, s(kmdř,
RC Ostrava

- - - Vzácn:é myšlenky inspirují - - Vlnujme pozornost my!lmkdm, }(_jichž
autorm1 je panl Eúanor Róoseveltovd.
Mnoho lidí vstoupí do tvého života
a zase z něho odejde,
ale pouze opravdoví přátelé
zaned1ají otisky svýd1 nohou ve tvém srdci.

Jde-li o tebe, použij své h lavy,
jde-li o jiné, použij svého srd ce.
Pokud tě oklame nčkdo jednou, je to jeho chyba,
pokud tě oklame dvakrát, je to chyba tvá.
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Velké osoby diskutují o ideálech;
průměrné osoby diskutují o událostech;
malé osoby diskutují o lidech.
Ten, kdo ztratí peníze, ztrácí hodně;
ten, kdo ztratí přítele, ztrácí více;
ten, kdo zrratí víru , ztrácí vše.

ROTARY KLUB VRCHLABÍ
Rotary klub Vrchlabí byl založen
v roce 1997 a v současné době má
19 člení'!, z nichž jeden je cizinec, žijící
trvale v naší republice. I když počet čle
nli nás řadí meá malé kluby, je kladen
vell<-)~ dllraz na to, aby nov( členové
spli'í.ovali na I 00% kriteria členství
v Rotary Internariona! a byli kvalitní,
spolehliví a aktivní.
Nejv)~znamnčjší akcí RC Vrchlabí bylo vybudování ergoterapeutické
dílny pro Denní stacion<iř pro mentálně postiženou mládež ve Vrchlabí. Dne
11. 12. 1999 byla tomuto stacionáři
předána dílna, která se skládá z malé ku-

chy!'Jky,

zařízené

na

pečení

drobného

pečiva,

a z pracovního koutu na výrobu
svíček 'lCchnologické zařízení pro výrobu svíček bylo v rámci společného projektu podpořeného M<nching Grantem
dodáno partnersk}hn RC OverpcltNom'd-Limburg z Belgie. N;lš RC se podík! ještě na vylepšení a zdokonalení
tohoto zařízení tak, aby vyhovovalo výrobě svíček v daném prostoru.
Slavnostní předání celé ergoterapeutické
dílny proběhlo za účasti zástupcú měsca,
členit partnerského RC z Belgie, členi'!
RC Vrchlabí, regionálního risku a nčktc
r)ích rodičtt postižených dětí.
Na udělení čestného odznaku "Paul
Harris Fellow" byl navržen jeden z na-

rodina. Připravili jsme pro ni nejen srale i pestrý několikaden
ní program.
V roce 1999/2000 vyslal náš klub
dvě studenrky na dlouhodobé pobyty
v zahraničí. Jedna studentka je v USA,
druhá ve Francii.
V současné době připravuje RC
Vrchlabí program pro jednu z mezinárodních letních akcí pro mládež našeho
distriktu. Na stejné akci se dále podílejí
i RC I-lradcc Králové, Pardubice a Jičín.
Očekáváme návštěvu 15-20 mladých lidí
z rlhných zemf. úkolem našeho RC je
púvítat účastníky v Praze, dopravit je do
Vrchlabí a zajistit jim program na 4 dny
v Krkonoších.
Další velkou akci, kterou pnpravujeme pro roto léto, je ",mer-City Meeting
ALB IS 2000", krerý se uskuteční ve
dnech ll. 8. - 12. 8. 2000. Na tuto akci
jsme pozvali zástupce všech Rorary klub li
z měst, která se nacházejí na řece Labi. Je
to 5 klubú z České republiky a 21 klublt
z Německa. Máme připravený zajímavý
a bohatý program, který bude první
den věnován řece Labi a Krkonoším- návštěva muzea Krkonošského národního parku, odborná přednáška, pěší
výlet k pramenlun, řeky atd., a druhý
den se počítá s účastí na 3. ročníku
"Krkonošských pivních slavností". Touto
akcí bychom se chtěli pokusit o založení
určité tradice, abychom se každým rokem setkávali se zástupci Rotary klubl1
z měst na řece Labi, a to vždy na jiném
místě u nás nebo v Německu.
Poslední akcí, na které bychom se
chtěli jako Rotary klub spolupodílet, je
letní tábor pro děti z uprchlických ráborll u nás a pro děti z některých dětsk)rch
domovú v Čechách. Občanskému sdružení, které tuto akci připravuje a realizuje v našem regionu, jsme se rozhodli
věnovat fmanční částku na zajištění stravování.
Do dalšího rotariánského roku si klademe za jeden z hlavních cílú především
rozšíření naší členské základny o nové
členy, což by nám potom umožňova
lo přípravu a realizaci dalších projektl1
a akd, obohacujících celkovou činnost
našeho sice malého, zato aktivního
lJubu.
dečné přivítání,

odlé11d pnml mlčku:

šich členů, Ing. Jan Doubek, CSc., kter)' se nejenže
")$znamnou měrou podílel na realizaci naší části výše
zmíněného Matching Grantu, ale stál u zrodu našeho
klubu a byl jeho prvním prezidenrem.
Další akce, která probíhá v tomro roce, spočívá
v nav<Íz:iní nových kontakrli s Dětským domovem
ve Vrchlabí, kde žijí děti ze sociálně velice slabých
rodin. Objekt, kde se toto zařízení nachází, již nevyhovuje svým uspořádáním novému
zplisobu péče o děti a bude nutno jej
rekonstruovat. Rozhodli jsme se, že
vlastními silami, za spolupráce někte
rých členú RC Vrchlabí, vypracujeme
a bezplatně předáme potřebnou projektovou dokumentaci.
Od srpna 1999 do května 2000
byla hostem našeho RC v rámci dlouhodobého pobytu studentka z USA
Amanda Bell. O její ubytování se podělily rodiny tří našich člen{L Během
svého pobytu se Amanda naučila velice dobře mluvit česky. Proto jsme
jí také zajistili zvláštního lektora na
výuku českého jazyka, aby její znalostí byly ještě lepší a gramaticky správnější.

Mimo základní program umožnil
náš RC Amandě Bcll i týdenní lyžař~
ský pobyt ve Vysokých Tatrách na
Slovensku. V dubnu 2000 k nám do
Vrchlabí přijela na návštěvu celá její
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Říká se, že osobnost je systém hodnot. Podle toho, jak si seřadíme své
hodnoty, podle toho bude vypadat naše
osobnost.
A hodnota je to, v co věříme, to,
o čem jsme pevně přesvědčeni, že věřit
v to má smysl. Tedy jednotlivé víry, jednotlivé ví rky a vířičky.
Když se zamyslíme nad rotariánským společenstvím, vidíme, že i ono má
své hodnoty a má je pevně uspořádány.
Věří v to, že lidský život má smysl,
že to není jen - jak byl kdysi zlověst ně
defi nován - choroba hmoty.
Pokud vyjdeme z tohoto prvního
článku rotariánské víry, přiřadí se k ně
mu ihned další.
Pokud má smysl pozemský život
lidí, pak má svůj smysl a hodnotu každý
život na této zemi. Pak žádný, i ten
zdán l ivě nejmarnivější život není marný.
Z toho je vidět, že rotariáni jsou
optimisté.
Slovo optimista bylo často zes měš
ňováno, je_nže tohle slovo nese v sobě
velké a základní a nutné poznání: má
smysl existovat.
Ovšem abychom mohli být o tomto
přesvědčen i, je třeba, abychom si to
uměli dokázat. A dokázat smysl života
si můžeme radostí ze života.
Smutný svatý, bylo hezky řečeno, je
špatný svatý.
Rotariáni rozhodně nejsou svatí,
a přesto můžeme toto úsloví použít i zde:
smutný rotarián je špatný rotarián.
Řekl bych, že . lidé vstupují do
Rotary společenství, protože chtějí nalézat větší území radosti pro sebe i pro své
bližní.
A vě ří, že to lze, stále se o tom pře
svědčuj {.

Redakční
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ROTARIÁNSKÉ CREDO
Při schůzí_ch rota riánů panuje radost a pohoda
a smích a tento radostný rotariánský obzor se protahuje do oblasti, ve kterých rotariáni působí.
Rotariáni věří, že život má smysl a musí proto věřit
i tomu, co z toho vyplývá: pomáhat životu má smysl.
Má smysl pomáhat slabým, bezbranným, zoufalým.
Rotariáni jsou nejen radostní lidé, jsou to
RADOSTNÍ REALISTÉ, pochopili, že zoufalství
a hlad a smutek lze těžko odst raťíovat a nonymně.
Pracují n eanonymně - to znamená, že nedají pří
spěvek na pomoc starým lidem, věnují p říspěvek
na stavbu výtahu do zcela konkrétního domova

důchodců .

Nepřispívají na fond lékařské péče.
Pošlou lékaře do Afriky, aby vrátil zrak zcela kon-

krétním lidem, a ti pak vidí díky zcela konkrétnímu
rotariánskému klu bu.
Z téhle neanonymnosti, z téhleté průhled nosti pomoci vychází pak velký o ptimismus, je znát každá,
i sebemenší pomoc, je znát ihned.
Rotariáni věří, že lidé nejsou anonymní a věří, že
jsou jejich blízcí, i kdyby žili sebedál. Term ín rotariánská rodina není nadnesený.
Rotariáni věří, že se dá vykonat neuvěřitelné dílo.
To je další bod jejich kréda.
A nejen, že tomu věří, oni to - už dlouhá léta - dokazují.
Kdo by se pod íval na glo bus a napadlo ho, že na
celé planetě lze odstranit obrnu, asi by se považoval
za stiženého slavomamem.
Rotariáni se nedívají smutně na g\obus, rozesílají
očkovací látky do světa, milióny a milióny dětí se
očkují a zdá se, že neuvěřitel n é je splněno.
Od jednoho domova důchodců až po celou planetu
je rozprostřena síť rotariánské pomoci a rotariánských
hodnot.
Rotariáni věří ve smysl pomoci, a proto budou
pomáhat.

Dobroslav Zeman

(předseda),

Jejich hnutí je hnuti naděje. Ne ale
frázovité. Naděje, která se dá dokumentovat každý rok v obrovitých zástupech: těch, kterým Rotary naději
naděje

při nese.

Rotariáni věří v přátelství.
Protože bez p řátelství nemtHe být
ani radost, ani pomoc, ani naděje, bez
něj nemůže být žádná pravá hodnota
na tomto světě.
Jenže rotariáni nejen věří, tedy jsou
přesvědčeni o tom, o čem se nemůžeme
přesvědčit ničím jiným než vírou.
Rotariáni vědí, že přátelství, pomoc,
naděje, radost a štěstí opravdu jsou. Jsou
neanonymní. Jsou konkrétní.
Být rotariánem znamená být realistou. A jak hezky řekl jeden velký český
spisovatel: realista je ten, kdo věří na zázraky.
Pokud někdo z lidí zázraky uskutečňuje, je to vždy realista.
Myslím, že rotariáni věří na zázraky.
Jsou realisté.
"Ml'1žeš všechno dokázat, jen musíš umět chtít," říká jedna moudrost
a rotariáni chtít umějí, dokazují to už po
hezkých pár generací.
Nic není nemožného tomu, kdo
opravdu chce, říká jedna č!nská moudrost a rotariáni se jí řídl už tak dlouho.
Ml'lžeme dokázat všechno ...
Ano, v tom zní americké "jen obloha je hranicí", ta stará radostná víra
v lidskou sílu.
Můžeme dokázat všechno . ..
Pokud budeme umět správně chtít.
Jen obloha je rotariánskou hranicí.

Ivan !klan, Jan Hladk)•, Nataša Krempod, Martin Petiška,

Andrea Vernerová, Peter Zeman ík
- ve spo lupr;íci se 1·šemi RC a RT C. které poskytly své podklady
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