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Ambassador patřil rotariánům
Sralo se už tradicí, že těsně před příchodem jara po řádá Rorary klub Praha v hotelu Ambassador Mezinárodní
konferenci ke vstupu České republiky do Evropské unie. Také letošní, v pořadí již rřerí setkání politiků, eko nomů,
právníků a představi telů akademické sféry si dalo za cíl nejen zmapova t stávající stav, ale p ředevším hledat východiska
a cesty, jak vstoup it do Evropy coby rovnocenný partner.

Podt·obnosti na str. 12
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naším posláním je humanita

Vrcholným bodem přípravy každého nastávajícího guvernéra na jeho
roční funkční období je absolvování
seminářů na rz;v. lnternarional Assembly,
které se každoročně koná v zim ních
m ěs ících v hotelu Hilron
v Anaheimu , čás ti rozsáhlé
aglom erace Los Angel es,
Kalifornie, USA. B ě h e m
jednoho týdne se dostane
všem guvernérům svě ta,
kterých je nyní celkem 532,
podrobné průpravy. Letos
bylo op ěr součás tí Assembly
raké seznámení partnerek
guvern érů (spouses) s organizací a cíli Rotary, takže
i ony byly zapojeny do práce
této celosvětové organizace.
Celkem bylo tedy lcros přes
I 000 účas tn íků přfromno
nejen p ředs taven í nového
vedení R.orary Inrernarional
na období 200 1-2002, ale
seznámeno též s heslem
nového prezidenta a jeho programem.
Prezident Richard .,Ric" D. King a jeho
žena Cherie se ukázali býr nejen velkými
hosrireli, ale také výbornými organizátory, což se projevilo hned prvn í
slavnostní večer. Všechny slavnostní
okamžiky, krerých bylo hned n ěkolik ,
byly prezentovány se známou americkou
dokonalostí, rak:/.e chvflemi bylo možno
se círir jako upro střed americké prezidenrské kampa ně nebo uděl ová n í hollywoodských cen.
Po absolvování se min áře G ETS
(Governors' Elecr Training Seminar) na
podzim minulého roku ve švýcarském
Lucernu jsem byl nyní jako třetí zvolený
guve rnér disrrikru 2240, po mých
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předchůdcích PDG Dobroslavu Zemanovi a DG
Ivanu Belanovi, konfrontován s před stavami nového
vedení Rl o si tuaci, jak se jeví počátkem roku 200 I
a jaké řeše ní si přeje a nabízf. Celý pracovní týden byl
vypln ě n účastmi na plenárních zasedáních a pak
hlavně v diskusních kroužcích po asi 25 rorariánech
a rorariánkách. Zastoupení žen bylo velmi poče tn é
a mnoho jich bude nyní raké zasrávar funkci
guvernérek, a to předevší m v USA.
Oficiálními jazyky na Assembly jsou mimo
angli č tin y i franština, špan ě l št in a, portugalština,
japonština a korejština. Pracovní den začíná již v 7,oo
snídaní a končí případn ě až o 22. hodině večer. Nebyla
redy prakticky ani minuta volného čas u na návš těvu
m ěsta, nového senzač ního Gerry Cenrre či i jen

Jak se tedy jeví Rorary nyní, v 96.
roce od svého za ložení? Velkým
prob lémem posled ních málo ler se
ukázal být úbytek čle ns tva, a to hlavně
v bohatých zemích, jako jsou USA,
Japonsko nebo Korea.
To znamenalo před evším ztrátu
finan č n íc h zdrojtl , kreré nemohly
vyrovnat přírůs tky č l e n s k é zá kladny
v jiných čás tech svě ta , jako n apř. ve
východní Evro pě. Indii a podobně.
Jedním z hlavních požadavků nového
vedení je proto opěr zvýšit počet č lenstva
a tím dosáhnout rovnováhy, které je
zapot ře bí k normálnímu chodu organizace. Budoucí prezident
Rl King vyhlásil tedy heslo:
indukovat každý mes1c
v každém klubu p řij e tí
jednoho nového čl ena s koneč n ým výsledkem aspoň
pěti nových čl en tl ročn ě na
klub a zaj istit založení
a předání Charry Rl ales poň
tře m novým klubům za rok
v každém disrriktu. Jak si
umí každý z nás p řed stavit,
bude ro úkol veliký. Na
druhé stra n ě víme, že máme
stále ješ tě n ě kolik klubů,
které nedosahují potřebný
počet

č l enů ,

Stanislav Novdk, DGE s manželkou Rt~ženou a Richard
D. King, prezidmt R/ 2001-2002 s mrmželkou Cherie.

Disneylandu , ležícího v bezprostřední bl ízkosti místa
konference. Pouze ženy m ě l y program pon ě kud
voln ěj š í, a rak se dosraly aspoi1 ve S t ředu odpoledne asi
na t ř i hodiny na prohlídku některých sociáln ích
zař íze ní v oblasti Anahei mu.
Prezence účastníktl byla velmi přís n ě ko•molována po řadatel i z řad rorari ánů (rlv . Sergeants-arArn1S), kteří okamžitě zapisovali ry, kteří se i jen
o minuru opozdili a neseděli na jim přid ěl ených
místech, vždy p ečli vě označených velkými jmenovkami. Místa se většinou každý den mě nila , aby
došlo ke konrakru pokud možno velkého po čtu
účas tní ků. Vyhnout se tedy n ěkte ré mu sezení nebylo
vC1bec možné.

Stanislav Novdk, DGE s manželkou
Rt~ženou.
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naším poJiánírn je humttnita

stanovami Rorary k udělen í Charry Rl
"Den Menschen Verpflichtet";
svého spo luhráče- ale co ukáže nejbližší
{v d isrriktu 2240 je 6 klubů s méně n ež
budoucnost.
do češti n y nebo slovenštiny je pak můžeme vol ně
20 členy, 4 kluby s méně než 25 čl eny) .
přeložit - analogicky s překlady do dalších, zejména
O uskutečnění další výměn y
Právě zde bude nurné usilov ně sjednávat
románských jazykl'1 -jako
stud ijních skupin (GSE) s naším
nápravu, což bude hlavn ě t1kolem
"Našlm posláním je humanita".
disrriktem 2240 pro rok 2001/02
asiste ntů guvernéra.
Na mnoha příkladech uvád ěl prezident Rl význam
pr~jevll vážný zájem distrikt 5870 se
Nedílnbu sou čásd, ba dokonce
svého he~la, které se právem řadí do soubor~1 hesel
svým DGE Rexem Veawerem z T exasu.
základn ou existence Rotary je její
dosavadních, vyhlášených 'jeho předchl'1dci. Každé
Bylo proto dohodnuto, že se návštěva
Nadace - Rotary Foundation. Taro
samo o so bě znamenalo vždy výzvu k plnění našich
amerického rýmu u nás us kuteč ní
organizace totiž obstarává hospodaření
humanitárních předsevzěd.
·
v době od 29.3. do 25.4.2002, naše
finančqími prostředky souskupina pak navštíví Texas
s třeďova nými na samornou
v době od 23.3. do
či nnost Rotary. Bez ní by
29.4.2002. Obracím se proto
totiž nemohli být vysílán i
již předem na všechny kluby
stipendisté na stud ia do ·
našeho distriktu, aby se již
za hran ičí, mládež na lerní
·nyní poohllžely po vhodných
tábory, nebylo by možné
mladých lidech jakékoliv
p řispívat klubům na jejich
·profesní skupiny ve věku 25
projekty formou účelových
až 40 let, kteří' by byli.
dotací (Matching Granry),
· vhodnými kandid áty při
bojovat p roti dětské o brn ě
výbě rovém řízení k zařazení
v rámci programu PolioPius
do našeho GSE-rýmu a dobatd. a'r<J. Sám dob ře vím, že
rými vyslanci našich zemí.
naše finanční zatížení je
Budou mít zárovei1 možnost
nemalé, dom,nívám se ale, že
obeznámit se· s kulrurou a lidurč itým přesunudm našich
mi dříve nám rak vzdáleného·
příspěvků by bylo možné se
Texasu a Ameriky vůbec.
více zapojit do 'těchto akcí.
Neváhejte proro a hledejte již
Naše kluby jsou většinou
dnes vhodné kandidáty! VeStř~dororopšrl guv~rntři 11 Anah~imu - zdsrupci disrrikrů z Nlm~cka, Rakowka,
velmi aktivnl v organizování
doucím naší skupiny bude
Svjcarska, Polska, ČR a Slovenska.
nejrů znějších akcí na pomoc ·
přít el Libor Friedel z RC
Ostrava, na kterého se mů žete
Inrernational Assembly nabízí mj. v rámci jakési
již nyní obracet se žádostmi o další
burzy možnost navázání konrakttl účasrníků
informace.
s potenci álnín~ i parrnery při koncipování společn ých,
Pracovní týden na americké p ůdě
Žejména humanitárních projektů, které mohou být
utekl jako voda. Na nás všech bude nyní
podpořeny Matching Gran ty. Vezl jsem š sebou sedm
záviset, zda se nám podaří splnit vysoká
návrhů projektl'l našich klubů, které hledají parrnery
předsevzetí našeho ústředního vedení.
pro realizaci svých záměrl'l. Během jedné hodiny,
Jsou co však předsevzetí splnitelná poskytnuté k navázání potřebných k~nrakrů, jsem pro
a tak doufám v co nejširší pompc všech
všech sedin našich návrhl'1 našel . mezi os tatními
.čes kých a slovenských klubů, kterým již
nyní děkuji za jej ich sp l nění. Pro ty
guvernéry potenciál ní partnery, avšak jejich d efiniri vn'f
Manuft Novdkovi s Rexem V~aw~rm~ a
přijetí bude záviset na souhlasu ramnfch klubů , ·kreré
nejlepší pak se nabízí získání hodnotif~IJo manželkou Bobbi~ z T~xasu, př~d
budou ochotny se našich prójekrů skutečně ujmout.
ných vyznamenání. Obracím se proťo na
staviteli disrriktu 5870, s nimž s~ 11 roc~
Byl bych přirozeně rád, kdyby větši n a z nich našla
vás všechny s prosbou o podporu . Jsem
· 2002 wkuuční GSE.
konečně oso bně odpověd ný za spl n ěn í
po třebným a slabým, a právě zde vidím
těch to t'1ko l ů a rak doufám, že mě
možnost naší větší účasti v rámci
nenecháte s mými starostmi samotného.
spolupráce s Nadací Rotary. O to.m ale
D ěkuj i vám již nyní a těším se na
více na n ašich dal~ích setkáních,
mnohá setkání s vámi v rámci našich
především na příprav ném semin á ři
disrrikrových schůzek.
budoucích prezidentů a sekretářů klub ů
a při mých guvernérských n ávštěvách ve
Stanislav Novdk,
všech klubech.
DGE pro 2001/02
Prezident King zvolil p ro své
funkční období heslo
"M ankind Is Our Business",
jehož německá verze zní

Zdvlrečny v~č~r fnt~mational Ass~mbly

v Anah~imu.
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ZA IDEÁLEM SLUŽBY A POMOCI
Z proj~vů DGN Stanislava Novtjka, předneseného
na semir~:dři PETS v Brně dne 17. března 2001
se měn!. Mus fme být
abychom se měnili společně
s ním. Historie Rotary se bude psát stále
Zf10 VU a znovu.
" Ndš

přip.raveni,

svět

i na prezjdenrovi, dokáže-li vzbudit ve svých členec h
onen prvek sounáležitosti a ochory pomáhat při řešení
dennlch problémů.
Pro skutečnost, proč pýr rorariánem, m!uvl mnoho
argu me ntů; uveďme zde asp01'í některé:

Byla-li tato slova vyslovena zakladatelem rotariánského · ~ pol eče nstyí
• možnost být ve společnosti pMte~· právě v dnešnf stdle
Paulem H arrisem . před něko lika
komplexněj!t doběje to pocit sounáležitosti
.
desltkami let, plat! v d nešní době
• vývoj v obchodnf sféře jako všeobecná pot?'eba pomáhat si
nesporně ještě více. Náš svět - a to i ten
navzdjem a společně i dmhým
• vývoj osobno~ti - členstvf podpomje ~ezilidské vztahy
rorarlánský - se mění stále rychlej i a m y
a osobnf vlastnosti
musíme držet s tímto vývojem krok.
Proto také roto naše setkán í, které má
• vývoj vedouclch schopnost!; v Rotary se člověk učl
slo užit našemu dalšímu vzdělání ku
motivovat, ovlivňovat a vést
prospěchu n ašeho spol eče nsky důleži
• jako rotarián se člověk stdvd lepšfm občanmi země,
tého hnutí.
rotaridni jsou nejqktivnějšlmi občany .
Jaká mají být rémata tohoto semináře?
• dmh doškolováni - každý týden je možno se dozvědět něco
Jmenuji na prvém mlsrě péči o naši
nového ze života obce, země a světa
členskou základnu, bez níž nelzé nic
• radost a uspokojeni ze společnosti přdte~ kteří se v klubu
podniknout, není-li černá a kvalitní.
pravidelnl mkávajl
• kosmopolitnf myšleni - každý rotaridn nosí odznak, který
Víme o problémech m nohých našich
klubů, které bojují bud: s kvalitou práce
mu umožňuje nacházet v ce/lm světě přátele; má pNtom
nebo s nedostatkem členstva nebo
možnost, ba i ppvinnost navštlvit při svých cestách
d okonce s obojlm. Chceme také m luvit
ktetýkoliv z témě!' 30.000 k/ubrl
o realizaci účelných projekttl jak v rámci
• pomoc na cestách - v připadl pot?'eby je možné najft
d isrriktu, rak i m imo něj. Chceme se v té
kdekoliv ochotného likaře, advokáta, hotel apod.
• zábavu - rotariámké aktivity (konftrence, shromdždbzl,
souvislosti zabývat podporou rotariánských nadací finančnlmi prostředky
plesy a pod.), které poskytuji zábavu na často vysoké úrovni
i poskytovánÍm ochotných a schopných
• rodinné programy- výměny mUdeže, kluby pro studenty,
čl enů sloužit i mimo hranice klubu.
účast partnerů apod.
Ch těl bych hned na začátek položit
• vývoj profosn!ch schopnosti v rámci. rii.zných meziměstských či mezidistriktnlch meetingů
otázku, co · rozumlme vl asmě pod
pojmem dobrého prezidenta. Je to prezi• pt'isplvd ke zvýšeni kvality
dent, kterÝ iniciuje akce, který inspiruje
• přlležitost poskytnout službu a pomoc: to je snad nejlepJI
důvod, proč se stát. rotariánem, možnost vykqnnt něco pro
ostatní členy klubu a který mo1Útoruje
dmhé, poznat možnost seberealizace, kte_rá se časem dosUlvÍ.
vývoj v klubu. Jeho úspěch záleží na jeho
dobré přípravě. Tomu právě má sloužit
rento semi n ář. Bude-li úspěšný preziK vývoji vlastního stavu eriky nejlépe slouží zkouška
dent, bude úspěšný i klub. To platí
pomod čtyř otázek našeho byr!. Zopakujme si je:
sa mozřejmě i obráceně.
a. je to pmvda?
Aspoň jednou za rok by si měl každý
b. je to foir vriči všem ostatnlm?
rotarián položit otázku : Proč jsem se sral
c. pt'ispěje to k výtvářenl dobré vrile a lepšlch vztahů?
rotariánem - sral bych se jím i dnes? Být
d. bude to prospe1né pro všechny, jichž se to týká?
rorariánem je jistě velké privilegium. JeRorariáni se nesměj í cícir být ostatním nad řazeni pwro,
li však někdo jen pasivním člerreni, který
že jsou rotariány, ale jen proto, že j'sou připraveni převzlr
sice platí příspěvky, ale jinak není klubu · . vlce osobní zodpovědnosti , než ri osratnl.
žád ným přlnosem, měl by z toho
CO JE TÉDY POSLÁNÍM
vyvodit i příslušné důsledky. My
potřebujeme č l e ny akrivn l, kteřl se .
ROTARY INTERNATIONAL?
• pomáhat všem klubům zapojeným do celosvětového
dokonce i sami o práci hlásí, a mé11ě ty,
kteřl se nechají jen ráhÍlout. Záld í te~y
společenstvl Rotary pt'i plněni jeho cl/ti
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• v celosvětovém měí:ltku propagovat
princip služby a pomoci jakožto hodnoty
nejcennějšl

• posilovat ideje Rot111y a dále je rozšiřovat
ve všech místech a obclch celého světa
• pečovat ojednotu všech k/uM, které jsou
členy tohoto celosvětového společenstvl
• pěsto vat přátelstvf jako pNiežitost ke
službě a pomoci
• dodržovat vysoké etické zásady ve ~šech
povoldních a uznávat prospěšnost každého
užitečného zaměstpdnl tak, aby ho každý
rotaridn l!Yttžil jako přlležitosti . ke své
službě společnosti

• rozvljet idedl služby a pomoci v osobnim
každého rotariána, v jeho zaměst
náni i ve společenskfch vztazlch
• rozvljet vzájemnéporozuměni, "Směrujlel
k mezinárodnl důvěře a mlru prostřed
nictvlm světového společemtvl všech, které
sjednocuje ideál ochoty ke vzájemné službě
a pomoci.
životě

Stanislav Novák ve svém příspěvku
znovu zdůrazn i l význam a poslán! Nadace
Rorary a navrhl, aby náš ce lo roč ní
příspěvek do Nadace ve ~ši 10,- US$ na
každého člena byl doplněn příspěvkem 5 I O % z výtěžků všech benefičnlch akcí,
které budou v průběhu přfšdho roku
jednotlivé kluby pořádat. Velmi chvályhodná je také .iniciativa RC H radec
Králové, který nově otevřel nadační fond
·s vkladem 1 milión Kč. Fi n a n čních
prosrředkť1 z tohoto fondu bud e moci být
využito na podporu stude ntů, na účelové
dotace (MG), na GSE apod.
~a závěr byli všichni účas tn íci
· semi n áře a součas ně i všichni čeští
a slovenšrl rorariáni i jejich rodinní
přlslušnlci pozváni na disrrikrové shromáždění a na konferenci disrrikru 2240,
které se uskuteční v sobóru dne 26. května
200 I v Banské Bystrici - poprvé na
Slovensku. Pozvánky s programem,
přihláškami a veškerými podrobnostmi
dostanou včas všechny kluby poštou.

Stanislav Novák,
DGN pro rok 2001/01, ·
člen RC Hmdec Králové
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NOVÁ ROZHODNUTÍ ÚSTŘEDÍ Rl
Na ústředf Rl v One Rotary Center
v Evamtonu, Jllinois, USA se ve dnech 30.
· řfjna až 3. /istopadlt sešla na svém třetfm
zasedánf v tomto rotariánském roce
2000101 ředitelská rada Rotary lntmiational (Board of Directors - v dalšfm jen:
Rada). Projednala zprávy ze 30 odborných
výborri. a učinila celkem 94 rozhodnuti.
Některá z t/ch nejd1Uežitějšfch uvádfme:

SPRÁVNÍ ZÁLEžiTOSTI

• Rada jmenovala 141 rorariánů, kterým.
bude předáno o~enění "SERVICE
ABOVE SELF AWARD". Toto oceněn í
uděluje ředitelská rada za příkladnou
rorariánskou službu v. jakékoliv podobě.
V romro roce bylo k jejímu převzerí
nominováno celkem 350 osob. Jména
rěch nejlepšfch budou oznámena na konci
tohoto rorariánského roku. •

ROZVOJ ČLENSI<É ZÁI<l.ADNY
• Ředitelská rada Rl schválila plán základnfch standardů, p larných pro všechny kluby. Od 2. července 2001 budou za řádně
fungující považ.ovány ry kluby, které za
všechny své členy a včas zaplarí příspěvky
pro Rl, které se scházejí na právidelných
meerincích, které zajisrí, že každý člen
odebírá časopis THE ROTARIAN (nebo·
odpovídající regionální časopis) a které
. uskutečňují projekry služeb a pomocí jak
ve vlasrním městě, rak i mimo ně. Plán
nabízí klubům, které by těmto kritériím
nevyhovovaly, celou řadu alternativ: buď
mohou sam y a dobrovolně svou činnost
ukončit, nebo se sloučit s vhod ně blízkým
klubem, nebo spolupracovat s vedoucími funkcionáři Rotary k posílení činností .
klubu, nebo požádat prezide~ta Rl o výjimku z dodržování minimálních povinností klubu a to na dobu maximálně tří Jer.
• Rada dala svůj formální souhlas k sez)1amu multidisrrikro\rých. skupin pro
adminismitivu, které budou působit
v souladu se zásad ami Rorary. Těmto
skupinám zašle ústředí Rl oficiální
schvalovací dopis a bude posílat rozhodující publikace· včetně časopisu
. ROTARY WORLD. Rada souhlasila,
a&y sch~álené mulridisrrikrové skupiny
dostávaly od ústř~dí Rr pravid elné
aktuální informace a kopie pošry, 'určené
klubům a distri k~ům.

• Rada posoudila možnosti dalšího rozšiřování Rotary
do Číny, Vietnamu, Laosu a na Kubu. Jelikož však
musí být jakékoliv další rozšíření v přísném souladu
s politikou rozvoje Rorary, požádala Rada, aby zprávy
o těchto zemfch byly předl~ženy na dalším zasedání
Rady v únoru 2001.
rokem 2001/02 budou moci být finanční
na zavádění Plánu řízení disrrikru
(Disrcict Lead;rship Pian) použiry k P.odpoře činností
asistentů guvernéra.
•

Počínaje

prostředky určené

• Rada souhlasí s tím, že v roce 200 1/02 bude do
vybraných klubů .zkušebně zaveden nový Plán řízení
klub\1 (Club Leadership Pian).

PROGRAMY A KOMUNIKACE

• Rada pověřila kluby a distrikry, aby spolupracovaly.
s příslušnými orgány svých zemí při zavádění rakových
SPZ na automobily, na nichž bude uveden název
a znak ROTARY. O roto povolení požádalo už mnoho
klubů, neboť činnosti· Rotary se tak mohou zviditelnit
a usnadnit tak získávání finan čn ích prostředků
potřebných
na charitativní úče l y. Používání
takovýchto SPZ bude osvobozeno od· licenčních
poplatků vůči Rl za předpokladu, že se splní urči'cá
kritéria, která stanoví Rada.
'
• Rada žádá všechny guvernéry, aby zajistili výchovu
a školení představitelů Rotaract klubů, a to na
disrrikrové nebo mezidisrriktové úrovni a uhradili
náklady s dm spojené. Guvernéři jsou také žádáni, aby
uhradili náklady (nebo alespoň jejich část), spojené
s účas tí představitelů RTC klubů distriktu na setkání,
k teré se koná vždy v předveče r každoročního
Světového kongresu Rorary.
• Aby se stále více rorariánů podílel? n a akti~itách
zájmových sdružení (Vocational and Recrearional
Fellowships) r ůzného zaměření, schválila Rada, aby
byl červen vyhlášen za Měsíc rekreačních a profesních
sdružení. Rada vyzývá taro sdružení, aby se jejich
setkání uskutečni la v návaznosti na Světový kongtes,
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současně

účastníků

pomůže

zvýšit

po čet

na Kongresu.

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
• Jelikož byl pro chystané jednání Legislativní rady 2001 v Chicagu předložen
neobvyk.le vysoký počet návrhů na
změny Ústavy a Sran.o v Rorary
(Amendmenrs), prodloužila Rada délku
trvání rohoro zasedání o jeden den, takže,
proběhne ve dnech 22. - 27. dubna
2001 . I když si toto prodloužení vyžádá
n'ěkreré správní úpravy, věří Rada, že ·
bude vynaloženo ' veškeré úsilí k tomu,
aby byly všechny návrhy čádně
projednány. Jejich vysoký počet také
vedl Radu k tomu,. aby přehodnotila
způ so b jejich rozesílání po celém
rotariánském světě. Guvernérům d isrrikrů byl pr-oto rozeslán vždy jen jeden
t i štěný exemp lář řádně podaných
návrhů na změny a úpravy a současně
také 4 CD-ROM se všemi před l oženými
návrhy. Po 28. únoru 2001 měli všichni
guvern6ři obdržet na CD-ROM ještě
přehledy (summaries) · všech řádně
předlož.ených návrhů.
• Rada znovu posoudila přípravu na
každoroční Světový kongres Rorary

2002 v Barceloně a zvážila možná· místa
jeho konání v Jerech. 2006, 2007 a 2008.

FINANCE
• Rada schválila plán příjmů z inzerce na
webových stránkách Rl, aby se rak

vyrvořily dostatečné prostředky k.úhr;dě
jejich vlastního provozování a aktualizace.
Rl nabídne na svých webových stránkách běžnou inzerci, dále inzeráry
v podobě celosrránkoÝých (banner-sryle)_
ryadpisů, tlačítek k propojení na webové
stránky inzerenta a také klasifikované
inzeráty v on-line verzi čas~pisu T H E .
ROTARIAN.
• Rada pověřila firmÚ Deloirre &
Touche provedením auditu účernicrví
Rl za fiskální rok 2000/0 l.

Z

časopisu

THE ROTARIAN,
leden 2001

------:---------'[
V KOŠICIACH .JE OPÁŤ ROTARY KLUB
Pripravujú sa na Charter a spoluprdcu s partnerskými klubmi
Po 63-ročnej prestdvke sa v Koficiach
kondne poda;ilo obnovit' rotaridnske
hnutie a opiitovne založit' mimny Rotary
Klub. S/dvnostnd ustanovujríca schOdza
v porad! desiateho slopenského a ftyridsiauhopiateho klubu v rdmci di!trikttt 2240
sa konala 27.1.2001 v houli Hrabina na
Bukovci vzdialenom ll km od Koflc za
tíčasti guvernéra Ivana Belana a jeho
asistenta Ivana Kofalka z RC Nitra.
Nový klub prišli pozdravit' a povzbudit rotariáni z patronátneho RC
Poprad, zástupcovia RC Pi ešřany, N itra, ·
Spišská Nová Ves a Liptovský Mikuláš.
Pozdravné listy poslali spolupai:ronátny
RC Hamilton z Kanady, RC Bratislava
Košický klub, ktorý do
a RC Brno Ci
svojh~ .vienka získal aj pdvlasro"k "prvý
miléniový klub" česko-slovenského
dištriktu, má 23 zakladajúcich členov.
Podl'a guvernéra Ivana Belana a viacerých ·dlhoročných rotariánov "košická
rotariánska zostav~" (zatial) s · dvonia
č l enkami a jed ným Američa n om,
p redstavuje ~el'mi silný a pe rspěktlvny.
rým .

o/.

"Dnefným dňom · otvdrame novri kapitolu ndfho
života. Dostali sme sa do !tddia, keď viičfina z nds je
vmítorne vysporiadaná a stotožnend s ·ciel'mi rotaridnskeho hnutia. Šlriť /tisku, porozumenie a pomóc
bllžnenm by ma/o byť zakorenené v nafich srdciach. Mať
viičfiu radost: robit' svoje okolie . šťastnejflm
a spokojnejflmJ bude nafim zdk/adným mottom.
Mimo.riadne silný odborný a manažérsky
potencidi členov RC Kofice chceme využit'
najmii, v oblasti služby obci, !Iren!
vznjomného porozumenia ttskutočňovanlm
hu'inanitdrnych, výchovných a kultttrnych
programov," povedal vo svojom prejave
MVDr. JozefKllma, prezident RC Ko~i ce
a súČasný riaditel' Krajského inšpektorátu
Slovenskej pol'nohospodárskej a potravinárskej inšpekcie.
Novodobá história košického klubu
sa začala písař v apríli 2000, keď agilný
podnikatel' a hoteliér Ján Zbojek (prezývaný Štartér) zača!"na Hrabine organizovat'
prvé pravidelné snemutia budúcich
členov. Po založení prípravného výboru
a· zaregistrovaní stanov klubu sa košickl
ro~a ri án i po prvýkrát zviditel'nili koncom
augusta zorganizovaním medzinárodného
benefi čného koncertu na podporu boja

proti AIDS. V septem bri dvaja
zástupcovia klubu navštívili Brno, aby sa
zúčastn il i na slávnostnom odovzdávaní
C harty Rl pre RC Brno City. Zvyšné
jesenné obdobie využili členovia klubu
n a dokladnú pdpravu ustanovujúcej
schodze, zmapova!lie histórie ~ aktivit

Predstavitelia Rotary klubu Kofice pri jeho
sldvnosmom založeni
prvého košického Rorary klubu,
schválenie základných dokumenrov
klubu, nadvazov~mie kontakrov s inými
klubmi, rozšlrenie čl enskej základne
a zorganizovanie mikulášskeho večierka
pre deti z detského domova.
"Na znovuzaloženie RC v Koficiach
sme trížobne čakali desať rokov h som
vel'mi rád, že sa vdm to podarilo. V&' klub
je v sričasnosti nafim najvýchodnejfím
klubom v diftrijte," povedal guvernér
I.Belan vo svojom vystúpení tesne pred
zložením sl'ubu košických rotariánov.
Prvý RC v Košiciach mal ustano- ·
vujúcu schodzu v hoteli Schalkáz
(dnešný hotel Slovan) 11.3.1928 ako
v poradí druhý •klub na Slovensku
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Guvtrnir distriktu Ívan Be/an pri prejave, po jeho pravici asistent guvernita pre Slovensko Ivan Ko!alko
v rámci bývalého dištriktu 66. Jeho
vznik inicioval pardubický rotarián Jozef
Rohlíček, bývalý riaditeť Národnej
banky 'v Košiciach. Prvá prípravná
schodza klubu sa konala 29. 12. 1927.
Klub, krorého zakladatel'mi bolo ďalších
15 členov (Čechov, Slovákov, Nemcov),
bol prijatý do Rl 12. apríla 19~8 . Podl'a
dostupných zdrojov medzi najúspešnejšie akcie košických rotariánov patrili
založenie RC v Poprade (január 1.933),
organ izovanie odborných prednášok
a seminárov zameraných na rozvoj
cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách,
respektive . konanie · ll .. dištrikrnej
konferencie v Košiciach v máji 1938.
Táto významná udalosr bola pravdepodobne poslednou .zná~ou akciou
v tom čase 3 1 čl enného košického klubu
' pred Viedenskou arbitrážou, krorá
v novembri 1938 pri členila Košice do
horrhyovského Maďarského král'ovsn:a·.
Posledná dostupná správa Zoltána Kissa,
guvernéra niekdajšieho dištriktu 82,
z 26. mája '1939 konštatovala rozpad
klubu, respektive .pokračovan i e činnosti
iba RC v Užhorode.

"Ntt!a rodina nadviizuje na tradfciu RC Kolice
z rokov 15J28-15J38, ktorú sme zvelni/i aj na ntt!ej
klubovej vlajke a áa!J!ch ntt!ich symboloch. V oblasti
klubového servisu sa chceme aktlvne zapojil do vyddvanitz
nd!ho magazlnu GOOD NEWS, zefektivnil " Public
Re/atiom ': pokračoval v pdtranf po prvých ko!ických
rotaridnoch a ich akti,vitdch v Ko!iciach, " zdóraznil vo
svojom vystúpení-Jozef Klíma, súčasný prezident RC
Košice.
Medzi ďalšie ciele, kroré si košick( rotariáni
stanovili pre najbližšie obdobie, patria: v rámci služby
povolaniu zorganizovat medzinárodný )YOrkshop
medzi českými ' a východoslovenskými podnikatel'mi
v snahe podporiť podnikatefskú obec a obchodné
aktiviry.
V oblasti služby obci bude dominovat
organiz,ovanie takzvaných senior-klubov a založenie
Roraractu na · pomoc;: mladej generácii v oblasti
vzdelávania, ne2amesrnanosti a prevencie d rogovej
závislQsti. Postupné nadvazovanie partnerských
kontaktov s Rotary klubmi v partnerských mestách
spoluprácu
Košíc ako ~j s klubm"'i, kroré prejavia
záujerri, bude jadrom aktivit v medzinárodnej službe.
Vyvrcholením činnosti klubu v prvom roku jeho
existencie bude prevzarie C harry Rl, ktoré je
naplánované na 1.-3.6.200 I v Košiciach, a vypracovanie pr~j ektu pre získanie Matching Grantu na

o
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hyperbarickej komory pre
Kliniku- popálenin
a rekonštrukčneJ chirurgie
nemocnice
v Sací. Tajným želaním členov RC
Košice je, aby do
medzinárodnej
roi:ariánskej rodiny
, boli prijad v apríli,
v inesiaci, v ktor?m
holi prijatí aj ich
predchodcovia :prezident Jozef Rohlíček, bývalý župan
Juraj Slavík, exprimátor Košíc Vladimír
Mutňanský, ' Karel
Dolanský, riad itel'
štámych železníc,
Vojtech Dolejš, riaditel' polície, Alois
Hostan, sudca, František Janoušek, _riaditel' pohy, Jinef
Krno, lekárnik, Jozef
Gregor, prokurátor,_
Peter
Márendiak,
školský inšpekror, ·
Ludvík Ruman, sekretár Združenia pre
agrárnu spoluprácu, Marcel Scho ltz,
obchodník, Ján Slabej, sanitár; Jozef
Svozil, profesor Obchodnej akadémie,
Ladislav Sýkora, riadirel' Živnostenskej
banky v Košiciach, ·a JozefUram, hlavný
lekár:
Snahou súčasných košických rotariánov, je uctít si pamiátku prvých
zakladátel'ov RC Košice aj takýmto
symbolickým gestom. V každom prípade očakávame, že. sa nám podarl presvedčit RC Pardubíce, aby sa popri RC
Poprad a RC H amilton, sral našim
symbolickým patronátnym klubom, ako
tomu bolo v rokoch 1927-1928.

Mgr.Róbert Matejovič
Sekretdr RC Kolice
e-mail: kurier@dodo.sk

Po

redakční uzávěrce:

Rotařy

klub Košice byl přijat dú
společenství Rotary lnterna~ional
ke dni 30. bře~na 200 I .
Gratulujeme!
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VÝZVA PREZIDENTA Rl PRO ROK 2001/02
Mil! rorariánští přátel é, .
druhý prezidenr Spojených stá tů
John Adams jednou ře kl : na svě tě
existují dva druhy lidí, kteří skutečn ě
n ěco znamenají: ti, kteří se k něčemu
zavazují, a pak ti, kteří ryto závazky plní.
Pro život rorariána platí obě tyto
kategorie, neboř
"NAŠÍM POSLÁNÍM
JE HUMANITA".

.S tímto heslem pro rok 2001 -2002
se o bracím na rorariány, aby se iavázali
ke dvěma ukolům - a aby je také plnili.
Prvním závazkem vůči lidsrvu jako
celku je ·nejen soucit, ale i povin nost
praktické pomoci těm, jejichž život je
poznamenán
chudobou,
nemocí,
nevědomostí a přírodními kat astrofami.
Je naším úkolem nabízet k problémům
lidsrva taková řešení,· která jsou
použitelná. Současně je naším úkolem
pomáhat lidem, jej ichž existence je
ohrožena silami, nad nimiž sami nemají
žádno u kontrolu, stejně jako těm, jimž
s tač í pomoci jen trochu, aby s~ jejich
život dosral na správnou kolej. Je proto
závazkem pro celé naše rotariánské
společens rví zlepšovat kvalitu života
v každé z našich téměř 30.000 obcí, kde
Rotary kluby působí.
Je-li naším posláním humanita, pak
jsou služba a pomoc naším produktem a
všichni n:).Ši členové naším nej ce nnějším
kapitálem . Bez silné členské základny
nemáme příl iš naděj e uspokojit srále
rostoucí celosvětovo u poptávku po
našich produktech. V roce 2001/02
musíme proto celosvětově napnout

všechny své síly ke zvýšení počtu našeho člensrva a tím
také našich schopností konat dobré věci . To musí srát
na naší listině priorit na prvním m ís tě!
Tím se dostávám k našemu druhému závazku.
Ž ádám vás, řídící pracovníky profesního i obchodního svě ta, abyste využívali všech p řlleži ros rí
k rozvíjení svých talent ů a schopností a používali jich
k pomoci druhým . Všichni známe řadu lidí, kteří
hledají smysluplnou možnost pozměnit alespo!'í něco
v našem světě a kteří - aniž by to věděli - mysl! a
jed nají jako rorariáni. Je naší povinností přivést tyto
lidi do společensrví Rotary.
Vě tši na z vás bude se mnou souhlasit, že Ro rary
nám dalo příležitost srát se lepšími lidmi. Bez Rorary
bychom se v našich životech asi nikdy neangažovali rak
s ilně; bez Rorary a jeho organizovaného sýsrému
služeb a pomocí by nedosáhly naše snahy k tolika
lidem nebo do rak odlehlých koutů naší Země. Rotary
je darem v mém. živo tě, příl ež itostí konat dobro,
o které se chci podělit s ostatními a kterého se také Vy
můžete zúčastnit .

Trvale poletná llenská zákkuJ,la j e mlřltkem
zdrav/ 11aleho spolelnistvl. Pro rok 2 001/02 vyzývám
rotariá11y všech klubů a distriktti, aby se ve své l bmosti
soustředili 11a ltyři obÚlsti:
1) na·nist členské ztikladny, na jeji výchovu, asimilaci, zachováni a roz!iřo vdnl,·
2) na lepH rotaridnskou výchovu v klubech,
aby se např. prostřednictvlm PETS umožnila lepil orientace a zapojeni zejména nových člemi;
3) na vytvářeni obrazu Rotary ve veřejnosti, a konelnl
4) na posilovdni a rozvoj každiho jednotlivého klubu.

Naším úkolem je informovat všechny naše členy
o černých možnostech, jež Rorary poskytuje a širokou
veřejnos t o aktivitách a přínosech Rorary. Musíme
zajistit, aby všechny' naše kluby prokázaly odpovídající
kyaliru, aby mohly nejen získat nové členy, ale také je
udržet; postaráme se tak o významný předpokl ad

kvaliry a trvalého růs tu.
Kdo je zběhlý v anglické literatuře,
jis tě si povšiml, že naše heslo pro rok
2001 /02 pochází z originálního rexru
obl!bené historky "Vánočn í koleda" od
C harleše Dickense. V této vá no čn í
historce je zarvrz.elý obchodník Ebenezer
Scrooge vyhledán d uchem· svého
bývalého partnera Jacoba Marleye, krerý
musí po své smrti pykat za svoje chování
na Zemi. Když se ~crooge pok usí
uklidnit Marleye slovy: "T ys byl ale
přece vžd y dobrým obchodníkem!",
odpoví zoufalý duch skl íče ně: "Obchod!
Lidsrvo mě lo být s třed em mého
obchodu. Dobročin nos t mě la 'být mým
obchodem; láska" k bližnímu, m ilosrdensrví, velkomyslnost a porozumění: to
všechno mělo být mým obchodem."
Poděl te se o kouzlo Rorary s ostatními lidmi, jimž členství v našem
sp oleče nsrví o bohatí jejich život, ba
dokonce ho o bmění.
Žádného rotariána by neměl
postihno ut osud, že musel žír s lítostí
nad promeškanými humanitárními
činy. Prosrředn icrv ím Rotary, naší
služb~>tl ve prospěch našich bl~žnlch,
naší snahou rozvíjet se a prosperovat
mohou všichni rorariáni slíbit, že
"NAŠÍM POSLÁNÍM
JE HUMANITA"
- a rento slib také uskutečňovat .

Richard D. King,
Rl prezident 2001-.02

PROGRAM OCENĚNÍ PRÁCE
NEJLEPŠÍCH V ROCE 2001/02
V roce ·200 1/02 má vyznamenání
ocenit ry Ro rary klu by
a jejich pr~idenra a ry d istrikry, které
skutečně prokáží, že naším posláním je
humanita. Jako rotariáni musíme
usilovat o blaho druhých a zá roveň
p ečovat o další rozvoj a prospěch Rorary.
Dosáh~eme-li co horo cíle v roce 200 1/02,
prezi dentů

můžeme

ho napl ňovat skutečností i v budoucnu.
V romro roce se tedy rozšíří oceněn í či nností
prezidentů. O brac.fm se přitom na každý jed norlivý
Rorary klub, jeho prezidenta i na guvernéra distriktu,
aby se středem našich sp ol ečných snah stal rozvoj naší
čl ens ké základny, ob~az našich aktivit ve veřejnos ti,
v:zdělávání rora ri ánů, jakož i vývoj a zlepšování kvaliry
našich klubů.

8
1Jigmlalis memor es adoplima inl~nli

Budou Vyznamenány ty Rotary
kluby, prezidenti klubů a guvern éři
d isr rikrů, kreří splní úkoly v každé jednotlivé kategorii podle této informace
a zašlou potře bn é podklady do 24.
května 2002 ústředí RL Kvalifikované
kluby, jakož i guverné ři n ejl epšlc~
di srrikců a prezidenti nejlepších klubů,

~ l?f_~/
..

získají za své zásluhy příslu šné ocenění.
G uvernéři nejlepších distriktů a prezidenti nejlepších klubů budou se svými
partnery pozváni na Celosvětový kongres
Rl 2002 ve špa něl ské Barceloně, kde jim
bude předáno mimořádťté vyznamenán í.
Mimoto budou guvernéři čryřnej lepších
distriktů a prezidenti čtyř nejlepších

"'

·. ·.

slova prezidentz"t

klubů

vybráni mnou ustaveným_výborem a pozváni na
útraty RI na tento kongres. Těchto osm osob bude
vyznamenáno za to, že značnou měrou překročily
standard programu vyhlášeného prezidentem RI .
.Chceme-li uskut~čniť naše d le a uplatnit náš
potenciál jako mezinárodní humanitám( organizace
služeb, musí se do růstu a dalšího rozvoje Rorary
aktivně zapojit všichni rotariáni. V roce 2001-2002 je

všechny vyzývám, abychom prokázali, že
"NAŠÍM POSLÁNÍM
JE HUMANITA".
S nejlepšími pozdravy ·

Richard D. King
Prezident Rl 2001-2002

CELOSVĚTOVÝ CÍL ROTARY
"Ce losvětovým cílem Rotary" se
míní rozsáhlá kampaň všech rotariánů za
účelem celkového zvýšení č lenské
základny Rotary. .Každá ·organizace je
závislá na svém růstu, j ina,k jí hrozí
zánik. Rotary proto musí nynější trend
úbytku člen srva zastavit a naqpak
dosáhnout významného růstu.
CÍL
Každý Rotary klub se v roce ·
2001102 postará, aby každý ~ěsíc přijal
dle ' možností jednoho nového člena;
cílem pak bude dosáhnouc n~ konci
rotariánského roku netto přírůstku
alespoň pěti nových členů.
Vedle toho bude úkolem každého
distriktu ;založ it v rámci jeho půso bnosti
· al espoň tři nové Rotary kluby.
KAMPAŇ
50 nejlepších di srriktů a 100 klubů
o bdrží vyznamenání RI.

V každé zóně bude vyznamenán aspoň jeden
disrrikt, pokud dosáhne výše z m ín ěn ého netto .
přírůstku a přivede alespoň pět nových členů do
každého klubu. Distrikt s největším netto přírůstkem
bude vyznamenán jako celkový vítěz.
· Kluby budou rozděle ny do· dvou kategorií: s méně
než 50 členy a s více než 50 členy, a to R datu
1. července 2001 . . Oba nejlepší kluby z každé zóny jeden za každou kategorii - obdrží vyznamenání,
kterých se dostane 68 ze 100 klubíL Zbývajících 32
klubů navržených k vyznamenání bude vybráno na
základě netto přírůstku bez ohledu na velikost klubu.
Za základ budou vzaty počty členů · podle
pololetních hlášení za červenec 2001, která budou do
září 2001 předána ~a RI. Jako konečná čísla budou
sloužit pololetní hlášení a formuláře o přijetí nových
členů, které dojdóu na RI do 24. května 2002.
VYZNAMENÁNÍ
Nejlepšfch 50 distriktů a 100 klubů obdrží
vyznamenání ve· formě krásné zeměkoule z polodrahokamu. Velikost této zeměkoule závisí na tom,

zda půjde o celkového vítěze, o vítěz ný
d istrikt č i klub. M imoto obdrží každý
rotarián, který do klubu přivedl tři nové
členy, zvláštní čestný odznak.
Ústředí Rotaty pozve guvernéry pěti
nejlepších ~disrriktů a prezidenty deseti
nejlepších klubů a také jejich partnery
na Světový kongres RI 2002 v Barceloně
ve Španělsku a uhradí jim výdaje za
letenky, ubytování, stravu a úČastnický
poplatek. Těmto 15 vítězům se dostane
Í1a výročním kong resu zvláštního
vyznamenání.
S.OUTĚŽ NA ÚROVNI
DISTRIKTU
Každý distrikt bude vyzván, aby
vyhlásil so utěž o získání ·nových čle nů;
vítězný klub bude vyznamenán a jeho
jméno bude RI publikovat na světovém
kongresu RI 20.02 v Barcelon~.

PROČ SE STÁT ROTARIÁNEM?
lJzva prezidenta Rl Franka Devlyna rotariánům na celém světě
svědecrv(, aby se s ním mohli seznámit jak ostatní rotariáni, tak '
l nerotariáni. Zapojíte-li se do této výzvy, pomůžete dalšímu rozvoji
naší organizace. ~dy těchto vyjádření bude- použito v publikacích
a propagačních materiálech, které se nyní připravuj í. Své stanovisko
můžete vyjádřit n~ této webové adrese:

Jedním z našich hlavních úkohl v tomto rotariánském roce je
další rozvoj členské základny. Každý Ročary klub na celém světě by
měl přijmout alespoň pět nových členu. Tento cíl je dosažitelný,
jesdižé se do něho zapojí každý z nás úm, že každý rotarián - ve
smyslu mého letošního hesla:
"CREATEAWARNESS - TAKEACTION"
- bude mít na mysli poslání Rotary a pozve do svého klubu
takové vynikající osobnosti, které se budou skutečně moci stát
novými rotariány.
Jedním z nejúči nněj ších nás trojů v o blasti marketingu je
"svědecrví zákazníka" ~ tom či onom "výrobku". V rotariánské
terminologii js~e oním "zákazníkem" právě vy, všichni členové Rotary
a členstVí v Rotary je oním "výrobkem". To mám na mysli, když v~
vyzývám, abyste podali své "svědecrví" o hodnotách a p řínosu členst
ví v rotariánském společensrví a uvedli důvody, proč by se dosavadní
nerotariáni měli stát členy klubu, bylo-li jim členství nabídnuto.
Na naší webové adrese proto najdete jednu stránku, která je
určena právě pro vás. Podejte na ní v max.imálně 100 slovech své

http://www.frankdevlyn.org/why-~otarf.htm
Prosím vás protO, abyste mi v mé snaze pomohli a dali co
rotariánu příležitost, aby své svědecrví na webových
stránkách také vyjádřili. Přispějete tak k naplňování mého hesla CRF.ATE AWARNESS - TAKE ACTION.
Aktivní spoluprací umožníme další růst Rotary i v budoucnosti.
největšímu počtu

~
~
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Frank J Devlyn,
prezůknt Rl 2000/01
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POMOC ROTARY KLUBU PRAHA
OBČANSKÉMU 'SDRU.iENÍ DEAFNET ··
Podle zhruba tři ~oky starých údajů
žije v České republice přibližně 300 000
nesly~ících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí. ·Pro nás ostacní je bohužel
samozřejmé, že takto postižení lidé mají
omezeněj~í přístup k informacím, ke
kulcuře, k lidem a okolnímu svěcu
vůbec.

Jedním z nejzáludnějšfch problémů
lidí je naprosrý nedostatek
info rmací. Ten je dán nejen nemožnosd
přijímat sluchové podněty, ale druhocně
Představiult RC Praha předdvajf počltale sd~uženf
také sníženou schopnosd čtení u většiny
Deafoet
nesly~ících. Ve vyspělých státech je teríco
deficit úspě~ně vyrovnáván pomocí .
Po založení ~d ru že ní vyrvo řili jeho členové vlascní
webové stránky na počíi:ač ích , které pořizovali z vlastinternetu, který je vizuální, relativně
přehledně čléněný a snadno ovladatelný
nfch omezených soukromých prostředků. Sd ružení se
také stalo so učás d organizace ASNEP (Asociace
- cudíž pro n·esly~fc( osoby bezbariérový.
organizací n es ly~ídch, nedoslýchavých a jejich přátel).
Kromě informací lze dnes pomocí
inrerne(u objednávat zboží, jednat · S invescováním vlascnfch úspor, s vydacnou pomocí
s ú řady či bankou nebo nacházet nová
dobrovolníků a s velkým nadšením otevřeli 4 ne
přátelsrvf. Práce s internetem v Inrer1. kvěcna 2000 vlascní Internecový klub pro neslyšící.
Původní projekt počítal se zapojením pouze neslynecovém klubu může být také prvním
seznámením ..se s počítáčem vůbec, a uži~
~ících lidí, ale praxe ukázala, že klub je atraktivní i pro
vatelská znalost může napomoci i při'
sl~ící mládež z okolí a přispívá tak k integraci" obou
hledán( uplacnění na trhu práce nejen
čásd populace.
nesly~ícím.
.
Jako osobní tragédii vnímali rvůrci i návštěvníci
Jednou z mnoha aktivit, kterou naši
liscopadové · vykradení klubu. Odcizeny byly čtyři
nesly~ící spoluobčané sami na comto
počítače a další zařízení. Klub rak přišel nejen o 220 000
poli vyvíjejí, je i vyrvoření Obča nského
korun, ale nepřímo narůst~ly další ztráry, když
sdružení DEAFNET.
nesly~ících

poklesem tržeb d ošlo mj. k druhocné
platební neschopnosti a byla ohrožena
i úhrada pronájmu klubových proscor.
Členové RC Praha pociťovali trochu
hanbu nad dm, že možná někdo z nás
slyšícJch okradl naše nesly~ící spoluobčany a připravi l je o radost z dobře
vykonávané práce i o možnost spojení se
světem. Proco uvolnili prostředky na
nákup dvou nových počítačů osazených
standardnim vybavením v hodn otě
60:0.00,- Kč a zp rostředkoval i dovybavení . klubu dvěma s tar~ími počítači
z Investičních fondů Komerční banky.
Na částečn ou úhradu pronájmu místnosd při spěli částkou 20.000,- Kč . .
"Nep ředpokládáme, že dm na~e pomoc
končí," říkají členové RC Praha. Nyní,
po (nejen ekonomicky) úspěšné m -plesu
by<;hom chtěli z jeho výnosu přispět na
dobročinné účely a m imo jiné zakoupit
pro O bčanské sdružení BEAFNET dva
dalš_í počítače s plným vybavením. T~é
firma XENT, s.r.o., hodlá v našem
zastoupení darovat klubu DEAFNET
star~í profesionální kameru tak, aby·
Internetový klub mohl" v co nejkratší
době sloužit nesly~ícím ve větší míře, než
na jakou byli zvyklí doposud.

Hana Langerova

I.____ _S_P_O_R_T_A_ K
_U
_[_T_U_RA_P_O_MA_'_HA
_' _
Dne 9.září 2000 u spořádal RC
Tábor první - ročník meziná.rodního
amatérského tenisového turnaje čtyřhe r
mužů "Pohár prezidenta RC Tábor
2000". Pozvání. na tento turnaj přijalo
' celkem 26 účascníků, mezi nimiž byly
zascoupeny RC Praha, RC Bratislava,
RC Nitra, RC Banská Bystrica a pozvaní
hosté. Navázat nová přátelsrví, seznámit
· se s činnosd jiných RC a získat další
podněty· pro svoji či nnost, pomoci
potřeb ným a seznámit nečt eny RC
s my~l enkami rotariánského hnud - co
v~e byly hlavní my~ l enky, které vedly
organizátory tohoto turnaje k jeho
uspořádání. Ti z t'tčastníků, kteří přijeli
do místa konání turnaje již v pátek večer, ·

mě l i možnost zúčas cnit se slavnostního zahájení
Táborských setkání, která jsou ' j iž každo ročně
pořádána městem Táborem. Vlastní tenisový turnaj se
odehrál v příjemném prostředí tenisového areálu ·
Plané nad Lužnid za krásného letního počasí.
Nebylo podstatné, jakých sportovníčh výs l edků
jednotliví účas cnfci dosáhli, neboř faktickým vítězem
se stal každý, kdo svou účastí přispěl k naplně n í
hlavních my~lenek, se kterými pořadatelé tento turnaj
připravovali. Po skončení sportovní části se yšichni
zúčastn ili spo lečenského veče ra. Tento večer byl
zahájem . slavnostnÍJTl přijetím v~ech ú častníků
v reprezantačních prostorách radnice města Plané pad
Lužnicí, starostou města Plané nad Lužnicí Františkem
Chramostou za přlcomnosti prezidenta RC Tábor
RND~. Jiřího Náváry. U příležitosti slavnostího příjed
předal prezident RC Tábor Ji ří Návara zástupcům

v
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Dětské psychatrické léčebny v Opařa- .
nech ~ek na částku 15000,- Kč z výtěžku
turnaje. Po přijed . této oficiální části
proběhl neformální veče r, ktérý srym
vystoupením zpříjemni l a mezzosopranistka slečna Karolína Berková. I když
vítězem byl každ ý, kdo se tohoto
sportovního turnaje zúčastnil, přesto ·
každá sportovní akce má své sporrovní
vítěze, kterými se stali členové RC
Bratislava pánové Ing. Ján Kriš~a a Ing.
Igor D_ula, CSc., kteří jako první pře
vzali z rukou prezidenta RC Tábor
Jiřího Návaty pohár věn ovaný vítězům.

RC Tdbor

PLENÉR LIPTO.V medziná":odné sympózium maliarov

Toto vyznanie venoval rodnému
Liptovu básni~. Duch jeho . miesta
naozaj posobl podmanivo · a nezabudnutel'ne. Toto si uvedomili organizátori medzinárodného sympózia
PLENÉR LIPTOV. .
.
Druhý ročník PLENÉR LIPTOV
zorganizoval Rotary klub Liptovský.
Mikuláš za významnej pomoci domácích výtvarnlkov pod spoločným názvom Galéria P & P Petráš a pod záštitou
primátora mesta Liptovský Mikuláš
MUDr. Alexandra Slavkovského. Do
tejto krajiny pozvali u~elcov z ~elého
sveta.
Na druhý ročn ík sympózia prijali
pozvanie okrem · domácích. slovenských
výtvarnlkov výtvarnici z Ruska, Moldavska, Rumunska, USA a dokonca aj
z ďalekej Indie. Odlišnost kultúrnych
tradici{ i rozl i čné založenie jednotlivých
aurorov vyústilo do za ujlmv~j tvorivej
konfrontácie umeleckých . názorov
a poloh, inšpirovaných prekrásnym
prostredlm Liptovského . Jána, do
krorého bol tento ročník sympózia
situovaný. U vačšiny autorov spočiatku
dominovala monumenrálnosť liptovských scenérii, členiCá hmota kopcov,
rytmus úpatí a vrchov. Rus Josif
Bobenčlk a Filimon Hamuraru z Moldavska sa za ten svet nechceli vzdať
žiadneho detailu, ' akoby sa báli, že na
obraze ubudne krásy liptovskej krajiny.
Až po určitom čase začal i byť ich
kompozlcie úspornejšie. Filimon Hamuraru sa napokon nezaprel ako figuralista
a neodpustil si s)ovensko-moldavskú
dvojicu v národných. krojoc)1. Podobne
sa napokon zorien.toval aj povodom
ilustrátor Viktor Malinak z Ukrajiny,

kcorý zaplňal svoje krajiny chagallovskými figúrami
a živým kolorizmom. Aj Rumun Gheol:ghe Mosorescu
sa pr~javil ~ dvoch · výtvarných názoroch. Jeden
predstavujú zl'ahka nahodené krajinárske výséky,
druhý pastelové scenérie komponované do malých
inrlmnych formátov. Ten prvý sa páčil 'viac. Aj
• Stephen Holm z USA sa rozhodol pre· úspornejšl typ
kraj inárskeho výseku, na krorom pracuje l'ahkým
dotykom štetca. To, čim bol jeho pohl'ad na Liprov
zaujlmavý, je kolorit rýchto kompozici{ s lotosovými
a o ranžovými tónm~ ktoré dodávajú zvlášrnu
a neobvyklú atrrťósféru .
Čase s nich napokon tento auror spracoval do
výtvarne objavnej formy počitačovej grafiky. Aj Dona
Holmová (USA) prem i eňa liptovskú krajinu do
výn:arných kompozici{ zložených z tvarovo a farebne
úsporných znakov.

Pravclepodobne najvačšiu pozó rnosť
medzi účastnlkmi sympózia pútal indický
výtvarník Vijay Kumar. Hoci neskrýval
svoje dojatie z krásy liptovskej prlrody,
sústred il sa skor na jeho premenů élo
abstrahovanýéh náznakov a symbolov,
prlznačných pre celú jeho tvorbu. Spoločným
menovatel'om slovertskej účasti bola nepochyhne
urči tá výho d a domáceho prostredia. Slovenskí
výtvarnici dobre poznajú siÓvenskú krajinu a vedia,
kde ČQ ubrat, alebo pridat'. Prero práce Stefana
Pruknera, Eriky Sandorovej.aj otca a syna Petrášovcov
vynikali typickou l'ahkosťou a bezprostrednosřou.
. Tol'ko z hodnotenie tvorby účasrnlkov druhého
ročníka PLENÉRU LIPTOVA Soňou Svorákovou.
Výtvarné dida bolí už vystavené na niekolkých
výstavách v roznych mestách Slovenska. Azda
najvačšie ocenenie sa im dosralo rým, že v mesiaci
febr uári tohto roku si malí možnost obyvarelia
a návštevníci Prahy pozrieť. 60 obrazov umelc9v zo
siedmich krajin a troch kontinentov, ktoré bolí
vytvorené na sympóziách PLENÉR LIPTOV.
Výstavu na póde S l~venské h o inštitútu v Prahe

ll
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spoluorganizovali . Americké centrum
a Ruské ·stredisko pre vedu a kulrúru
v Prahe. Na slávnosrnej vernisáži ju
otvorila riaditel'ka SI doc. PhDr.
Gabriela Lei nerovičová, CSc., návštevnlkom sa prihovoril František Ruž ička,
chargé ď affaires Slovenskej republiky,
- výbornou čes tinou oslovil prltomných
Steve Coffey, chargé ďaffaires USA
a napokon O leg Ksenofonrov, radca
Vel'vyslanectva Ruskej federácie v Čes
kej rc;publike a riaditel Ruského
strediska pre vedu a kultúru.
Výstava, ktorá v Prahe trvala do
nedele 4. marca 200 1, sa streda s mimoriadnym.a srdečným o.hlasom u publika
i u oficiálnych host!; medzi krorých
patrili aj Jeho Excelencia vel'vyslanec
Rumunska, radca vel'vyslanectva Rumunska, prvá tajomnlčka Ruského
vel'vyslanectva, riaditelka Amerického
centa a predstavitel'ia americkej i ruskej
ambasády.

"Som štasrný, že sa nám podarilo
priviest' k nám a vytvorit' podmienky pre
prácu l'udsky i odborne tak krásnych
umelcov z rozl ičných kútov sveta, horl
vytvorili dielo oslavujúce priatel'stvo
a našu krajinu," povedal na margo
sympózia, z. krorého obrazy bolí vystavené v pražskom SI, Ing. Jozef Sišila,
CSc., zaklada)úci prezident Rotary
!dubu Lipt~vský Mikuláš.
V tomto roku sa už pripravuje tretl
ročník PLENÉR LIPTOV; krorý sa
uskutočnl v druhej polovici mesiaca
septembra.

Milan Brtdrl,
RC Liptovskj MikuláJ
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AMBASSADOR PATŘIL ROTARIÁNŮM

1
RC Praha uspořádal J IZ po tren
mezinárodní konferenci ke vstupu do EU.
· Pozvání před ná~et a d iskutovat
o noho 17. bř<;Zna přijali , mimo jiné,
stárni tajemník a ná~ hlavni vyj ednavač
v Bruselu Pavel Tel ička, velvyslanec
Evropské unie v Česku Ramiro Cibrian,
místopředseda vlády ČR a minisrr práce
a sociálních yěd Vladimír Spidla, či
vefvyslanec Svédského království v ČR
Ingmar Karlsson. Ti také vystoupili
v úvodním bloku. Auditorium, ve
kte~ém byfo možné najít vedle práxníků,
ekonomů a politiků také velvxslankyni
Filipín, velvyslance Japonska a Rumun~ ka, čítalo více než 130 lidí a na dvě
desítky no~inářů ze všech centrálních
periodik.
Největší pozornost vzbudilo vystoupen í Vladimíra Spidly, který odmítl
obavy některých čle nských zemí EU zejména Německa a Rakouska, že se
Češi budou po vstupu d o unie masově
ucházet o práci v zahraničí. S-odvoláním
na studie svého resortu argumentoval, že
Češi nejsou _{)říliš ochotni se stěhovat za
prací, ani za · pra~í do zahraniční
dojíždět. Ti, kteří · jsou ochotni takto

Vl/vyslanec Ramiro Cibrian os!ovil posluchačl Člsky ·

Za zmínku jistě srojí i velmi otevřené. vystoupení
Pavla Teličky, který vyjádřil přesvědčení, že k rozšíření
Unie dojde v letech 2003-2005. Pokud udržíme
současné tempo, lze předRokládat, že budeme mezi
prvními, kdož do EU z nových
zemí vstoupí.
Konference se konala za
podpory M inisterstva zahraničn ích věd ČR a řady
partnerů: Leve! Instruments,
C hurchill ' Cigars, Cinergy,
Rollpa rravel dub, IBM, Český
Telecom , Siemens, Heidelberg,
Spedia, HDS Retail, Lékařský
dům Praha, Signet, Intersigma
Industrial, CAC leasing, Austczech International C hiquita,
Panalpina.
Mediálními partnery byly
Český rozhlas, Právo, Hospo• - . dářs ké noviny a týdeník EkoVelvyslanec Švédslfého krd/ovstvl u ČR Ingmar Karlsson
nom. Nejen tato média, ale
postupovat, si stejně už svoji cestu
i další se konfe~enci poměrně ob~írně věnovaly, včetně.
našli.V so učasné době je to pouhých 18
České televize, čTK, MF DNES, Lidových novin
tisíc lidí. Ani do budoucna Češi nejsou
a dalších.
schopni rozkolísat pracovní trh v EvDruhý blok předn ášek uvedlo vystoupení
ropské unii. Jak ministr 'dodal, nedovede
rotariána Josefa Lébla, poradce generálního ředitele
si představit, že by EU jakq "nejvyCzechinvesru. Také jeho informace o postavení
spělej~í civilizační celek Čechům upřela
agentury Czechinvest a o přímých zahraničních
· jednu, ze základních svobod, tedy právo
investicích vzbudilo dobrý ohlas. Stejně tak jako další ·
na volný .pohyb osob".
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přednáš ky

tohoto ekonomického bloku.

A[ už ro byl Ji.irgen Schmidt, ředi tel prů·

myslových divizí Siemense, nebo prof.
Michal Mejstřík z Institutu ekonomických studií.
Řada účastníků konference se ten
d en sešla ješ tě jednou. Spolu s dalšími
přáteli a rotariány na III. Mezinárodn ím
plese ROTARY. Kde jinde než v Ambassadoru. Že šlo o opravdu mezinárodní
ples, dokumentuje např íklad to, že
moderárorkou večera byla příjemná
Nancy, její;:;,ž domovem je Namibie, při
předtančení byly k vid ění mexické
tance, na klavír zahrála japonská
studentka konzervatoře a v sále se bavili
· mezi jinými i rotarián.š cí přátelé z norimberského klubu.
A ještě poznámka k tombole. Víte,
kdo měl n ejvětší radost z výhry jedné
z menších cen? Japonský velvyslanec
v Praze. Venku se totiž straš~ě rozpršelo
a on ani jeho manželka si nevzali . nic
proti dešti. Takže výhra v podob ě
d eštníku se jim náramn ě hodila.

Miros/4v Fořt
RC Praha·

_;:r··

"·"'"

z našich klubů

AMBASSADOR patřil ROTARIÁN0M

}iirgen Schmidt,

ředitel prtimyslovjch

di viz/firmy Siemens

Stdml tajemník Pavel Telička při svém projevu
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z našich klubů

'"?·~

. ->:n

AMBASSADOR patřil ROTARIÁNŮM

_. :

Hovoří mfstopředsedtl vlrfdy Vladimír Spidla

Členové RC Pmha Stanisla11 Kusý
a Miroslav Fol't v rozhovoru s Vladimírem Spidlou
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ze semináře PETS

BRNO UVÍTALO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE PETS

l.

V sobow 17. března 2001 se v Brn ě us kuteč nil
PETS/SETS - se minář našeho distriktu 2240. Jeho
náplní bylo poskyrnout n ejdl'dež itějš í informace o spol ečen s tví Rotary a jeho úspčš n ém fungová ní všem novým
prez id e ntům , se kre tář l'un , pok l adníkům a případn ě
i dalšlm fu n kc ioná ři'tm všech našich Rotary klubi'1.
Organizátorem se m ináře byl v letošním roce RC BrnoCity spolu s DGE Stanislavem ovákem z RC Hradec
Králové.
Seminá ř se konal v přlje m n ém p ros tředí hotelu Myslivna
a byl dob ře navštlven. Mi mo již téměř trad i čně se
neúčas tnídc h ně kte rých pra7.ských kl ub ů, které jakoby
se d rily být svou účas ti ponižovány, ch yb ěl jen RC
Pardubice, RC Zvolen a RC Liptovský Mikuláš. Naopak
přljemným pře kvape n l m byla účast záswpců nově se
urvářejldc h klubl't z Košic, Kurné Hory a z Frýdku-

Seminář Zllhájila Martina jankovská,

RC Brno-City, který byl

prezidemka

pověřen organiwčnfm

Zlljištěnfm

PDG Dobroslav Zeman.
Po ukonče ní dopoledního zasedání v sekcích
a po spol ečné m o bědě se účasrníci sešli na
druhém plenárním zasedání, při kterém jako
první prom luvila paní Leena Frischknechr.
Pomocí obrazového materiálu sez námila
přítomn é se strukturou Rotary lnrernarional
h l avně s přihlédnutím k Oblastní centrále RJ

Předsednický suil během semináře

PETS v Bmě

Místku. Semin áře se ztičas t n i lo 12 1 řá dných čl en l't klubi't a 9
zástupctt kand idátských kl u bů. Oficiálním zástupcem Oblastn í
centrály Rl v Curych u byla paní Leena Frischknechr, reprezentující
zón u 14 Rorary Inrernational ve své funkci "supervisora".
Prvn í plenární zasedání otev řela prezidenrka RC Brno-Ciry paní
Martina Jankovská, pozdravila všechny přítomné a informovala je
o n čkterých organi 1~1čních záležitostech. Slova se pak ujal DG E
Stanislav Novák, který přítomné seznámi l s nej novějším vývojem
v Rorary. Několi k n ej důleži tějškh částí jeho projevu naleznete na
stranách 2 a 3 tohoto čls la. a závě r p řeče tl DG ' zdravici nového
prezidenta Rl pro rok 2001-02 Richarda "Ric" O. Kinga.
Poté se Lt Častnfci rozděl ili do čryř sekcí, které o ddě l e n ě zaseda ly
v saloncích hotelu. První sekci budoucích preúdenti't ved l DG E
Stanislav Novák, sekci sek retářl't budoucí se kretář distriktu
Augustin Čermák, sekci pokladníků hlavní pokladník distri kw
Fra ntišek Nahodil a sekci nových čl e nl't , případně kandi d átů vedl

Semináře se ztíčastn ila také Leena Frischknecht ve fimkci supervisom
oblastnf centrály Rl v Cutychu
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ZA IDEÁLEM SLUŽBY A POMOCI
svě tový

kongres Rotary, který se koncem červ n a p říští
ho roku u skuteč n í v Barceloně.
Celé 7-1sed ání PETS probíhalo pod novým heslem prezidenta Kinga
"MANKJND IS OUR BUSINESS ",
kte ré pře kl ádá m e do češ ti ny jako
"NAŠÍ M POSlÁNÍM JE H U MAN ITA" .
Toto heslo vyhlásil prezidenr King na posledním lnrernational Asscmbly Rl v Anah ci mu
so u čas n ě
s naléhavou výzvou na rozš iřová n í č le n ské z:íkladny ve
všech klubech světa.

Stanislav Novák, DGE pro rok 2 001102,
RC Hmdec Králové

Přednášku panl Leena Frischknecht překládal budoucí sekretář
di.striktu Augustin Cermdk, RC Hradec Králové

v C urychu. Její referát byl s imu ltánn ě p řekl ádá n a byl pnJa t se
značn ým z.-ljmem přítomných. Po té se ujal slova so u čas ný DG Ivan
Be lan, aby ze svého hlediska zhodnotil dosavadní průb ě h rota riánského roku 2000/0 I. POG Zeman se ve svém přís pěv k u 1A1býval
všeobecnými problémy rotariánského hnutí. Zapisovate lé ze všech
čryř sekcí porefe rovali o průbě hu odděle n ýc h zasedání. Diskuse
byla živá hlav ně běh em zased ání čryř skupin a ji s tě p ři spěla ke
snadn ěj šímu pochopení n ěk terých specifických pro bl émů.
Odpolední zasedání zako n č i la prezide nrka Jankovská a s pol ečn ě
s DGE S. Novákem podě kova l a všem příromn ý m za jejich účas t,
o rganiz:írorl'1111 za jejic h práci a po přá l a šrasrný návrat všech do
jejich domovl'1.
Běhe m registrace ú čas rn íkl'1 , kdy j im byly vydávány také podklady
pro jednání a hlavně pro činn os t klubu do ma, b ě-Lela na televiz ní
obrazovce ve foyeru kongresového sálu zdravice prezide nta Rl pro
rok 200 1/0 2 Richarda Kinga s tříd avě s jeho pozvánkou na ce lo-

Semináře

PETS v

Brně se zúčastnilo přes

jeden z workshopti byl věnován novým člemim
a členkám Rormy klubti

130 rotaridmi
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pomáháme mladým

SKVĚLÉ MOZNOSTI PRO MLADÉ
Stej ně jako každý rok připravuje
i letos naše disn1ktová Služba mládeži,
která je jednou z nejaktiynějších, avšak
také velmi náročných či nností našeho
distriktu, pro· naše mladé' ve věku mezi
15. a 22. rokem řadu zajímavých pobytů
o letošních hlavních prázdninách
~ rotariánských· kempech v zahraničí.
Své zájemce a případné kandidáty již
měly všechny Rotaty kluby příležitost .
(a také povinnost) oznámit nejpozději
do konce ledna r. r. na adresu p. PhDr.
Pavla Tomana, případně MUDr. Pavla
~vítila z Roraty klubu Jihlava. Jistěže
naše · Rorary kluby vybraly takové
zájemce, kteří budou skutečně vhodnými reprezentanty naší země a kteří
také budou·· schopni se v zahraničí
domluvit některou cizí řečí. Avšak i pro
ně samotné to bude nejen společe nská,
ale i výborná jazyková praxe. Ze všech
českých klubů se tak sešlo více než 100

účastník sám.
Naopak o rgan izátoři tábora hradí
stravu, ubytování a další Výdaje (lístky, dopravu
v místě apod.). Uchazeči, které se nepodaří umístit na
tábory v roce 200 1, budou předno~tně zařazeni do
tábo rů v roce příštím. .
Při umisťování dětí na ·tábory se bude přihlížet
k aktivitě jednotlivých RC v oblasti služby mládeži,
před evším k jejich o chotě spolupodílet se na
organizaci táborů pro zahran~ční účastníky v České
republice.
Ani náš distrikt 2240 a jeho jednotlivé kluby však
nezůstávají stranou: i my jsme pro naše mladé
zahraniční partnery připravili · v letošním roce tři
tábory, které jim"nabíd"nOu celkem 45 míst.

zájemců.

Podle <!osavadních informací s.e
budou moci kandidáti rozjet do těchto
zemí, které nám již předložily své
nabídky: Švýcarsko, Finsko, Švédsko,
Norsko, Polsko, Ft<~ncie, Skotsko, Kanada, Německo (12 nabídek), Rakous-·
ko, Itálie, Slovensko, Dánsko a Turecko
(distrikt Istanbul a. distrikt Tureckovýchod, které nám nabídly již tradičně
bohatý výb ěr 17 táb o rů) . Poplatek za
účastníka zůstává" stejný jako v loňském
roce, tzn. 3 000,- Kč. ~echny tyto
finanční prostředky budou použity jako
fin a n ční příspěvek na tábory, které
budou v roce 2001 uspořádány našimi
kli,tby v České republice.
Výhodou pro všechny členy našich
Rotaty klubů je, že se na tyto mládežnické tábory mohou přihláŠit nejen děti
z nerotariánských rodin, ale i děti
,atariánů. Cestovní náklady do místa
tábora, pojištění a kapesné si hradí každý .

Jde o tyto l etní tábory v české republi~e:

OBJEV:OVÁNÍ SEVERNÍCH ČECH
v péči Rorary k)ubů Most, Karlovy Va!)', Praha
·Staré město, v termínu od pondělí 2. července do
neděle 15. července 2001. Náplní kempu bude
t uristika; pobyt v přírodě, sportovní činnosti, každý
den výl~ty do zajímavých míst severozápadních Čech a
do západočeských lázní. Na závěr pobytu u nás
navštíví zahraniční účas tníci na dva dny Prahu.

NA "KOLE A TURISTICKY ZA KRÁSAMI
ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINY

Tento kemp v termínu od soboty 30. června do ne14. července 2001 připravily Rotary kluby Jihlava,
Třebíč, a Praha. Je určen pro patnáct 16 - 18 l~tých mladých lidí, přičemž se předpokládá, že každá zúčastněná
země může vyslat po jednom chlapci a jedné dívce.
Na programu bude cyklistika (až 40 km za den),
turistika, sportovní aktivity' ve volné přírodě a návštěva
historických objektů. Na závěr svého pobytu navštíví
účastníci na tři dny Prahu.
děle
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NA KANOI ZA POZNÁNÍM
ČESKÉ HISTORIE

Bezpochyby bude velmi zajímavý
i tento tretí letní kemp, který připravily
pro 16 mladých lidí ve věku od 16 do 18
let Ro~aty kluby Trutnov a Praha City.
Usku teční se od soboty 4. ·srpna do
středy 15. s.rpna 2001 v již~ích Čechách.
Jeho náplní bude cesta na kanoích po
Vltavě, pobyt ve volné přírodě,
sportovní aktivity a výlety k paměti
hodnostem. "I v tomto případě se na
závěr uskuteční t_řídenn í pobyt v Praze.
U všeéh zah raničních účastníků se
předpokládá znalost an gl ičtiny.
Celkový . dohled nad organizací
tábor~ u nás v letošním roce převzal
MUDr Pavel Svítil, člen RC Jihlava, na
kterého jsou směrovány všechny přihláš
ky ze zahran ičí.
Vešker.é organizační podrobnosti
jsou k · dispozici u referentů Služby
mládeži ve všech našich Rotary klubech.
Bude jistě zajímavé dozvědět se stejně tak, jako: tomu bylo
minulém
roce - o dojmech a záŽitcích našich
m ladých po jejich návratu ze zahraničí.
Rádi pak jej ich p říspěvky v našem
magazínu uveřejníme.

v

Podle podkladt~ Služby mlddeži zpracoval
D.obroslau Zeman, PDG,
RC Plzeň

"·":':~:;~~ .,,

výmena studijních skupin

-'

.• :•e.Lr:

NÁŠ .GSE- TÝM DO ·KALIFORNIE
V tomto roce vyslld ná! Rotary distt:ikt
2240, pokrývajlcí Českou i Slovenskou
republiku, hned· dva výměnné studijnf
týmy do f~Zhraničf v rdmci programu .
Nadace Rotary, známého jako Group
Study Exchange: jeden GSE-tým pojede
v dubnu 2001 do jižnlho Švédska a druhý
do jižnl Kalifornie.
Chcerhe na!im čtenářům představit
jak vedoucf tlchto iýmrl, jimiž musejl být
vždy zku!enl rotaridni,jednak jejich členy,
kteřl byli do týmtl zařazeni po náročném
výblrovém řlzenl, které proběhlo na
podzim roku 2000 v Praze:
GSE tým z distriktu 2240
pro Kalifornii
Vedoucim týmu, ktetý odletí_do Los
Angeles dne 7. d ubna a vrátí se 6. května
2001, je "ing. ]osej Šili/a, · CSc., člen

a bývalý prezident Rotary klu.bu
Liptovský Mikuláš. Rotarián Šišila je
rodákem z Ružomberku, je mu 55 let,
pracuje v. oboru telekomunikaci. Jeho
manželka se jmenuje Veronika. Jeho
26letý syn Jozef půso bí jako obchodník,
23letá dcera Katarína studuje na
univerzitě obor finance. Rotarián Šišila
absolvoval · Vysokou školu dopravní
v Žilině v letech 1964-69 se specializaci
, na želez niční komunikace á zabezpečovacÍ systémy. Sv~u kandidátskou
práci na téma ,,Architektura a zavedení
kontrolních splnacich sysiémů" obhájil
na Vysoké ·škole dopravní v Žilině. Od
roku 1991 je prezidentem a" vedoucim
pracovníkem firmy TELINK . s.r.o.

Vedle slovenštiny mluví plynně anglicky, n ěn:'ecky
a rusky. Rozsáhlou praxi ve s féře software získal v oboru programů Microsoft Office. Jeho koníčky se
orientují nejen na !clasickou hudbu, ale i na tradičn (
jazz, rock, swing a country. Hraje na. klavír, kytaru
a akordeon. Je zároveň milovníkem hor a cestování.
Ing. Zuzanu Belčlkovou
do výběrového řízení
Rotary klub Nitra. Je jl 26 let.
V letech 1995-2000 navštěvoval~
Univerzitu Komenského v Bratis l avě - fakultu řízení. V současně době působí jako ř~ditelka
služby zákazníkům u firmy
TESCO Stores a._s. v Nitře,
mluví anglicky a německy, čás
tečně rusky. Školní rok
1993/94 strávila jako . studentka na .Jackson High
· School v měs tě Jackson, Minnesota, USA. Pokud jde
. o sport, zajímá se o aerobik, gymnastiku, 'lyžování,
turistiku ~ tenis. Má zájem nej_en o současný, ale
i o klasický tanec, hudbu, interiéroVý design, módu
a výrvarhé umění.

očním oddělení

místní nemocnice a peo pacienty s extraokularnlmi chorobami a s šedým zákalem. Denisa mluví
· anglicky, částečně německy a čte a píše
rus~y. Jej ími .koníčky ' je _ lyžoyánl,
bruslc;"ní, plavání, wi ndsurfi t~g a volej ba.!.
Miluje přírodu, cestování, moderní
i vážnou hudbu, tanec a výtvarné umění.
čuj e

doporučil

MUDr. Václavu H ejdovi je 28 let. Do výb ěrového
řízení jej dop oručil Rotary
klub Plzeň. Václay je d osud
svobodný. · Studoval na
Ka rlově univerzi tě v Praze,
kterou v oboru iinernlho
lékařství absolvoval v roce
2000. V součas nosti půso bí
na 1. internl klinice Fakultní
nemocnice v Plzni, od října
hepato-gastro-enterologie a specializuje se na nefrologii"-a haemodialýzu. Svou 'vědec
kou práci zam ěřil na téma "Metabolické poruchy při
chronickém selhání ledvin, zejména poruchy krevní
srážlivosti" . Václav je zaklád ajlcim ~lenem ROT ARACT klubu Plzeň. Plyn ně hovoří anglicky
a německy, částečně rusky. Jeho koníčky jsou divad lo,
literatura a film, ze spo rtů pak sjezdové lyžování,
kopaná, tenis, squash a cyklistika.
Stejně stará je MUDr. Denisa Škrovinová, kterou

do

výbě rového řízen í

d o-

poručil Rotary klub Žilina.
O bor lékaistvl absol~ovala

na

Univer'z.i tě

Komenskéhomediciny
v Martině na SÍovensku
a specializuj,e se na obor oč- ·
nlho lék:ařstvl. Pracuje na

Jeseniově fakultě
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Konečně MU/)1: KateřimtMarkovou
doporučil

do vý-

běrového

řízení

Rotary
klubu
Jihlav':!. Nyní je jí
29 let. Obor všeobecného lékař
stvl vystudovala
v roce 1996 na
lékařské

fakultě

Karlovy · univerzity v Hradci Králové, v· roce 1999
získala atestaci v oboru vnitřn íh o
lékařství. Nynl se specializuje na obor
gastroenterologie a Je čle nkou odborného
týmu pro správnou výživu při nemocnici
v Jihlavě. Kateřina velmi ·ráda cestuje,
poznává novt země a různá kulturní
proštředl. Ze sportů má nejraději
volejbal, ale hraje také tenis, pěstuje
i gymnastiku, lyžování, squash a cyk~
listiku. Ráda hraje na klavír a čte knihy.
Všem členům tohot~ studijního
týmu přejeme, aby se během svého
pobytu v Kalifornii v oblasti ohromné
. aglomerace Los Angeles sezn~mili
' s mnoha zaj ímavými lidmi a p řivezli si
mnoho odborných poznatků pro svou
praxi. Budeme s~ těšit, že v příštím čísle
našeho 'magaz(nu se budeme moci dočíst
řadu ·zajímavých informacich o jejich
zkušenostech a poznatcich z jižního'
Švédska.
Společně ; naším GSE-týmem
přiletí do Priliy reciproční tým, ktetý·
vysílá do našeho distriktu kalifornský
distrikt 5280 ..(oblast Los Angeles).
V péči našith Rotary klubů bude až do
3. června, a to postupně v Praze, Plzl)-i,
Jihlavě, Brně, Nitře a v Žilině.

PiuVÍTÁME -GSE-TÝM

z KALIFORNIE

Další informace lze v ,případě potřeby vyžádat u:

--------------------------------Kalifornský distrikt 5280, pokrývající oblast městské aglomerace Los
Angeles, vybral do svého GSE-týmu,
vysílaného k nám, tyto osoby:
Vedoucím
teamu bude Charks
G. Chuclt j úonhard
HAnchnt, člen Rptary klubu San
Pedro. Chuck pracu. je jako agent v oboru
nemovitostí 'u firmy
ReMax Seapoint Realry.
Působil jako prezident v Rotary
klubu San Pedro v roce. 1994-1995
a v RC Torrance Del-Amo v roce 198081. Je současně členem několika humanitárních o~ganizacf. V tomto rotariánském roce vykonává funkci ředitele
distriktové komise pro profesní službu.
Společně se svou manželkou působil
po_několik let v organizaci Torrance~Del
Amo Rotary/Urawa, která zajišťovala
výměnu japonských studentů. V době,
kdy byl členem RC Torrance Dei ·Amo
Active 20-30, byl vybrán, aby společně
s manželkou reprezentoval USA během
dvoutýdenního.pobytu v Anglii a Skotsku. Chuck se zúčastnil dvou Světových
kongresů Rotary -v Taipei na Tajvanu
v roce 1994 a v-Chicagu v roce 1980..

Kalifornský tým budou tvolitt

K jejím koníčkům . patří bruslení, šití, přehlídky
automobilových veteránů, miluje koncerty místních
· skupin, umělecké a módní přehlídky a návštěVy kin
a muzeí. Za svého pobytu v České republice by se ráda
setkala se zástupci filmové produkce, navštívila divadlo
a operu. Také ji zajímají naši módní návrháři; chtěla
by se pooívat se do textilnť továrny, na mód.ní
přehlídku nebo poznat práci při grafické úpravě
módního časopisu, což by pro ni byla velká zkušenpst.
Těší se na setkání s různými místy České
a Slovenské republiky, rotariány a jejich rodinnými
příslušník.y.
·

..

Třetí člen ku

týmu Anplinu
Mllt'tinez Gomez doporučil Rotary klub Vernon. Její matka je
..-.::1~
Mexičanka, ale narodila se v Los
\~
.Angeles. Je jt 27 let; je vdaná a má
~
-..
.... ..__. dvouletého syna jménem Tyler
Dqminik.
Na střední škole Bell High·
School v městě ·Bel!, Kalifornie vyučuje v 9. až 12.
ročníku angličtinu a roz- hlasovou žurnalistiku včetně
yÝužívání videa a filmu. Působí jako poradce pro
mezinárodní aktivity.
Ve volném čase ráda kreslí a maluje, čte knihy s politickou~ .etickou a sociální tématikou. S velkým zájmem
navštěvuje muzea, divadelní představení, muzikály
a operu. Velmi ráda jí, i když je vegetariánka. Má ráda
dlouhé procházky a ta~ec. Miluje půvaby evropské
architekt\lty.
Během svého pobytu u nás by ráda navštívila školy
druhého stupně a.seznámila se se systémem výuky.a s financováním školství. Chtěla by se seznámit s Iídini
pbývajícími se humanitární problematikou a prodiskutovat s nilpi kulturní a sociální rémata, a s lidmi
s uměleckým zaměřen ím (poezie; výtvarné umění,
hudba). Chtěla by poznat, jak Češi a Slováci úvažují
a jak se vyrovnáv~jí se sociálními faktory společnosti.

-"'.tf:___

Je nejmladš'í z pěti dětí, narodila se
a vyrůstala v Los
Čtvrtou členkou je ]11ne
Angeles,_ Kalifornie~
EliZAbeth Ochtiit, kterou doporučil ·
Do GSE-týmu ji
Rorary klub Manhattan Beach. Je jí
zařadil RC Dei Amo ~
24 let; je svóbodná, bezdětná.
z Lo~ Angeles.
Působí jako poradce na Kalifornské
Před pěti letr.
univerzitě v Los Angeles (UCLA)
ukončila Los Angelés Technical T rade
v ódboru Career
Center - oddělení
.
.
College se zaměřením na módní design.
EXPO Internship and . Study
Během studií pracovala jako asistentka.
Abroad Service$.
kostýmního výtvarníka ve filmu. Od té
~akalií.řský titul v oboru pedagogiky získala na
doby se jako kostýmní výtvarnice po"Northwestern University v Evanstonu, IL, v r. 2000
dílela na mnoha projektech filmových,
abs_olvovala magisterské studium pedagogiky na
obchodních, hudebních klipech a fotoUCLA. Jane velmi ráda cestuje, čte a také vaří. Někdy
grafiich pro reklamu a katal~gy: .
·v budoucnosti by se ráda srala cukrářkou. Mluví

David W Johnson j -o-a@mediaone.net
částečně španělsky. Těší se, že se sezná.mí

s česko·u a slovenskou kulturou. Hodně
slyšela o umělecké ú~ovni naší opery
a o krásách architektury. Ráda by se
· seznámila s naším školstvím a s trhem
pracovních sil. Moc ji zajímá, jak se
u nás chodí na houby a chtěla by se
naučit znát, které z nich jsou jedlé
· a které jedovaté.

Pochází ze San
Diega
vyrůstal'a
v dvounárodnostní
a tedy biling~ální
rodině. Matka a babička byly imigrantky
z M~xika, otec skot- ·
sko-italského původ~.
Ke studiu španělštin y si Diana později
přibrala arabistiku. Po ukončen í středn'í
školy se věnovala problémové mládeži
v San Diegu, zejména m ladistvým
delikventům. "Byla to nádhero~ práce děti jsou úžasná síla k tvoření zázraků ·
bez ohledu na obtížnost jejich osobní
situace." Ve svém volném čase trénovala
mladé atlety.
V roce 1996 ukončila práci s dětm.i
a začala uskutečňovat svůj sen· vysokoškolská studia na UCLA. Studia
ji zavedl a do Jižní Afriky, do Evropy; do
Egypta a na Střední východ zís.kala
Rotary International Ambassadorial
Scholarship.
·
Po ukončení studií sociologie- a mezinárodního ·rozvoje pracuje jako
specialistka na P .R. a konzultantka
v oblasti plánování. Její poslední projekt
směřoval do oboru produkce internetového filmu. Spolupracuje s Rotary
(nternational - účastní se l ékařského
projektu pomoci Nigérii.Ve volném čase
píše povídky, ·a to v obou jazycích angličtjrl'ě i španělštině.
·

Podle podkúzdů od distr. 5280
.
připavil
Dobrosúzv Z~man, PDG,
RC P!uň

r---------------------------------------------------------------------~------------------------~---------- ,
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UVÍTÁME GSE-TÝM Z]ItNíHO ŠVÉDSKA
i turistika po lesích a horách.
Velmi rád ši pak odpočine ve
své letní chatě.
·Jeho GSE-rým je sestaven z těchto členů:
.Jenny Hulthové· je 27 let
a žije a pracuj.e v městě Ystad.
P ůsobí jako nápravný dů
stojník při Švédské vězeňské
a nápravné službě .pro ženské
vězně a so učasně i pro.obecn ě
prospěšné služby, které před:
stavuj í jeden druh trestu
namísto uvěznění. Chce se
seznámit s dm, jak se obecně
zachází s vězni a pachateli
přestupků v jiných zemích.
. Jetmy získala diplo~ jako

z vojenského, tak i civilního hlediska.
"Abyste mohli .pochopit budoucnost,
musíte také hodně vědět o minulosti ."
Sebastian má rád hudbu všeho druhu
a sám také hraje na klavír.
Mattiasovi BjeUv~ je 28 let, žije
v Malmo a působ í jako architekt a měst
ský plánovaČ' v Landskrona. Jedním
z jeho úko lů. je vytvo řit nový směrný
. územní plán pro městskou radu
Landskrona. Pracuje také jako odborný
asistent psychologicl<ého plánování na
Unive rzitě v Luod u pro studenty
architektury a stavebnictví.
Mattiase zajímají ·_zejména aspekty
životního pros.tředí a sociologie ve s féře
městského plánování a taki architektura
ve stylu Čzv. "Modem Movement".
Velmi rád .by se při svém pobytu u nás
setkal s architekty a plánovači měst
v České republice i na Slovensku, aby si
s nimi vyměn il své názory, zkušenosti
a nové náměty. Chtěl by získat také nové
S guvernérem Rotary d istriktu
poznatky o výchově studentů archi2390, pokrývajídm oblast jižního
tektury.
,
Švédska; byla pro tento rotariánský rok
Vedle svých odborných zájmů se
dohodnuta výměna studijních GSE
Mattias zajímá o řadu dalškh témat,
týmů obou stran.
jako např. o literaturu, starožitnosti,
Švédský tým, který během svého
nebo také o ranec, abychom jmenovali
po.bytu navštíví jak Českou republiku,
jen někte ré.
Členové Jv_édského týmu
tak i Sloven·sko, povede pan Osten
Pro případ, že by se některý z člen ů
Tordenmt~lm, který je členem Rotary
rýmu nemohl cesty k nám zúčastn i ~,
instruktorka aerobiku, takže ve svém .volném čase
klubu Harlosa. Pracuje v něm jako
byla jako náhradnice jmenována Maria
působí jako cvičitelka pro různé · typy tohoto sponu.
referent pro výmě nu mladých. Je
Persson, jíž je 3? Jer. Ž ije ·v obci Raa
Zá roveň ji zajímají otázky mezinárodní solidarity
technickým ředitelem u firmy Exomadc
a velmi aktivně se zapojila do švédského mírového · poblíž H elsingborgu. Pracuje jako
AB, která vyvíjí, vyrábí a.prodává řídící
výzkumný pracovník v oboru kontroly
hnutí. Dosud je členkou Mezinárodního červenéh o
a kontrolní_ systémy, jichž se používá
kvality potravin u spo lečno sti O rkla
kříže a prostředn ictvím dětský~h vesniček SOS se stará
h lavn ě v automatizaci oboru stavebPood A.S. V minulosti získala
o jednu llletou vietnamskou dívku. Občas pracuje v jednictví, voélárenství a v oboru čištění
šes ti měsíční
odborné
stipendium
né malé prodejně v Ystadu a prodává drobné zboží.
odpadních vod a v zařízení~h pro rozvod
Torbjomu Sandsn·omovi je 30 let, žije v Malmo
v oboru řízení kvality potravin v Řecku.
tepelné a elektrické energie. Jejich
Jelikož podnik Orkla Foods se chce dále
a pracuje jako učitel matematiky a přírodních věd na 4.
odběrateli jsou téměř všechny země
rozš i řovat, přičemž východní Evropa je
až 9. stupni školy v městě Bergaskolan, Limhan n. Jako
Evropy.
z tohoto · hlediska pro ni zajímavou
učitel působil také v Anglii. ! orbjo rna velmi zajímá,
Velkou část své pracovní doby .tráví · jak se matematice vyučuje v zemích střtyqní a východní
oblastí, ch těla by se Maria dozvědět něco,
Osten · mimo svou kancelář, protože
Evropy, aby pak mohl své zkušenosti porovnat s těm i,
víc o těch to zemkh a <? tom, jak se
navštěvuj e firemní dealery i jednotlivé
které získal ve Š~édsku, Anglii a v Dánsku. .
v nich zpracovávaj í potraviny. Meži její
zákazníky. Ostenovi je 56 let, jeho
Sebastianovi Linde je 27 let, žije v Lundu a prakon íčky pa t ří vaření a ly-Iování.
manželka se jmenuje Ingela a má čtyři již
cuje jako ·důstojník švédské armády v Revingehedu
dospělé děti. Velmi se zajímá o motonedaleko . Lundu. Má hodnost podpo ručíka. · Byl
cykly, proto je také člen em meziúčastníkem švédského prapo.ru v Bosně. Jeho
národního ro~ariánského sdrůžení přátel
jednotka, k~erá byla součástí tzv. "sociálních hlídek",
motocyklů {International Fellowship of
nesla odpovědnost jak za srbské, tak i muslimské
Motorcycling Rotarians). K dalším jeho
vesnice. Sebastian by se chtěl dozvědět něco více
zájm ům patří jak cestování, tak
o zemích střednÍ a Východní Evropy, a to jak

..
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NAš GSE-TÝM DO ]IŽNÍHO ŠVÉDSKA
GSE tým discriktu 2240, který
v dubnu nav~ tlvl distrikt 2390 - jižní
Svédsko, povede Ing. Vútdimlr Adámek
z RC Ostrava.
Vladimír Adámek je z Ostrávy, je
mu 48 let. Členy jeho rodiny jsou
manželka Sa~a·, jedenáctiletý sÝn. Petr
a pes Keily. Velice rád lyžuje, leze po
skalách a jezdi na kole - v tom má
shodné záliby se svým synem. Navíc jej
bav{ cestováni, sblr~nl po~tovních
známek, chata v Jeseníkách a vařeni.
Absolvoval VSB Ostrava, pracoval
v celulózce v ekonomických i obchodních funkcích. V roce 1991· založil
obchodní spol eč nost Odra Trading,
která obchoduje se d řevem, papírem,
obalovými materiály, · hygienickým
papírem a přírodními vlákny. Její
. či nnos t je rozsáhlá - partnery má
v B ělorusku, Litvě, Německu, Polsk1,1,
Rakousku, Slovinsku a Peru. Vladimír
hovoř{ německy, anglicky, polsky a rusky. Členem RC Ostrava je od roku
1993, v so učasn é době je prezidentem
klubu; kromě toho pracuje v distriktnl
komisi pro Rotary F~undation a v distrik- ·
tové komisi pro mezinárodní spolupráci
s Polskem reprezentuje Českou repub.liku.

MUDr. Karel Wdówka bydlí
v Pros tějově, je mu 31 let, je svobodný.
Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, pak pracoval jako
lékař
na
chirurgickém
oddělen{
nemocnice v Prostějově, v roce 1997 složil
specializační

ates tační

zkou~ku

z chirurgie I. stupně. Již sedmý rok
pracuje jako odborný chirurgickY lékař
v nemocnici v Prostějově. Účastni se
odborných stáži a kurs ů, věnuje se
odborné publikační činnos ti. Jeho velkým
koníčkem je sport - od dětství
k jeho nejobllbeněj~lm 'patřilo plavání,
atletika a orientační běh - ten dokonce ria .
celostátní úrovni. Rekreačpě pěstuje
cyklistiku a tenis. Jeho současným
největ~lm koníčkem je rybolov. Do Svédska se ~~~ - za prioritu pqkládá odbornou část programu, tedy nav~těvu chirurgických pracovHť, seznámeni se
s provozem a aktivní zapojeni do
činnosti. Tě~l se na poznáni nových míst
a setkání s novými přáteli.

Ing. Petr Kolek bydlí v Ost;avě-Porubě, bude mu
27 let, je ~vobodný. V roce 1997 dokončil studium na
VSB-TU, Ekonomické fakultě, obor marketing
a management. Pracuje ve společnosti PST Ostrava a.s.
- v současné době ve funkci obchodního ředitele. PST
Ostrava a.s. se zabývá celními službami, spedicl
a logisrikou; patři k nejvýznamněj ~ím firmám tohoto
oboru s desítkami poboček v ČR a dceřinými
společnostmi na Slovensku a Ukrajině. Petr se ve
volném čase aktivně vě nuj e sportu - v létě dává
přednost tenisu a horskému kolu, v zimě lyžím. Rád
by prohloubil. své znalosti v ná mořn í spedici

a logisrice. Doufá, že se mu v rámci tohoto oboru
podaří navázat obchodní partnerství. T~l se, Že pozná
místní zvyky, kulturu a životní styl. Domnívá se, že
informace o ČR mohou vzbudit zájem nejen u švédských přátel, ale i mezi potenciálními obchodními
partnery.
Marek Baláž pochází ze Spi~ké Nové Vsi, je mu
36let a je svobodný. Po ukončení gymnázia absolvoval
dvouleté nadstavbové studium na Hotelové ~kole
v Kežmarku, obor cestovní ruch. Stále více se ale
zabýval kulturními aktivitami - pracoval v Domě
kultury ve Spi~ké Nové Vsi, psal literární recenze; po
Sametové revoluci spolupracoval až do roků 1994 s rockovou skupinou "Čo koho do toho", která vyhrála
někol ik slovenských soutěží, natočila MC a CD,
koncertovala v řadě měst Slovenska i České republiky.
Po založení kabelové televize Reduta ve Spi~ké Nové
Vsi v roce 1994 se stal jejím redaktorem, dnes je
zástupcem ~éfredaktora. Za svou práci získal ně kolik
ocenění. Absolvoval kurs investigativní žurnalistiky v Budapešti, zúčastnil se semináře o volbách a Evropské
unii v Maastrichtu a Bruselu: V r. 2000 získal
certifikát Dánské ~ koly pro žurnalisty za absolvování
kursu o EU v Bruselu a Bratislavě. V leto~ním roce byl
přijat na ústav Academia Istropolitana Nova, kde
studuje vzdělávad kurs týkající se evropské integrace.
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Jako novinář. realizuje · projekt Stúdio
reportérov regiónov; za pomoci Open
Society Fund nato čil dokument
"Helsinská ~anca", podporující snahu
Slovenska o vstup do EU. S přáteli
založil občan ské sdružení Občan a společnost, které chce podporovat občanské
principy ve s polečnosti a zároveň
pomáhat mlad ým regionálním uměl
cům . Pqdllel se na dvou básnických.
sbírkách, nyní pracuje na vydáni dal~l.
Rád sportuje, v minulosti dokonce
závodně (hokej, fotbal, tenis), rád
cestuje a poznává nové lidi a kraje. Právě
nová setkání považuje za inspirativní pro
svou práci.
I1lg. Milan ]flek žije v Chebu, je
mu 30 let, je svobodný. Nejptve - v le- .
tech-1989-94 - vystudoval Zemědělskou
fakultu Jihočeské univerzity, poté v letech 1994 - 2000 katedru ekono•
miky a financl Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Vzdělával se
i v zahraničí - absolvoval studijní pobyty
na Amsterdam School of Business,
Niwzeml, University of Azores, Awrské
ostrovy, Sparsholt College Hampshire,
Velká Británie. Od roku 1997 pracuje
na Katedře účetnictví a financl Země
dělské fakulry Jiho české . univerzity,
zprvu jako asistent, nyní jako odborný
asistent. Pobyt ve Svédsku ho láká
z několika důvodů: rád by se seznámil
s úspěchy a problémy ekonomiky se
zvláštním zaměřen ím na otázku
místních financl a regionálního rozvoj~,
poznal akademické prostředí ve
Svéd~ku, systém univerzitního vzděláni
a výzkum na univerzitách. Zajímá ho
také studium přístupů k dlouhodobému
investičnímu rozhodováni a finančnímu
plánov.á ní švédských munřcipalit,
studium metodiky výuky v rámci kursů
veřej nýc h fin ancl a orien ta~e ve .
výzkumu veřejných I municipálních
financl, provádě ném švédskými univerzitami.

podle podkladtl
Andrea Vernerová,
RC Brandjs-Bofeslav

z našich kfubz't
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Vraťme se krátce ještě jednou
k celodistriktovému projektu benefičních
konc<;rn:'1, nazvaných TMAVOMODRÉ
VEČERY. Jejicn výtěžek byl určen - ar
takovýto ko':lcerr pořádal kterýkoliv český
nebo slovenský Rorary klub - vždy pro
naše slabozraké a nevidomé spoluobčany.
Tak tomu bylo - ostatně již podruhé i v Plzni: -tamní Rorary klub uspořádal po úspěšném koncertu houslového
vinuóza Václava Hu<!ečka dne 5.
prosince 2000 - svl'1j druhý benefiční
koncert. T<;nrokrát byly na programu
s.lavné operní árie a dueta, protože se
podařilo dohodnout velmi úspěš nou
spolupráci s .c:elým operním souborem
plzei1s)cého Divadla J. K.
Tyla. Proto se také tento
velmi atraktivní koncert
mohl uskutečnit v reprezentativním prostředí plzei'í.ského Velkého divadla.
Přestože hlediště nebylo

bohužel plně obsazeno (rýž den se shodou okolqostí
konaly v Plzni ještě další tři koncerty!), panpvala
v divadle slavnostní atmosféra díky pochopení a porozumění všech zúčastněných pro humanitární záměr této
akce. Projevili je nejen všichni návštěvnici v hledišti, ale
i všichni účinkující - sólisté, "operní sbor i operní
orchestr pod řízením šéfdirigenta Jiřího Strunce.
Považovali jsme si za čest, že se toho~o benefičního
koncertu zúčastnil na naše pozvání řaké náš dlouholerý
přítel a bývalý guvernér našeho tehdejšího spo lečného
rakouského Rotary distriktu 1920, dr. Rudolf
Buch~eiser, člen RC Rohrbach. Do Plzně přijela
r0vněž
početná
delegace našeho německého ·
partnerského Rotary klubu Regensburg Marc-Aurel.
Při slavnostním zahájení tohoto koncertu předal
p. Jiří Samek, čl en Rotaiy klubu Plzťl'í, jménem vedení
klubu paní Ireně
Kosíkové, před stavi
telce obecně prospěšné
organizace T).'FLOSERVIS v P.lzni,
symbolický šek na
částku 35 000 Kč jako.
dar ve prospěth nevidomých. Za ryto prostředky bude možné
pořídit různé typy
k o mp enzačníc h

Benefilnl koncert v Plzni
!zahdjil lim .RC Pluň jiřli
-

I

Na benefilnlm· koncertě, pořddantm
IRotary ltlubnn P/uň, úlinltoval opernll
orchmr se sólisty i opernlm sbornn.

pomíkek, které jsou
určeny pro z rakově
Samak.
postižené. U TYFLOSERVISU se pak s nimi může postižený seznámit, vybrat si takovou, která Je
vhodná pro jeho potřebu a nacvičit práci s ní a její
obsluhu. Jen tak j~ možné zajistit, ~e pomůcka skutečně ·
vyhovuje, že splní" očekávání zrakově postiženého a že
tedy" státní finanční pros~ředky, vynaložené jako

příspěvek
smysl uplně

·
na JeJ• zakoup e~í, budou
využity.

Šek na35 000,- Kl obdržela od RC Plzeň
rpanl Irena Koslkovd, vedoucl TYFLOSERV!Srt v Plzni.
. Můžeme tedy s plným uspokojením
prohlásit, že se celodistriktový projekt
T!viAVOMODRÉ VEČERY setkal
skutečně s velmi kladným ohlasem nejen
u řady českých a slovenských ·Rorary
klu.bů, ale i u· celé naší veřej nosti. Aspoň
jsme tak mohli pomoci těm, jejichž
životní . podmínky jsou velmi značně
· omezeny.

Dobrosl~v Zeman, PDG,
Rotary klub Plzeň
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V předveče~ letošnfho sem i náře
PET S se v Brně setkali dne 16. března tři
distriktoví
fuilkcionáři . Rotarý
lnternational - PDG Dobroslav Zeman,
DG Ivan Belan a DGE Stanislav Novák,
aby ustavili - podle vzoru našich
rakouských přátel z našeho bývalého
distriktu 1920 - Guvernérskou radu
distriktu 2240. Jejími člen y se postupně
stanou všichni další guvernéři, kteří v našem distriktu nastoupí do této fun kce.
Guvernérská ·rada se rak natrvalo
stává operativním poradním orgánem

právě úřad ujícího guvernéra a přejímá tuto funkci po
· Poradním sboru D G.
Poradní sbor D G je složen z více-než 40 vedoucích
jednotlivých odborných komisí, případně subk~m i sí .
a jejich členů, které byly v rámci distriktu zřízeny pro
řízení či n ností v jednotlivých sférách aktivit našeho
distriktu (Nadace Rotary, Služba mládeži, Služba
obci, Mezinárodní vztahy, Public Relations apod.) .
Ve své dosavadní podobě bude Poradní sbor DG
působit pod řízením právě úřadujíéího guvernéra
sa mozřej mě i v dalších letech, neboť j edině na o bětavé
práci všech jeho členu závisí ú spěš ná činnos t celého
našeho distriktu. O dpadne v:šak jeho svolávání jednou
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.za půl roku (tj. v předvánoční době
a pak u příležitosti distriktového shromáždění), k teré bylo pro všechny
zúčastněné časově i finančně z~ačně
náročné. Nově ustavená Guvernérská
rada distriktu bude napříště pro ·
úřadujícího guvernéra vhodným odborným p~radním zázemím, opírajícím se
o zkušenosti, které její členové nabyli při
výkonu náročné funkce g uvernéra
distriktu.
·
Dobrosuw Zeman, JfDG,

RC Plzeň
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z našich klublt

BENEFIČNÝ PLES V ZILINE

f

Pomoc handicapovaným deřom
a zviditel'nenie myšlienok Rorary bolí
hlavnými ciel'mi 1. reprezemač~ého
plesu Rotary klu bu v Ž iline. Táto
myšlien~a, pri ktorej zrode stál Vladislav
Tamáši, prezident klubu, sa srala 10.
februára tohto roku skutočnosrou.
Viac ako trisro účas tn fkov plesu,
medzi ktorými nechýbali guvernér Ivan
Belan s manželkou, priatelia z Rotary
klubov v Ostrave a Liptovskom Mikul;íši,
významné osobnosti zo Žiliny, Marcina
a okolia, sa v prfjemnom prostredf
výoorne zabávalo:
. Medzi vrcholy plesu patrila aukcia
obrazov a plas{fk, kro~é vytvQrili
postihnuté deri na Jašidielni a Stružielke, ako aj odovzdanie symbolických
šekov Soni Holúbkovej, krorá je dušou
J ašidielne,
Marre Letovej, organizátorke Stružielky. V aukcii bolo

z Večerov Milana Ma rkoviča . .Yšetci tito
umelci v záujme podpory aktivit Rotary
klubu vysrúpili bez nároku na honorár.
Rotariánsky 'ples predsravoval vrcli.ol
plei ovej sezóny v Ž iline a jej okolí. Bol
len pre pozvaných a záujem značne
prevýšil priestorové možnosti. Významne prispel ku komunikácii ideálov
Rotary a stretol sa so záujmom verejnosti. Svedči a o tom aj. prfspevky v regionáln.ej televfzii, rozhlase a novinách.
B enefi čný výražok dosiahol 70.000
korún pre Jašidielňu a 70.000 korún pre
Stružielku.
V mene Rotary klubu Žilina chceme
aj touto formou poďakova[ účasrnfkom
plesu, ktorf všetci prispeli na h umanitné
akcie, ako aj ďal šfm jednotlivcom a organizáciám, krorf podporili a podporujú
myšlienky Rotary a projekty, ktoré
. organizuj ú .žilinskf rotariáni.
Verfme, že účastníci plesu ho
hodnotil~ podobne ako Bohuš Palovič,
prezident RC Liptovský Mikuláš: "Teraz
sme prišli mikrobusom, no o rok
prídeme aurobusom."
juraj Sabaka,
sekretár RC Žilina

a

Očastnlci pksu: zi'ava - Vladislav TamáJi, prezident RC
Žilina. manželk~ Beátll, Michal Dočolomanikj, m~nže_lkti
guvernéra Mananna a [van Belan, guvernér diltnktd,
2240.

Akt odovzdania !eku pani Marte Letovej - vedtícej
!pecia/izovaného zariadenia pr'e postihnuté det ·
STRU2!ELKA - odovzddva prezident RC Žilin
Vladislav TamáJi.

Akt oCÚJvzdania !eku pani Sone Holtíbkovej - ridditel'ke Medzinárodného
~stiva!tt postihnutej' mlddek ]ASIDIELŇA - otlovzdáva prezůlenť'1ft!

Žilina Vladislav TamáJi.

.

·

vydražených všetkých 30 obrazov a plaštík v hodnote 40 tisíc korún, pričom
cena najdrahšieho obrazu sa vyšplhala
v ostrom súboji dražitel'ov až na 4.800
korún. ,'
Celý. večer moderoval ;námy herec
Michal Dočolomanský, · mimochodom
čerstvý čestný člen Rotary klubu Žilina,

krorý oksem hovoreného
slova prispel aj spevom
a zbojnlckym vystúpením
z muzikálu "Na skle mal'ované". Svojou virt.uozitou
zožali
úspech
"Robert Puškár a Ivan
Niňaj- Pressburger duo"známi aj ab "Pá~i brada"
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spolupracujeme se zahraničím
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SPOLUPRÁ.CA S ROTARY KLUBOM
] ANÓW LUBELSKI V POESKU
Ešre v rqku 1998 sa obrátil na náš
klub vo Spišskej Novej Vsi prezident RC
v Janowe Lubelskom v 'Pol'sku s návrho m na bližšie kontakty a spoluprácu.
V Pol'sku sll tradície rotariánskeho hnutia silné a po páde komunizmu sa začali
zakladat nové kluby skor ako u nás.
Janów Lubelski je nevelké mesro.
Má 18 tisíc obyvatel'ov a leží asi 90
kilometrov južne od Lublinu v oblasti
rozsiahlych lesov a vodných ploch.
Obyvatel'scvo sa tam ~oberá v prevažnej

Zo stretdvliy p riatel'ov
miere činnosťami spojenými s pol'nohospodársrvom a lesníc.rvom. V meste je
výrobný závod na vý:obu súčasrl
zemných strojov a . neďal eko mesta
Stalowa Wola so známym strojárskym
podnikom.
Rotary klub Janów Lubelski má asi
3 0 členov a je profesne vytvorený
z radov lekárov, zdravornlkov, učit~l'ov,
štátnych · zamestnanco.v, podnikatel'ov
z oblasti reklamy a stavebníccva.
Tamojšl klub p;mí medzi najstaršie
a najaktívnejšie v Pol's ku. Aj v súčasnosti

je vel'mi aktívny a je sa od neho čo priučit. 'Hlavné ·.
Poviere si - na čo Je to dobré?
Okrem výmeny poznatkov z č inn osti
akrivity.sú sústredené na pomoc detom .(zd ravo rn íc~a
klubov sll ro výborné prlležitosti, aby sa
a lekárska pomoc, vzdelávacie programy, odstránenie
analfabetizmu v rámó medzinárodných 'programov) ' pri minimálnych nákladoch strerli
odborníci (často šp i čkoví) z rovnakých
a na organizovanie prát:dninových a vzdelávadch
.a príbuzných profesi!. Keď majú takíto
pobytov detí v prfrode v regióne Janowa. Členovia RC
dávajú pre tenro účel k dispozícii svoje súkromné · l'udia príležitost srrem'ltt' sa, o vzájomnú
komunikáciu sa vedia vel'mi rýchlo pozariadenia, chaty v lesoch v okolf mesta.
starat sami. Okrem výmeny odborných
Aj keď 'kolegovia v Janowe majú rozvinuté
poznatkov a skúsenosřl je to aj výborná
kontakty s RC v západných krajinách, hl'adali partnera
p ríležirost aj na preskúmanie možností
v slovanských zemiach, kde by odpadli jazykové
na opbornú a obchodnú spoluprácu.
bariéry a kom_unikácia by bola · bezprostrednejšia.
Osobný kontak t je
v takýchto prípadoch
nenahraditel'ný. ·
Pol'skl
priatelia
viackr~t navštívili aj
naše 'mesto a okolie.
Keďže Janów Lubelski
leží na šlrej rovine (asi
300 km od h raníc),
naše vrchy a členitá
krajina sa im vel'mi
páčia . Privedú okrem
svojich rodin aj priatel'ov s rodinami a runajší podnikatelia v cesrovnom ruchu nájdu
d'alšlch stálych klientov. Aj takto móžu
aktivity Ro tary klubu
nepriamo pomod regi·
ónu. ·
Pri pos l~dných strétnutiach bol vel'ký
záujem o kontakty so
Spišskou Novou Vsou
aj od kolegov z :Lvova
. a z Užhorodu, kde je
rrad ícia rorariánskeho
Aj spoločné problémy posrkomunistického vývoja
hnutia vel'mi silná, keďže už z,a prvej
a prlbuzná mentalita rozhodli o tom, že si vybrali
ČSR pósobil v Užho,rode .s ilný klub.
Aj tieto možnosti chceme využit
klub_ového partnera zo Spišskej Novej Vsi-. Treba
povedať, Že nejde len o oficiálne dokladované zrnluvné
v prospech regiónu.
vztahy, ale o neformálne pracovné a l'udské kontakty,
založené na spoločných záujmoch a priatel'srve.
RC Janów Lubelski organizuje · každ ý rok
neformálne stretnutia na medzinárodnej úrovni, ktoré
nazvali "Sporkanie na tras~" . Okrem pol'ských klubov
z Janowa, Lublina, Rzeszowa, Stalowej Wole a ďalších
pol'ských miest sa na ňom zúčastň ujú kluby z UkraRilstislav jacdk,
jiny - :Lvova a Užhorodu a zo Slovenska -, Sp.išskej
RC Spišskd Novd Ves
Novej Vsi.
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OSOBNOSTI MEZI NÁMI
Můj dům,

mi'1j hrad, říká staré
ovšem musí nčkdo
navrhnout, projekwvat, postavit. Domy,
které staví architekt Paruk Sarnjlič,
naplňují představy zadavateltl. Jeden
z nich - ten nejn~vější - srojí v Brandýse
nad Labem. Je projektován dle zvláštních
potřeb majitele, který do vlastního
architektonického řešeni 'sice nevstupoval, . ale určil, jaké prostory
k jakému využiti chce v domě mít. Jednalo se mu předevJfm o to, aby
se zde členové rodiny cítili volně a příjemně a aby stejně dobře tento
dům vnlmali i hosté a přátelé majitelů. Rytmus denního života členi'•
rodiny byl rozhodujícím elementem při určová ní účelu jednotlivých
prostor domu.
přfslovf.

Dům

v Ilidže, Blažuji a Dobrinje, dětská nemocnice a komplex operačních
v Nahorevu. Byl rovněž projektantem rezidence prezidenta Tira
v Drvaru. Od roku 1986 do roku 1994 zastával funkci hlavního ·
architekta v Sarajevu. V roce 1985 byl jmenován odbornlkem
OSN/TCDC, UNESCO a HABITAT a od r. 1986 zařazen na
mezinárodnl seznam expertů OSN u uvedených specializovaných
organizaci pro práci ve stčedisclch OSN.
V letech I 992-95 zpracoval projekt a program . rekonstrukce
města Sarajeva ve válečném a poválečném obdobf.
Od roku 1995 žije v České republice. Zpočátku šest měsfců
spolupracoval s pražským architektonickým studiem Casua, poté
založil společnos ti EFA-PRAHA, která se zabývá projekrovánlm
všech druhů objektů, jejich realizaci a inreriéry. Mezi jeho práce patři
urbanistické srudie dostavby diplomatické čtvrti v Praze - Tróji
a ateálu firmy A~MECO s.r.o. v Praze - Chodovci, Fitness centrum
a squash kun Paláce Metro s.r.o. v Praze, auto salon, servis
a prodejna Auto Base BMW a Skoda Praha, rekonstrukce lékárny
,. U zlatého jelena" v Domažliclch a lékárny v Oberhausenu
v Německu.
Od založeni Rorary klubu Brandýs- Boleslav v IOCC 1997 je jeho
čl enem, " současné době jeho prezidenrcm.
sá lů

Ing. arch. Faruk Sarajli č v roce 1970 ukončil Fakultu
architekrury a urbanismu Univerzity v Sarajevu. V přlštfch dvaceti
letech se podllel na velké řadě projektů v Jugoslávii -jmenujme např.
Sportovní halu pro XJV, ZOH 1984 v Sarajevu, objekty několika
základnlch škol a jeslf, budovy městských úřadů, policejnl
prefekturu, městskou inspekci, nemocnice, obchodní centrum
KONZUM v Sarajevu. K jeho dalšlm realizacím patří základní školy

Andrea Vernerová,
RC Brrmdýs-Boks/nv

EFA-PRAHA ARCHITEKTURA, PROJEKTY, REALIZACB
250 Ol BRANDÝS n/L.- STARÁ BOLESLAV, Zámek v Brandýse n/L., Plantáž 402
e-mail: efapraha@cmail.cz, tel.: 0202- 80 55 88; fax: ~202- 80 70 90

Atraktivní arch,itektonický výraz
zdravotnická zařízení (lékárny, ambulance, nemocnice)
továrny
sakrální objekty
rekonstrukce
přístavby. nástavby, vestavby
interiéry
urbanismus

Ateliér s novou koncepcí dynamického exteriéru a interiéru:
rezidence, vily, rodinné domy, kolekivní bydlení
objekty pro obchodní účely, administrativu
objekty pro vzdělávání (školy)
objekty pro kulturní účely (galerie, muzea, kina)
objekty pro sportovní účely, rekreaci, zábavu
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"A ty, p1·očjsi trtm vlastně vstoupil?"
Tuhle otázku asi dostávají rotariáni
od té chvíle, co byl založen první Rotary
klub - myslím, že je tak stará, jako je
staré rotariánské hnutí - kdo ví, možná
se s ním narodila .. . Myslím, že se nad ní
zamýšlejí rotariáni ve všech klubech, ve
všech zemích ...
"A ty, proč tam vlastnějsi?"
Základní otázky, jaké si člověk
klade, se obvykle týkají roho, kam
člověk má nebo ne~á patřit, rýkají se
hledání domova.
Zřejmě v lidské povaze je stále jakási
touha někam patřit, hledat domov a . zároveJ'í se ujišťovat, jestli tam paáit
má opravd~1 smysl. Jestli to, co považujeme za domov, opravdu domovem je.
Celý lid ský život je hledáním domova.
Ten,-kdo je na lodi, uvažuje, proč není
na břehu - a ten, kdo zůstal v přístavu,
zase dumá, p roč vlastně není na moři .. .
Tolik ·part i spo l ků - a to,lik vztahů zklamává člověka v životě, od těch
dětských 'až po ry v dospívání, až po ty
v· dospělosti i ve stáří, kdy se už rozhlíží
z výše svého věk)l jako z rozhledny,
rozhlíží se po všech těc h pohaslých
obzorech, po minulých přÍležitostech,
minulých vteřinách, po těch využirých,
po těch nevyužirých ...
"Proč jsi rotarián?"
. Omlouvám se těm, kterým jsem už
na tuto otázku odpovídal, že se k ní
vracím - a jako spoluzakladatel časopisu
Good News (i jako už celkem dlouhodobý "rotariánský misionář") jsem
měl příleži tos t na ni odpovídat už
nesčíslnělqát. Omlouvám se těm, kdo
moje důvody znají, že svoji odpověď na
otázku, která mi byla nyní pro toto číslo

Rcdakčn í

rada:

/ · .~=
7<

•

u.

Proč

být

rotariánem?
Good News·znoYu položena, opakuji ...
Je jedno moudré h ledisko, staré už pár tislciletí,
které se dá od antických dob přikládat jako měřítko na
všelijaká lidská rozh-odování. ..
Antický filozof; který je doporučoval, nerušil, že
·po tolika desítkách pokolení bude jeho návoď svítit do
tmy nerozhod ným.
Tak tedy: zkoumejme chvíli onu otázku "p roč být
rota'riánem?" z hlediska jednoho z. nejmoudřejších
filozofů - z hlediska řeckého Epikteta.
Ne, nepustíme se do hloubek zapeklitých
spekulací, jeho pohled na lidské nejistoty je podivuhodně jednoduchý. Účinný.
A pozoruhodně ladí s pověs tným rorariánským
testem. .
Radí zeptat se, zda to, co chceme udělat, je užitečné.
.
Když přiložíme toto měřítko na rotariánské hnutí,
nelze pochybovat. Těžko nalézt užitečnější hnutí
vzniklé v nové době než je právě rotariánské hnutí.
• Druhé hledisko je stej ně křišťál ově prů:uačné: "Je
to, co chceme udělat, .rozumné?" ·
Stejně tak si můžeme položit otázku, zda je
rozumné, aby se na světě šířilo, což vyplývá z odpovědi
na první otázku - aby se pomáhalo slabým,
bezmocným, trpícím. Aby se zvolna vyn ořovala ze tmy
a úzkosti pevnina soucitu a lásky, aby se tato svÍtící
pevnina nepřestávala vynořovat a stávat se domovem
pro ty, kteří na ní žijí. ..
Odpověď je jednoduchá: je třeba, aby se ze tmy
a úzkosti nepřestávala stále vynořovat rotariánská
pevnina ...

Třetí

Epiktetovo hledisko dopli1!-'je

obě předešlá.

Je to, co zamýšlím udělat, příjem n é?
Myslím, po zkušenostech, jaké mám
z ~ůzných Rotary klubů, že bývá rýdenní
rotariánské setkání velice příj emné.
Jak říká jeden z velkých světových
lékařů, - mimochodem člen českého
rotariánského hnutí už v druhé generaci:
do RÓtary se chodí, aby si člověk potěšil
duši ...
Rotary bývá oázou harmonie, klidu,
přátelství ve zmateném světě, světě
rozkolísaných rozostřených hodnot,
rozostřených a rozkolísaných vztahů ...
Myslím, že Epikteros i Paul Harris
uvažovali - vzdáleni od sebe tisíciletími ve svitu stejné hvězdy:
Ony tři důvody vedou člověka k tOmu, aby byl rotariánem.
Užitečné. Rozumné. Příjemné.
Pokud si nějaké hnutí nese ve svém
· erbu tyto tři vlastnosti, vlastnosti, které
se tak zřidka spojújí do jednoty, proč
v něm nebýt?
Jsem rotariánem, prorože mám rád
Epikteta.
Toho, na rozdíl od tolika nepoměrně mladších - i současných filozofů, v~lice moderního filozofa ...
Jsem rotariánem, protože být
rotariánem je moderní dnes, stejně jako
to bude - doufám - moderní za sro let.
Jako to bude moderní v každé době.
Stej n ě, jako bude moderní vždy pokud budou lidé lidmi - soucit.
Jako b~dJ: vždy moderní láska .. .

Mai'tin Petiška
RC Brandjs-Boles/av

Dobroslav Zeman, PDG (p1'cds.:da), Iva n Bdan, DG , Alexander Brányik, Jan Hladký, Nataša Krcmpod .
.VIartin Pctiška, Milan Roc h, Andrea Vcrncrov;í, Robert Matčjovi č
-ve spolupdci se všemi Rl[ a RTC, které poskytly své podklady
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From: Frank Devlyn - Rl President [mailto:webmaster@frankdevlyn.org]
Sent on: 28, March, 2001 16:54
To: i.belan@bb.telecom.sk
Ref. : SPEC1AL EDITION!!!! - COUNCIL ON LEGISLA TION (DG)

DATE: 28 March 2001
TO: All "Devlyn Action Team Members"
District Governors
District !CO's
All Rl Task Force Members
District Membership Development Chairs
District Task Force Coordinators
Rl Board Members
PDG's
FROM: Frank Devlyn, President- Rotary Jnternational
SUBJECT: ACTION TEAM UPDATE - "SPECIAL EDJTION"
CONCERNING THE COUNCIL ON LEGISLATION

Greetings Aetion Team Members:
Today, we ha ve posted a SPEC JAL EDITION of our ACTION TEAM UPDATE to Our web site at the
following address:
http://www. ti-ankdev Iyn. org/u pdates-engl ish. h tm
This SPECIAL EDITION is devoted entirely to tbc COUNCIL ON LEGISLATION. I am asking all District
Governors and District !CO' s to please forward this Emailmessage to each Club President and each Club
Internet Communications Ofí1cer in their district. It is very important that each and every Rotarian have the
opportunity to become familiar with the items com ing before the COL and to post their comments, views,
and opinions on our Council On Legislation web site at the following address:
http;//www.frankdevlyn.org/council
Please help me, Co unci] Chair Cli tf Dochterman, and Council Vice Chair
Bill Huntley CREA TE A WARENESS among all of our Rotary members so cach may TAKE ACTION to
voice their opinions and ideas on matters belclre the COL.
Frank Devlyn
President, Rotary Intcrnational 2000-2001
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