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Cím se zabývá služba mládeži ?
N ázev služba mládeži (SM) se používá v rámci Rotary lnternational jako souhrnný název pro různé aktivity sloužící mlad é generaci.
a nejz nám ějš í aktivitou je vým ěna mládeže. Na tuto oblast je také za m ěřen tento člá nek. V rám ci SM se však rozvíjejí i další
aktivity a pod křídly SM půso bí i další organizace. Jsou to zejména :
• Rotaract
Činnost Rotaract klubů je obdo bná jako činnost Rotary. Členy jsou však mladí lidé od 18 do 30 let. V novém distriktu 2240 máme v součas
nosti čtyři Rotaract kluby (Bánská Bystrica, Bratislava, Plzeň a Praha) . Tato organizace má již u nás pěkno u tradici a p roto jí bude v dalších čís
lech věn ován samostatný č lá nek .
• l nteract
Je určen mládeži ve věku 15 až 18 let. lnteract kluby jsou organizovány příslušným Rotary klubem a mají podobné d le jako Rotary samé. V našem
distriktu byl založen první Imeract klub dne 23. září 1999 pod péč í Rotary klubu Olomouc.
• Rotex
Rotex sdružuje bývalé studenty z dlouhodobých výměn ("alumni"). Studenci pomáhají organizovat p rogram pro zah ran i ční výmě nné studenty
v našem distriktu, dělí se o své osobní zkušenosti s novými výměnnými studenty vyj íždějícími do zahranič í a předávaj í rov něž cenné info rmace
hostitelským rodinám. Zatím funguje Rotex v České republice.
• RYLA (Rotary Yottth Leadership Awa rd)
Tímto názvem jsou oz nače n y seminá ře, po řádané Rotary distrikty a zaměřen é na podporu mladých vůdčích osobností nebo těch, co se jimi stát
chtějí. Je úkolem Rotary kl u bů i jednotlivých rotariánů vyhledávat takové mladé lidi a do poruči t je na sem i nář. Od účas tníků se očekává, že jsou
ochotni poznávat svou osobnost se všemi jejími silnými i slabými stránkami.
• Stipendia
Do či nnosti SM patří i zajišťová ní stipendijních pobytů, které jsou organizovány mimo Rotary Fo undation a výběr vhodných kandidá tů.
Nej rozšíře nějš í

A nyní již p odrobněji k výměně mládeže. První dokumentované výměny v rámci Rotary byly iniciovány v roce 1929 Rotary klubem Kodaň a zahrnovaly pouze několik evropských účas tníků. V roce 1939 zahájily výměnu kluby v Kalifornii s Latinskou Amerikou a výměny se postupně šířily
po USA sm ěre m na východ , až dosáhly v roce 1958 východní pobřež í. V roce 1972 výbor ředi telů odsouhlasil a doporučil všem klub ům výmě nu
mládeže jako jeden z hlavních programů Rotary. V současnos ti se program rozrostl do cca 80 zemí a každoroč ně se ho zúčastn í přes 7000 stude ntů.
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ROTARY CLUB PRAHA
PŘEDSTAVUJE DVA PRVNÍ TITULY SVOJÍ EDICE VÁŽNÉ HUDBY, KTERÁ JE URČENA VŠEM ČLENŮM
KLUBŮ ROTARY JAKO VHODNÝ DÁREK PRO JEJICH PŘÁTELE A OBCHODNÍ PARTNERY.

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

zvonař

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

Josef Mysliveček,

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

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

Výběr

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

JOSEF MYSLIVEČEK
VÁCLAV VINCENC MAŠEK
PAVEL VRANICKÝ
FRANTIŠEK KROMMER KRAMÁŘ

PARTIANo.l
SERENADA IN DIS
PARTITA ES DUR
HARMONIE OP. 79

Cena za I CD je pro členy klubů Rotary 128 Kč + 22 % DPH tj. celkem 156,20 Kč.
Objednávky: Vydavatelství ROTAG, Lukešova 2, 142 00 Praha 4, tel.: 02 I 61 71 Ol 26, e-mail: rotag@login.cz
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Výměna

mládeže má několik forem.

• Dlouhodobé (jednorolnl) výměny
Představují obvykle výměnu po dobu
jednoho akademického roku. Jsou nejvýznamnější formou, n eboť jedno roční
výměna umožní studentům velmi dobré
seznámení s hostitelskou zemf, kulturou,
zvyky. Tomu napomáhá i skutečnost, že
student bydlf v daném roce zpravidla
v několika vybraných rodinách ať rotariántt č i nerotariánů. Kontakty a navázaná
přátelství jsou obvykle velmi dlouhá
a pevná. Výměna je určena pro studenty
ve věku od 15 do 19 let (v USA a
Kanadě požadují, aby student nepřekro
čil při vstupu do země 18 1/2 roku).
Vybraní studenti mohou být jak z rotariánských, tak i z nerotariánských rodin.
Prospěchem by měli patřit do hornfch
30 o/o, se slušnou znalostí jazyka hostitelské země (nebo alespoň angličtiny).
Studenti mají působit jako vhodní vyslanci vysflajícího RC a distriktu.
V našem distriktu je prováděn výběr již
na úrovni klubů, které jsou zároveň garanty zajištěn( reci pročního přijetí zahraničních studentů. Potvrzené přih l ášky se
uzavíraly každý rok v lednu. Od tohoto
roku však předpokládáme uzávěrku již
v prosinci, aby zbylo vfce času na zajišťo
vání potřebných formalit (každoročně se
opakují u přfchozfch studentů problémy
s uděl en ím povolení k dlouhodobému
pobytu v ČR; totéž však platí i pro SR).
Každý rok se uskutečňují pro pracovníky SM informační schůzky, kde se pře
dávajf aktuálnf informace a vyměň uj(
zkušenosti. Tyto činnosti probíhajf zpravidla odděleně v ČR a SR zejména z ča
sových a ekonomických důvodů.
Společ n ým i akcemi v rámci distriktu bývajf tzv. Orientačnf mítinky. Vždy na
podzim se koná takovýto mítink pro
studenty, kteřf jsou na výměně v našem
distriktu (tzv. "inbounds"), na jaře pak je
mftink společný pro "inbounds" i "outbounds" (to jsou studenti, kteří budou
v dalšfm roce vyj íždět do zahra ničf).
V letošnfm akademickém roce se budou
mítinky konat v říjn u v Rud ině (okres
Kysucké Nové Mesto) na Slovensku
a v květnu v Olomouci na Moravě.
V nadcházejfcím roce se musíme rovněž
zhostit organizace závě rečné Eurotour
(poznávad zájezd po Evropě pro "inbounds"). Kromě toho se v každé republice pořádajf pro studenty další akce.
Nicméně velmi bychom uvftali, pokud
by byl kterýkoliv klub našeho distriktu

ochoten pozvat či sponzorovat účast "inbound" stuzajímavé akci.
Významným pomocníkem při organizování akd pro
"inbounds" se stává Rotex. Zejména díky Dáše
Machyčkové, vedoucí Rotexu v ČR, který působí
v rámci RC Praha City, se v lo1'1ském roce uskutečnilo
něko l ik akcí (v Jindřichově Hradci, Praze a Plzni),
v letošním roce by tomu n emělo být jinak.
Naší snahou je nejen počet výměnných studentů postupně zvyšovat, ale zároveň zvyšovat i kvalitu zajištění
pobytu zahraničních studentLI u nás. Vše ale závisí na
tom, kolik rotariánů se do práce s mládeží zapojL
Získání, přfpadně předání zkušeností totiž vyžaduje,
aby se p ráce s mládeží vykonávala déle než jeden rok
(zpravidla alespoň po tři roky).
V loňském roce byl v ČR i SR stejný počet jedenácti
"inbounds". Počet studentů vysílaných do za hraničí
však byl v obou našich republikách vyšší, neboť stále
ještě máme vfce nabídek, než požadavků. Tento trend
však bude postupně slábnout a v budoucnu můžeme
očekávat poměr I: I. V letošním roce je v ČR 12 "inbounds" a 18 "outbounds" na Slovensku. Největšf zájem přetrvává stále o USA a Kanadu. Postupně se však
rozš i řuje styk i s Latinskou Amerikou a Japonskem.
V blfzké budoucnosti se dá očekávat také zájem o výměnu s Austrálií či Novým Zélandem, přfp. Jižní
Afrikou. Tyto výměny však bývajf trochu komplikovanější z důvodu jiného začátku a konce akademického
roku, nd je tomu u nás. O jednoroční výměny
v Evropě je zájem· nižší, resp. není snadné najft reciproční studenty či hostitelské kluby.
• K1·titkodobé výměny
Krátkodobé výměny jsou nejpočernějšf. Trvají od ně
kolika dnů do někol ika týdnů. Větši nou se konají v době letních prázdnin a obvykle nezahrnuj( žádný akademický program. Obecně krátkodobé výměny zahrnují
pobyt v domácnostech s hostitelskými rodinami, ale
mohou být rovněž organizovány jako mezinárodnf tábory nebo putování, kde se scházejí studenti z mnoha
zemí. Věk je větši nou omezen od 15 do 23 let, ale mů
že být až 25 (např. v rámci New Generation Exchange) .
V tomto roce jsme po dohodě se všemi zástupci SM
v ČR změnili systém výběru a vysflání děd na tábory.
Nový systém spočfvá v tom, že do konce ledna soustře
ďujeme vhodné uchazeče z jednotlivých klubů i s uvedenfm zem(, o které mají přednostní zájem. Kluby nominujf děti rotariánské i nerotariánské. V t'moru a březnu
přichází většin a nabfdek na účast na táborech v zahraničí.
Výhodou je, že na tyto nabldky mltžeme velice rychle reagovat, protože v té dob ě již máme databázi uchazečů.
Tento systém se sk utečně osvědči l, protože stále více organ izátorů táborů přijímá ty, kteřf se přihlásf nejdříve.
V letošním roce se nám podařilo opět zvýšit počet mladých lidí z České republiky, které jsme vyslali na zahrani čnf tábory. Zatímco v lo ňském roce to bylo přibližně
50 mladých lidí, v letošním roce již 64 jenom z ČR a obdobná čísla platí i pro SR.
Nejvelkorysejší nabfdka přišla, s tej ně jako každý jiný
rok, z Německa. Je jenom škoda, že jsme tuto širokou
dentů při nějaké
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služba mládeži
nabldku nemohli německé straně nijak
oplatit. Snal1a z naší strany byla, nabfdku
k účasti na našich táborech němečtí rotariáni obdrželi, nabfdka však zůstala nevyužita.
Bohatá nabfdka táborů při š l a i z Turecka.
Účast našich mladých lidí na tureckých
táborech však zkomplikovala n ěkdy obúžná dopravnf dostupnost míst, ve kterých jsou tábory organizovány a pak také
samozřejmě některé teroristické útoky na
jaře 1999, které vyvolaly obavy rodičů
vysílat své děti do této země. Nakonec se
táborti v Turecku zúčastn il o sedm mladých lidí, kteří byli velmi spokojeni.
Naštěsd se našich účastnfků nedotklo ani
tragické zemětřesení v této zemi:
Jsme velice rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s našimi nejbližšfmi
přáteli ze Slovenska a Polska. Chtěli bychom tyto kontakry podporovat a zvýšit
počet mladých lidf, které si vzájemně na
táborech vyměnfme. V této souvislosti
nás pouze může mrzet, že stejně dobrou
výměnu se nám v letošním roce nepodaři lo realizovat s přáteli v Rakousku.
Z našf strany nabídka na účast na táborech odešla, zttstala však nevyužita. Z rakouské strany jsme žádnou nabídku na
t'tčast na táborech neobdrželi. Tuto situaci jsme s vedenfm SM Rakouska již
prodiskutovali a věřfme, že se nám
v příštím roce podařf situaci zlepšit.
Zvláštní nabídku jsme v letošním roce
obddeli z Kanady. Jednalo se o tábor, na
kterém se jeho účastnfci měli možnost
seznámit s indiánskými tradicemi, poté
nasedli do kanoí a putovali po kanadských jezerech. Celé toto p utován( se
odehrávalo v rezervaci, pro t'tčasrn fky byl
celý třftýdennf pobyt v divočině velmi
silným zážitkem. Je jenom škoda, že
Kanada je tak daleko a náklady na účast
na tomto táboře jsou značné.
K vysílán( studentů neodmyslitelně patří i organizován( tábon't pro zah raničnf
studenty. V ČR byly letos zorganizovány
dva tábory. Jeden se konal pod patronacf RC J i ndřichův H radec (i s obsahem
veřej ně p rospěšných prací) a druhý při
pravily společně RC Český Krumlov
a RC České Budějovice (vodácký a poznávacf). Na Slovensku byly zorganizovány dokonce tři tábory i se společným
víkendem účastníků všech třl táborů
v péči RC Poprad !
Chtěli bychom tímto poděkovat všem
organizátortun za jejich obětavou čin
nost.
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ČESKO - AMERICKÉ PRÁZDNINY
Letošní prázdniny budou patřit k těm, na které snad nikdy nezapo-

menu. Měla jsem to štěstí, že jsem byla
vybrána na výměnný prázdninový program pro středoškolské studenry, který
domluvil na počátku roku nastupující
guvernér nového česko-slovenského distriktu 2240 s guvernérem distriktu
5160 v severní Kalifornii (USA).
Celé to stále ještě neuvěřitelné
prázdn inové dobrodružství započalo
I. července 1999 - sh.o dou okolností ve
stejný den, kdy zahájil svou či nnost
i česko-slovenský distrikt. Stála jsem
spolu s dalšími účasmíky akce Z uzanou
Tůmovou
(RC Hradec Králové),
Zuzanou Peřinovou
(RC České
Budějovice) a Pavlem Zajícem (RC
Ostrava) a našimi rodiči v příletové hale
ruzyňského l etiště a očekávala přílet čryř
Američanů ze San Franciska. I když mi
má nová kamarádka, sedmnáctiletá
Rebecca Todd z městečka Aromas poblíž
San José, nebyla zcela neznámá (vyměni
ly jsme si něko lik E-maili'1, dopisů i fotografií), přesto jsem byla napjata- vždyť
s ní mám prožít dlouhých šest týd nů- tři
u nás v Evropě, a tři další na opačném
konci světa . Jaká bude, budu jí vi'1bec rozumět? Když jsem ale Becky poznala, mé
obavy se rozplynuly. Jak ji nejlépe charakterizovat? Příjemná, milá, bezproblémová. Její nejčastější slova byla "I am fine" nebo "No problem, that is O.K".
Zažily jsme spolu senzační prázdniny - vyrazily jsme do Itálie, do Dolomitů
a Benátek, na pozvání rotariáni'1 z Ivančic
jsme se v Paříži zúčastni ly odhalení paměrní desky Alfonse Muchy. Právě zde nás
velmi sblížily i kritické okamžiky - navždy
v paměti mi zůstane náš společný běh pod
Eiffelovkou ve večerních šatech a punčo
chách, já v botách na vysokém podpatku
(Becky raději už naboso), když jsme stíhaly už odjížděj ící autobus.
Ty rozesmáté tváře našich
spolucestujících sledujících náš zběsilý
běh! Úchvarný byl i výstup na nejvyšší
horu Nízkých Tater Ďumbier, koupání v
dešti. na pieštanské Evě, ale i pobyt na
naší chalupě, kde se zrovna při B eckyně
návštěvě usídlila na půdě kuna a zp ří
jemňovala nám večery svým dupáním.
Byla jsem pyšná, kdy-i. americká kamarádka žasla nad krásami Prahy i
Moravského krasu - v jeskyních byla po-

prvé v životě. A co říci o Kalifornii? Je opravdu odlišná od České republiky a to nejen suchou trávou na
kopcích lemuj ících nekonečné dálnice, ale i mentalitou lidí. Pokaždé mi vyrazilo dech, když se se mnou
prodavač v obchodě bavil jako s nejlepší kamarádkou.
Američané jsou velmi milí a přátelští. Taková byla
i moje americká rodina. Všichni byli skvělí a já se tam
cítila jako další člen rodiny - žádné rozdíly. Aromas je
rypické kalifornské maloměsto - dva a půl tisíce obyvatel, dvě hospody, kostel a benzínka. Toddovi mne ale
vzali do Santa Cruz, města na pláži se zábavním parkem a univerzitou, kde jsme pod širým nebem shlédli
Shakespearovu hru Romeo aJ ulie. Navštívila jsem muzeum Johna Steinbecka v Salinas, záliv Monterey a řa
du dalších měst, byli jsme i v technickém muzeu v San
José. Nezapomenutelné zážitky mám z mítinku Rotary
klubu Castroville, který Becky k nám vyslal. Vládla
tam úchvatná atmosféra - ti lidé o naší zemi téměř nic
nevěděli, ale snažili se od nás obou dovědět o Česku
a Slovensku, ale i o našich cestách po Evropě co nejvíc.
Nezapomenu na jejich pýchu a téměř až dojetí, které
v nich vyvolala naše společná fotka s českým velvyslancem panem Lomem před rozvinutou českou vlajkou na ambasádě v Paříži. "Kam až se to ta naše Becky
dostala" - bylo možné číst v jejich očích.
Zažila jsem toho v Kalifornii mnoho, nezapomenutelný byl rotariánský kemp v horách, kde jsme
potkali další čryři našince a kde n ás uči li základům horolezectví, ale nejvíc mne uchvátilo San Francisco.
Tam jsem mohla trávit hodiny a hodiny a pořád jsem
objevovala něco nového. Některé části města jsem znala z filmi'1, a tak bylo úžasné vidět je i n a vlastni oči.
Zamilovala jsem se do tohoto města, do Kalifornie i
těch lidí tam - hlavně do mé í1žasné "druhé" rodiny a
určitě se tam chci vrátit. Byly to opravdu nejúžasnější
prázdniny v mém životě a já bych touto cestou chtěl a
poděkovat rotariáni'1m u nás i v USA, a také mým čes
kým skutečným i americkým prázdninovým rodičům,
že mi je umožnili prožít.

Alexandra Řepovd, vyslaná RC Brno

SUMMERCAMP
V BELGII
Jsem opravdu ráda, že existují organizace jako jsou
Rotary kluby, které umoU1ují mladým lidem a studentům různě d louhé po byry v zahraničí. Také já jsem mě
la možnost během jednoho týdne poznat část Belgie.
V provincii H ainaut jsem byla spolu s ostatními sedmnácti studenry hostem sedmi Rotary klubů: RC
Le Roeulx, RC Binche, RC Seneffe, RC Mariemont,
RC Lesseines, RC Braine-le-Comte, RC Soignies.
Navštívili jsme mnoho zajímavých míst.

4
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Mne zaujala nejvíce stará nemocníce ze 13. století Notre D ame a Ia
Rose v Lessines, dále projíždka po kanálu
vedoucí přes dvě lodní komory, nebo institut, kde se zabývají výzkumem a výrobou implantátů. Tyto implantáry umožňují odlišným a rychlejším zpi'1sobem léčit
rakovinu prostary i jiné rypy rakovin. Tato
léčba se nazývá brachyterapie. Na tomto
letním táboře jsme měli možnost navštívit
a poznat místa, na která se normální turista nedostane. V naší skupině i v hostitelskýd1 rodinách jsem se cítila báj ečně,
vládla zde příjemná a přátelská atmosféra, pobyt v Belgii se mi velmi líbil.
Chtěla bych proto ještě jednou
poděkovat všem rorariánům, zejména vysílajícímu RC český Krumlov. Jejich prostřednictvím jsem se dozvěděla hodně
o kultuře, životním stylu, zvycích a lidech
této malé, ale důležité evropské země. V neposlední řadě jsem si mohla procvičit francouzštinu, ve které bych se i dále chtěla zdokonalovat. Mnohokrát děkuji za příležitost.

Radka Světld, vysland RC Český KrumÚJv

SUMMERCAMP
VNORSKUROUNDTRIP
VTELEMARKU
Do Norska jsem odjela prvních čtrnáct dní v srpnu. Byla jsem hostem tří klubů - RC Arendal, RC
Langesund a RC Honen a také tří rotariánských rodin. Během programu jsme
navštívil i mnoho zajímavých muzeí, ale
také moderních
firem
(H ernis,
Vingemend Sound). Nezapomenutelná
však pro mne byla norská příroda - výlery na lodích, pobyty v chatách. Jeden
den byl věnován výletu do hlavního
města Osla, zde mne nejvíce zaujal můs
tek pro skoky na ly-L.ích Holmenkollen.
Účastníci kempu byli z celého
světa. Dobře jsme si rozuměl i, a protože
nám přá lo počasí, užili jsme si společné
ho koupání, rybaření i vyjí~děk po fjordech. Od mnoha lid í jsem slyšela vypravovat, že Norsko je nejkrásnější země m usím dát všem zapravdu - touto zemí
i jejími obyvateli jsem byla nadšena.
Zdeňka

Ciplnovd

~~~
~--v

POZNALJSEM
HOLANDSKO
aneb : Služby mlddeži v praxi
V rámci leml krátkodobé výmožnost strávit tři týdnyod 3. do 24. července - v Holandsku.
Každý týden jsme bydleli spolu s dalšími
dvanácti mladými lidmi z celého svě ta v jiné rotariánské rodině v r('Izných městech.
První týden probíhal ve velmi
modernfm městě Zoetermeer. Bydlel
jsem v rodině soukromého podnikatele
a se mnou bydlel chlap ec z Polska.
Program byl velmi pestrý a zajfmavý.
N avštfvili jsme Amsterdam a v něm ně
kolik velmi známých muzef (např. Rijks
měny jsem měl

píší nám mladí

.

Museum, Anne Frank House, Rembrandt H ouse).
Dále jsme absolvovali vel ice zajímavou p rojížďku po
amsterdamských kanálech. D alší výlet mířil do historického měs ta Gouda. Zde jsme n avštfvili známý trh se
sýry a podívali jsme se do místní radnice. D ále jsme
měli možnost vidět typické holan dské větrné mlýny,
které sloužily k mletí obilí, k pohonu prádelen a k dalším účelům. Také jsme se setkali se starostou m ěsta
a prohlédl i jsme si místní moderní radnici. Tento týden byl pro m ě z celého pobytu nejlepšf.
Druhý týd en se celá skupina přemístila do
města Arnheim, známého z druhé svě tové války. O této historické události byl natočen fil m "The bridge too
far". Měli jsme možnost ho zhlédno ut první den po
přfj ezdu do tohoto m ěsta. Dalšfmi body programu byla návštěva továrny na výrobu cihel, výlet na kolech
po místním parku, n ávštěva zoo a mnoha dalšfch zajímavých mfst. Bydlel jsem v rodin ě učitele výpočetn í
techniky společně s p řftelem z Ruska.

Na třetí týden jsme odjeli do
H olandska jménem Zeeland. Je to
velice zajfmavá krajina, kde převládá
voda nad pevninou. Zde jsme navštívili
farmu, kde se pěstují škeble. D ále jsme
navštívili Waterland, m uzeum, kde jsme
se d ozvěděli mnoho nových informací
o vodnfch silách a o s tavbě hrází mezi
H olandskem a mo ře m. V tomto posledn fm týdnu jsem bydlel v ro d ině chirurga, opě t společně s chlapcem z Polska.
Jsem velmi rád, že jsem se
mohl díky rotariánskému programu podívat do jiné země a že _jsem mohl
poznat jinou k ulturu a m lad é lidi
z mnoha různých zemf.
části

Jan Raboch,
vyslanj RC Plzeň

NÁVŠTĚVAJAPONSKA
Od 20 . .srpna do 29. srpna
1999 jsem se n a p ozvání Ro tary C lubu
Kyoto Rakuchu v Japon ském Kyotu
aktivn ě zúčas tnila "Mezinárodní dětské
konference o živo tním prost řed í" .
Náplní tohoto pobytu byla n ejen sama
konference, ale také poznán( japonské
kultury a seznámen( s ostatními dětm i
celého světa.
Většinu času svého pobytu
jsem strávila v rod ině p rezidenta Rotary
C lubu Rakuchu, pana Hiraie. Tato rodina byla velmi milá a ochotná. D fky nim
jsem poznala více z japonské kultury
a historie, neboť jsem s nimi navštívila
m noho kyotských památek jako jsou
tamnější velmi staré budhistické chrámy
a paláce. Také jsem tam strávila jeden
den v Osace, kde mi ukázali část p řfsta
vu a největší "Aquarium" v celé Asii.
Měl a jsem možnost dobře poznat japonskou trad ičn í kuch yni a ochutnat vel mi
známý zelený čaj.
Hlavní část mé návš těvy
Japonska byla "Mezinárodn í konfere nce
o životním pros třed f. " Konala se v sobotu 27. srpna. ZtiČasm i ly se jí děti ve
věku od desíti do osmnácti let ze šesti zem í: Japonska, Čfny, Německa, Ameriky,
Anglie a Česka. Konference p robíhala
od 13.00- 16.00 hod. před pěti kamerami a sedmi sty d iváky. Účastníci z každé

země nejdříve p ředs tavili město,

které reprezentují
ekologických problémech jejich
města a jak je ta m něj ší radnice či stát řeš f. Po všech
referátech se zah ájila diskuse, která zahrnovala i p u\Jiikum a snažila se řešit p roblém y on ěch různých měst.
Můj referát se týkal p ředevším problematiky čistoty
vzduchu a odpadu v Praze. Celému pr ůběhu konference věnoval a pozornost místní média.
Tento příj em ný pobyt v Japonsku mě poučil
nejen o japonské kultuře, ale i o různých ekologických
a poté

p řednášeli -o
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problémech, kterým musí různé země če
lit. Byl to velice zajímavý, p oučný a nezapomenutelný zážitek, kterým jsem měla
možnost prožít.

Alena Kusd, 16 let,
vysland RC Praha

:·\·'~:

píší nám mladí
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Už druhým rokem se v ně
meckém Schleswigu konal jachtařský tábor. Já jsem byla při tom a pokusím se
vám krátce tuto akci přibllžit. 25. čer
vence se nás sešlo devět mladých lidi
z České republiky, Slovenska, Polska,
Francie a Německa. Zde byl pro nás při
praven zajímavý a velice náročný program. Navšdvili jsme nedaleký přfsrav
Kiel, prohlédli jsme si místní museum
Schlossgortorf, Zl!Častnili jsme se každoročně konané hudební slavnosti v ulicích Schleswigu a mnoha dalších neméně zajímavých akcí.
Naší hlavní náplni však bylo
plachtění na výběžku Baltského moře.
Druhý týden jsme se natrvalo přesunuli na
nádhernou hisrorickou loď se vznešeným
jménem Flinthorn. Opustili jsme klidné
vody Schleie a pluli na Dánské ostrovy. Zde
se přidaly další zajímavé, renrokrát převáž
n ě jachtařské zážitky. Málokdo se vyhnul
počáteční mořské nemoci; každý z nás měl
přidělenu svou práci a mlsro na palubě.

SAILING CAMP
- SCHLESWIG

Loučili jsme se s pl áčem
a jsem přesvědčena o tom, že zde vzniklo nejedno p řárelsrvl na celý život. Mé
poděko vá ni
pam celému Rorary
Inrernational a převážn ě Rorary klubu
Schleswig v čel e s U. Brackelmannem,
který se o nás po celou dobu p říkl adně
staral.

Kateřina

Chalupová
vyslaná RC Ostmva

Protože plsemná zpráva mé dcery mi
vlažná ve srovnáni s ústnim podánlm, dodávám, že byla velmi nadšená - vše bylo SUPER, neslyšeljsem od ni
jediné negativnl hodnocen/. Chtěl bych poděkovat za dceru, za sebe i za ndš ostravskj Rotary klub. Dlky informaclm mé dcery o 01ganizaci kempu jsem si ujasnil jak
by někdy v budoucnu bylo možné uspořá
dat podobnou akci v našem klubu.
připadá poněkud

Z dopisu Jana Chalupy, RC Ostrava
-

... .... ,
\

,

.......

Krásná letní zkušenost
Jmenuji se Kateřina Kuncová.
Je mi 16 let a jsem studentkou
Gymnázia Františka Martina Pelda v
Rychnově nad Kn ěžnou . V srpnu letošního roku jsem se zúčastnila mezinárodního letního tábora v ně m ecké m
Weilburgu. Tuto zajímavou cesw mi
zpros t ředkoval Rotary klub Hradec
Králové.
Desetidenní pobyt byl pro
mne velkou zkušenosti. Zažila jsem
spoustu neobvyklých dni. Proto bych se

čtenáři tohoto časopisu , ráda podělila al espoň
o některé své zážitky.
Tábora ve Weilburgu se ZliČastni l o 16 dívek
z ll evropských zemi: Česká republika (2), Slovenská
republika (2), Polsko (2), Francie (1), Anglie (1) ,
Spanělsko (1), Maďarsko (1), Slovinsko (1),
Chorvatsko (1), Lirva (2) a Estonsko (2). Bydlely jsme
v rodinách člent'1 Rotary klubu Weilburg, vždy po
dvou až třech dívkách.
Mým domovem se na zmín ěných deset dni
srala rodina MUDr. Hermanna Korschinského. Oba
manželé se starali velmi pěkně a obětavě nejen o mě,
ale i o mé dvě nové kamarádky Ivu a
Ewelínu. Členové RC Weilburg měli na
každý den pečlivě připravený program.
Od rána až do pozdního veče ra. Měly
jsme možnost poznat krásy Weilburgu i
jeho okolí.
Ze všech výprav a výletů se m1
nejvíc líbila plavba lodí po Rýnu spojená s
prohlldkou Marxburgu, což je jediný hrad
v Německu s dochovaným interiérem.
Za zmínku rovn ez stoji n ávš těva
Ludwigova muzea v Kollně nad Rýnem,
kde jsme shlédly originály obrazt'1 známých mallřů jako jsou Dlirer, Rubens,

s vámi,

stručně

6
7Ji!Jmlalis memores adoplima inlen/i

Picasso či čes ký mallř František Kupka.
Nemohu zapomenout na den strávený
v kamenosochařsrvl ve Vilmaru. Každ á
z nás zde měla možnost ověři t si svou
zručnost i trpěl ivos t p ř i opracovávání krychle z měkč ího francouzského
kamene.
Kromě
okolních
krás
Weilburgu a jiných památek jsem poznala hodně nových lidí, jejich zvyky a
chováni. V ně kterých z nich jsem objevila i dobré kamarády, s nimiž bych ráda
zůsta la i nadále v kontaktu.
Proto chci touto cestou podě
kovat Rorary klubu Hradec Králové,
který mi umožnil prázdninový pobyt.
Vyzkoušela jsem si, jaké to je ocitnout se
v cizím pros tředí a mezi neznámými lidmi. Seznámila jsem se s kulturou jiného
národ a, což je pro m ě velkým přfn osem,
a lépe jsem pochopila cíle rorar iánů.
Mnohokrát dě kuji.

Kateřina Kuncová,
vyslaná RC Hradec Králové

'/<'<'•
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47. konference zdstupců služby mlddeži zemí EEMA
OBSAHJEDNÁNÍKONFERENCE
Ve dnech 27. až 29. srpna se v řecké
Soluni uskutečnila již 47. konference zást upců Služby mládeži zemí EEMA
(Europe, Eastern Mediterranean, Africa).
Za náš nově vzniklý distrikt 2240 se na tuto konferenci vypravila malá delegace ve
složení Pavel Tom an, RC Jihlava a Július
Tomka, RC Banská Bystrica, oba členové
komise pro službu mládeži v rámci poradního sboru guvernéra.

THESSALONIKI
ŘECKO
27.- 29. SRPEN 1999
Velmi populární formou rorariánských mláddnických
výměn jsou letní tábory. Když jsme srovnávali aktivitu
jednotlivých zemí v této oblasti, zjistili jsme, že patří
m e k nejaktivnějším . Jako příklad lze uvést srovnání

Celková účast na konferenci byla bohatá
- okolo dvou set účastníků z více než 30
zemf. Nebyli ro jen účastníci ze zemí
EEMA. Velký zájem o konferenci projevili například Brazilci, kteří přijeli v hojném počtu, ale i Američané. Konference
se zúčastni l i i zástupci vzdálených a poněkud exotických zemí, jako např. Peru,
T chajwanu či Austrálie.

- vhodnd mlra pozndvacl a zdbavné ldsti
na tdborech
- problémy s konzumaci alkoholu a jiných
ndvykových ldtek
- předchdzml riziktim, nezbyméformy pojištěni IÍlasmfkti mlddežnických aktivit
-zapojeni llemi ROTARAC7it do organizace mládežnických aktivit
- význam a smysl poMddnl tdboni pro
handicapované děti - pořddat tyto tdbory
pouze pro handicapované nebo se splše zaměřit na integraci handicapovaných do
normdlnlch tdborti
- důraz na pomoc nově se rozvfjejfclm rotaridnským zemfm v oblasti Služby mlddeži
- nezbymost zvý!ené informovanosti na!ich
rotaridnských přdtel o situaci v rozvfjejlcfch se rotaridnských zemfch, tzn. i o sitttaci tt nds
- i'ada rodin a mladých lidi v zahranili
md stdle je!tě obavy přijet do Česka a na
Slovensko, protože o těchto zemfch nejsou
dostatelně informovdni.

Hlavní rématem letošní konference byla

,,Služba mládeži a kulturní dldictvl':
Toto réma bylo obsahem referátů p ři
jednání celého pléna, ale i jednání v sekcích podle jednotlivých forem rorariánských výměn mládeže. Nejvýznamnějšími
formami jsou jednoroč ní výměny středo
školáků, letní tábory a rodinné výmě ny.
V českých a slovenských klubech máme
zatím největší zkušenosti ve dvou formách
m láddnických výměn - v jednoročních
výměnách s tředoškoláků a v letních táborech. Vzhledem ke složení naší delegace
jsme byli zvl áště aktivní v sekci letních táborů a ostatních forem krátkodobých výměn mládeže (Pavel Toman i Július
Tomka se zabývají právě rouro oblastO.
Avšak i v oblasti j ed n oročních vým ěn
s tředoškoláků jsme navázali řadu zajímavých kontaktů , které budou předány
pracovníkům odpověd ným za tuto oblast (Libor Kičmer za Česko, Ján Kriška
za Slovensko). Velice perspektivní se
nám jeví také rodinné výměny, kdy si
v průběhu prázd nin konkrérní rodiny
vymění své děti. Tato forma výměny je
však zatím, bohužel, limitována malým
zájmem dětí ze zahran ičí přijet na výmě
nu do Česka či na Slovensko, ale také ne
příliš velkým záj m en1 z řad členů našich
Rotary klubů.

Zlntj myrtový vbuc, Dtrvmi,

2.poi.4.Jt.př.n.l..

Muztum Sol111i

s velmi vyspěl ou a velmi dobře organizovanou Službou
mládeži ve Finsku. Ve Finsku je celkem šest disrrikrů ,
zahrnujících 294 kluby s 12 229 členy. Finové v letošním roce zorganizovali šest letních táborů , kterých se
zúčas tnilo 100 dětí z různých zem f. Do zah rani čí na
tábory pak vycestovalo 37 mladých FiniL
A jak to v letošním roce vypadalo u nás? Česko
a Slovensko jsou pouze jediným disrrikrem se 42 kluby, přesto se nám letos podařilo zorganizovat dohromady pět táborů (dva v Česku a tři na Slovensku), kterých se zúčastn ilo téměř 60 dětí z r ůzných zem f.
Naopak, do za hraničí vycestovalo více než I 00 dětí
z Čech a Slovenska.
Tolik tedy malé srovnání, které pro nás vůbec nevyznívá špatně.
Kon ference zástupců Služby mládeži je velm i důle-lirá
z praktického h lediska. V sekcích mohou být prodiskutovány veškeré náměry, problémy a připomín ky, týkající se mládd nických výměn. Jen namátkou je možné se zmínit o některých rématech:
- výběr vhodných kandiddtti na výměny. ale i výběr vhod-

ných rodin pro výměnu a výběr schopných organizdtorů
tdboni

To je jen malý výběr diskutovaných rémat. Sa mozřejmě, že nem éně di'dežitou
součástí konference je i navázání osobních kontaktů se zástupci všech zúčast
n ěných zemí a prodiskutování konkrétních problémů. Je možné říci, že i z tohoro pohledu naše i když skromná účast
max i má l ně splnila svůj ú če l. Vytvořili
jsme rak dobrý základ pro další rozšíření
rotariánských akrivir v oblasti Služby
mláddi v Česku a na Slovensku.

ZÁVERY KONFERENCIE
A INFORMÁCIE APLIKOVATEťNÉ
V PRAXI NAŠICH
ROTARY KLUBOV
Vo všeobecnosti možno uviest', že každá
zt't časrnená zámorská krajina potvrdila

svoj záujem rozvíjať rak s Českou republikou, ako aj Slovenskou republikou dlhodobú (jedno ro čnú) výmenu. U európskych krajín sa ich zásrupcovia vo
všeobecnosti vyslovovali skór opatrne
o možnosti začat' s d lhod obou Výmenou
vzhl'adom na ro, že v európskych kraj inách sa prejavuje jednoznačný záujem
cestovat' do zámoria, nanajvýš do tých
európskych kraj ín, v krorých sa hovorí
niektorým svetovým jazykom. Navyše,
okrem týcl1to všeobecných konšratovaní, boJi dohodnuté nasledovné závery:

]________________________7_________________________
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konference
Krajina
Ausrrália

Belgicko

B razťlia

Dánsko
Finsko

Fra ncúzsko
Grécko.

Holandsko

Island
Izrael
Juhoafrická rep ublika

Nemecko
Nórsko
Peru
Pofsko
Ra kúsko

Spanielsko
Svajčiarsko

Svédsko

Taliansko
Tchajwan
Turecko
USA
Velká Britán ia

Dohodnuto pro RC v České republice

Dohodnuté pre RC v Sloven skej republike

Navázány prvnl kontakty - přes velkou vzdálenost jsou schopni
a ochotni realizovat jednoročn l výměnu srředoškolákia. Kontakt bude u
p. Kičmera.
Hfad ajú sposob, aby .,Belgium Bi ke Tour" bol bez Takté-.1. d iskutován p roblém poplatku na .,Belgiu m Bi ke Tour". Kempy
účastnlckeho pop latku. Pokúsia sa nájsť záujemcu jsou plánovány na dosavadnl d obré úrovni. Ochota spo lupracovat
o výmenu med zi rodinami .
v oblasti rod inné výměny.
Sta pripravenl prijať akýko l'vek poče t na dJhodobú
Velký zájem všech d istriktia v Brazílii o vým ěny. Velmi perspektivn í pro
výmenu aj výmenu medzi rod inami. Osobimú povýměnu je distrikt s hlavním m ěstem Brazťli a - je tam mnohem beznuku sme dostali zo severovýchodnej častí Brazílie
pečněji, než v ostam lch částech země.
(l'ernambuco, Paralba, Rio G rande do None).
Dá nové majl velké zkušenosti s pořádán lm handicampu. Možnost konUvlrali by zimný (lyžiarsky) kemp na Slovensku.
taktu a výměny zkušenost! s našimi organizátory handicampu.
Určí te uskuročnlme v r. 2000 prvú výmenu medzi Obdrilme pozvánky na všechny finské kempy. Zdůrazněna potřeba
rod inami. Dostaneme pozvania na všecky flnske většl informovanosti o situaci v ČR, aby fi nská mládež mě la větš í zájem
kempy.
ic-Ldit na naše kempy.
Určíte uskutočnlme v r. 2000 p rvú výmenu medzi
Při slíben o zasláni vlec nabídek na francouzské kempy. Jako komunirodinam i. Dostaneme pozvania na pod statne viac
kačnl jazyk by již neměla být vy.l.adována výh radně francouzština, ale
francúzskych kempov. l'okúsia sa nájsť záujemcu
měla by být uznáváqa i angl ičt ina.
o jcdnoročnú výmenu.
Ako dosiaf.
Je to paradoxnl, ale s řeckými zástupci nebyl navázán žádný kontakt.
Navrhlo na konferencii uskutočnen ie profesných Kempy v Holandsku jsou organ izačně na velmi dobré úrovn i -velký zámládežnlckych programov (výmen). Vzhfadom jem našich mladých lidi o účast. Přislíbeno zaslání stejného počtu kemna d oterajšiu dobrú spoluprácu sme d ohodli, že by p ů jako v letošnlm roce.
sme sa pokúsili zosraviť skupinu mladých fudl
(17-24 r.} na realiz.1ciu rakéhoro p rogramu. l'onúkli
nám realiz.1ciu výmeny m edzi rodi nami.
Navázány prvnť kontakty. V p řlštťm roce se chysrajl zorgan izovat svůj
prvnl kemp. Přis líbena pozvánka na tento kemp, naopak bude pozván
zástupce Island u na kemp _v ČR.
Pokúsime sa uskutočn i ť výmenu medzi rodinami Jako doposud - lze počltat s pozvánkou na kemp ..The Land of The
(horný vekový lim it je 18 rokov!}.
Bible".
Ponúkajú realizáciu dlhodobej (ročnej} aj krárkodo- Zájem o jednoročn l vým ěny středoškoláků. Krátkodobé výměny jsou
bej výmeny (medzi rodinam i). Očakávajú pozvanie kom plikovány velkou vzdálenosti, těžko realizovatelné.
do našich kempov.
Okrem doterajšej spolupráce sa pokúsime zrealizo- Očekáváme stejnou nabldku jako v loňském roce. Diskutována potřevať prvú dlhodobú výmenu a výmen u medzi rodi- ba lepši in formovanosti o českých aktivitách. Dosud se našich kempů
na mi.
něm ečt í studenti zúčastňovali jen výji mečně.
Prihlášky na kempy treba pos lať pre istotu najnes- O kempy v Norsku je mimořádně velký zájem, přislíbena pozvánka
kor do konca februára 2000.
na všech pět norských kemp(a.
Ponúkajú realizáciu dlhodobej výmeny.
Velký zájem o dlouhodobou výměn u, kontakt bude u p. Libora
Kičmera.

Přisl lbcna

organizace vlec kem pů, některé by měly být orientovány
na jachting, jlzdu na ko ni apod. Pozvánky obdržlme.
Vzhled em k dřlvějšťm vazbám je škoda, že se v tomto roce nerealizovaly ž.idné výměny (z naši strany nabídky šly). Přislíbeno zlepšen i- aktu:ll ni jsou rod inné výměny a kempy.
Z novu navázány kon takty se španěl skou stra nou, p ři slíbe n o zaslání nab ťdek na kempy a naopak zaslán{ pozvánek pro španělskou mládež.

Ako dosiaf.

např.

Dohodli sme nadviazanic .,normálnych" medzidištrikmých vzťah ov. V rámci nich sa hned' pokúsime
o zrealizovan ie výmeny_medzi rodi nami.
Dostaneme jed nak pon uky (ačasti n a ich kempoch,
jednak sa pokúsia nájsť záujemcu o výmenu medzi
rodinami.
Ke mpy ako dosiaf. Pok(asia sa nájsť záujemcu o vý- Při sllbeno zasláni nabídek n a všechny švýcarské kempy.
menu medzi rodinami.
Dostaneme ponuky do viacerých Ietných kempov Organizace kempů je ve Svédsku na dimikml úrovn i. Zlskány kontakne-.1. dosiaf.
ty na všech deset švéd ských distri ktů. Diskutována možnost zrušit velmi vysoký poplatek na trad ičn l .,Sailing Camp" (v letošním roce dva
účastn ici z Čech}
Dostaneme jednak pomaky účasti na viacerých Očekává m e stejnou n ab ld ku jako v lerošn lm roce.
kempoch ako doteraz, jednak sa pokúsia nájsť záujemcu o výmen u medzi rodi nam i.
Záujem o dlhodob ú výmenu.
Ako dosiaf.
Turci při pravuji opě t rozsáhlou nabldku kempů. V souvislosti s rokem
2000 připravuji zvláštnl nabldku - jakési putováni po nejvýznam nějšleh křesťanských mlstech v Turecku. Nabldku obdržlme.
Prejavili záujem aj o krátkodobú výmen u.
Navázány nové kontakry pro d lo uhodobou výměnu ve státě

Minr\esora.
Dostaneme pon uky účasti na viacerých kempoch
Přislíben o zlepšen f spolupráce, dosavadn í aktivity byly někdy málo koako do reraz, prisfú bili zabc-Lpeči ť výmenu medzi
ord inované. Angl ičtl účastn ici n a našich akdch jea, výji mečně .
rodinami.
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1. Profeme orientované

m ládežnícke p rogramy
H olandská služba mládeži navrhuje
uskutočn enie programu na podporu
profesného rozvoja mladých l'udf. Chcú
uskutočniť tréningové a vzdelávacie programy pre mladých vo veku 17-24 rokov, ktorí sú b uď. v z:herečnej fáze svojho štúdia, alebo na zači atku svojej
pracovnej kariéry. Program má byť orientovaný špeciálne na krajiny strednej
a východnej Európy. Program budú organ i zovať holandské RC, a to v spolupráci referentov zodpovedných za službu
mládeži a za profesnú službu. Vysielajúci
RC má uskutoč ňovať výber kandidátov a
má sa zaručiť, že sa na 1'1om zúčasrnia iba
účastníci, pre ktorých bude mať program skutočný význam a že účastníci
budú mať dobré jazykové znalosti.
Náklady na cestu a poistenie má hradiť
vysielajúca strana, ostatné náklady prijímajúca strana. Nie je pevne u rče né (t. j.
možeme navrh núť), pre akú vekovú skupinu sa program uskutoční, v ktorom
ročnom období, ako aj pre ktoré profesie.

2.

Tlačivá prihlášok

vyplnitelné
aj na počitači

H olandská služba mládeži upravila dači
vá, ktoré sú u,verejnené na webovskej
stránke Rotary Internati ona! tak, aby ich
bolo možné vypln i ť p riamo na počítači.

Tl ačivá

pre pobyty Short Term aj Long Term si možno

stiahnuť z webovskej stránky holandskej služby mláde-

ži, ktorá má adresu "www. rotary.nl". Tento krok zjednoduší prácu s dačivami, ktoré budú mocť byť čitatel'né.
Nič to však nemení na skutočnos ti , že prihlášky bude
potrebné po ich vypísaní aj tak vydači ť, opacriť originálmi podpisov a fotografií a poslať prijímajúcej strane
klasickou poštou.

ZÁVERY KONFERENCIE A INFORMÁCIE
APLIKOVATEťNÉ NA ÚROVNI SLUŽBY
MLÁDEŽI DIŠTRIKTU 2240
1. Záznam z Youth Exchange 0./ficers Preconvemion
Meetingu
Meeting sa usku točnil 11.-12. 6. 1999 v Singapure.
Záznam obsahuje viacero zaujímavých poznatkov, ktoré je možné využiť na našich orientačných meetingoch
nielen pre výmenných šcudentov, ale aj pre referentov
Služby mládeži Rotary klubov. Záznam po rozmnožení dostanú pp. Kičmer a I.<orecký. Možu rozhod núť
o jeho ďalšej distribúcii.

konference

deži. Je u rče ná záujemcom o programy
výmeny mládeže Rotary, vysielajúcim i
p rijímajúcim Rotary klubom, rodi čom
výmenných šcudentov i hostitelským rodinám, ako aj funkcionárom služby mládeži. Publikácia može poslúžiť na doplnenie našej príručky spracovanej pre potreby dištriktu 2240. Dostali ju obidvaja účastníci konferencie.

4. Budtíce konferencie EEMA
48. konferencia bude 7 . - 10. septembra 2000 v Nazarete (Izrael)
49. konferencia bude 31. 8. - 2. 9.
2001 v Lilie (Francúzsko)
50 . konferencia bu<;le v r. 2002
v H olandsku
51. konferencia bude v r. 2003
v D ánsku
52. konferencia bude v r. 2004
v Belgicku

Jihlava/Banská Bystrica 6. 9. 1999
Pavel Toman,
párodni kancelá1' Služby mlddeži
D2240pro éR

2. Videopáska o výmene múideže
Centrum Rotary International vydalo nový videozáznam propagujúci výmenu mládeže. Záznam je u rč~
ný špeciálne pre Európu. Možno ho vyžiadať v centrále
v Evanstone od M ichele Berg a Jennifer McPherson.

Július Tomka,
národná kanceldria Služby mládeži
D2240preSR

3 . Pdručka pre výmenu mládeže z dištriktov
595015960 v USA
Uvedené dva dištrikty (štát Minnesota) spracovali zaujímavú príručku pre všetkých účastnikov služby mlá-

CENNÝ PŘÍSPĚVEK DO FONDU MLÁDEZE
S velkým potěšením jsme vzali
na vědomi zprávu našeho wňského guvernéra Thomase Watzenbocka (distrikt
1920). V powvině záři nám sdělil, že
pražská AGENTURA CAROLINA, která
byla pověřena organizaci slavnostni inaugurace na!eho nového distriktu 2240
v Praze dne 26. června t. r., pi'edložila závěrečné vyúčtováni této velmi rozsáhlé
akce. Z něho vyplynulo, že p1'es mimoi'ádnou náročnost této významné společemké
události, již se ztíčastnilo mnoho set

tuzemských i zahraničnfch hostl, nedo!lo k žádným
ztrátám, naopak že z účastnických poplatků
zbyla je!těčástka 33.391,- Kč.
Thomas Watzenbock zároveň sdělil, že se současné vedeni distriktu 1920 v čele s jeho současným guvernérem Rudolfem Potocnikem, členem RC Bad
Gastein, rozhodlo převést tento obnos ve prospěch fondu
pro mlddež našeho distriktu 2240.
Za tuto velkorysost jsme svým rakouským pMtelům opravdu ze s1dce vděčni. Je to jen dalšf důkaz, jaké
pMte!e jsme měli - a trvale také mdme - v rakouských rotariánech. Nejenže nám obětavě a všesh<mně pomáhali
finančním
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při

zakládáni v!ech našich českých a sÚJvenských Rotary klubů i při rozvljeni
jejich činnost! po dobu devlti Let, ale podporuji nds i nynl při zahájení činnosti
našeho samostatného distrikttt. Za to jim
patři ruiJ nejsrdečněj!f dik.
Dobroslav Z e m a n,
guvernér distriktu 2240

První seminář RYLA v distriktu 2240
Rotary Youth Leadership Award (RYLA)
je intenzivní tréninkový program pro
mladé vůdčí osobnosti. Mohou se ho zúčas tn it mladí lidé ve věku od 14 do 30
let, kteří mají zájem o prodiskutování
problémů profesní zodpovědnosti , mezilidských vztahů, c htějí se seznámit
a navštívit podniky, užít si zábavy, najít
nové přátele a také poznat, co je to spol ečenství Rotary.
Programy RYLA jsou součástí aktivit
Rotary International od roku 197 1.
V současné době jsou nejrychleji rostoucími a rozvíjejícími se programy
v Rotary International. RYLA často vede
k formování nebo posílení Rotaract nebo Interact klubů, protože klade důraz
na formování vůdčích schopností a aktivit v oblasti služby. RYLA je jak hlavní
aktivitou ve službě mládeži, tak i doplňuje všechny další či nnosti Rotary
ve vztahu k mládeži.

Cílem RYLA je:
• demonstrovat tíctt1 Rotary k mládeži
a zaměřeni Rotary na mládež,
• poskytnout eflktivnl tréninkovou zkušenost vybraným mladým vedotjCÍm a potenciálnlm vůdllm osobnostem,
• povzbudit roli vridcovstvl u ml<~dých lidi
prostřednictvlm mladých lid!,

RYLA

ny vhodné podmínky pro účast mladých
lidí pokud jde o ubytování, stravování,
poznávání okolí i vlastní konání semináře.

• dát vdejně najevo, že jsou to zejména mladl lidé, kdo
poskymjl službu spolelenstvl.

Odborným a organizačním garantem semináře RYLA je Rotary C lub Ostrava,
ve spolupráci s Institmem Svazu prl'lmyslu (ISP) - pobočkou Morava
v Kopřivnici. Uvedený program RYLA
je p l ně sponzorován distriktem 2240
a jednotlivými Rotary kluby v České
a Slovenské republice.

Programem RYLA může být seminář, kemp nebo
wo rkshop v d élce 3 až I O dnů . V rotariánském roce
1997-98 využilo výhod programů RYLA přes 25 000
mladých lidí. Na organizování distriktních RYLA aktivit se podílelo více než 14 000 rotari ánů a přes 8 000
nerotariánů.
Těší

nás, že už v prvním roce své samostatné existence
ml'1že distrikt 2240 připravit pro mladé lidi z České
a Slovenské republiky seminář RYLA. Ten se uskuteční

19. - 2 1. 11.1999 v

Kopřivnici,

okres Nový Ji čín.

Jako místo konání jsme zvolili město Kopřivnici
v podhl'lří Beskyd. Obec zde vznikla již v po l ovi n ě
13. století, a to jako podhradní osada h radu Šostýna.
Ko přivnice, část lašské brány do Beskyd je součástí regionu Sigmunda Freuda a Leoše Janáčka a je také rodiště m světově proslulého m alíře prehistorických scén,
Zdei'íka Buriana. V roce 1853 zde byla založena továrna na kočá ry a železniční vozy - pozdější automobilka
TATRA, která má v Kopřivnici své technické m uzeum.

Věříme, že všechny Rotary kluby v distrikt'u 2240 využijí možnosti nominovat účastníky a podílet se tak na rozvoj i
aktivit Rotary v oblasti výchovy mladých
vedoucích pracovníkl'1. Pod robně již byly informovány všechny kluby našeho
distriktu, a to formou E-mailu a dopisu
p rezidentům klubu.

Bližšl a doplňujte/ informace podajl
Libor Friedel (mobil 06031851176)
a Zdeněk Michálek (zmichalek@nettle.cz)
z RC Ostrava.

Máme za to, že Kopřivn i ce bude důstojným a zajíiJlavým místem konání sem i ná ře RYLA. Jsou zde zaji ště-

SPOLUPRÁCE DISTRIKTU SE ZAHRANIČÍM
I

Váženi rotariáni,
rád bych vás informoval, že js~m se stal
koordinárorem či nností našeho distriktu
v celoevropském In ter Country
Committee. Cílem tohoto výboru je
podporovat navazování a rozvoj mezinárodních konta ktů všech Rotary klubl'1 a
přispívat tak k mezinárodnímu porozumění všech rotar i án ů .
Vím, že větš ina českých a slovenských klubů má již navázány přátel
ské styky s Rotary kluby v dalších zemích. Převážn á část těchto kontakt ů je

zaměřena

na RC v Německ u a v Rakousku, přičemž
ryto styky jsou koordinovány třfstranným i výbory pro
spolupráci, které vedou rotariáni PP Otakar Veselý
z RC Český Krumlov a Peter Zemaník z RC Banská
Bystrica (pro Rako usko) a PP Herbert Jarošek
z RC P l zeň a Miroslav Vodňanský z RC N itra
(pro Německo). Sou časně byly zřízeny ryto výbory pro
spolupráci s Holandskem (za ČR Václav Hofman,
RC Most, slovenské RC dosud svého zástupce nejmenovaly), a s Polskem (za ČR Vladimír Adámek,
RC Ostrava, zástupce za SR jmenuje RC Spišská
Nová Ves) .
Velmi rád však budu nápomocen při zprostředkování kontaktů s kluby i v dalších evropských
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0.tjnilalis memores adoplima inlenli

zemích. Vedle toho mají zájem o spolupráci například naši přátelé - rotariáni
z Izraele. Pokud má n ěkte rý z čes kých či
slovenských klubl'1 zájem o takovouto
mezinárodní spolupráci, obraťte se prosím na m ne.
PP Milan Roch
RC Praha
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VYSLA NOVA PUBLIKACE PROGRAMU HUMANITARNICH GRANTU
Máte dost informad o nej r ůz
humanitárn!ch grantech, které
nablzf Nadace Rmary? VIre, k čemu je
mohou Rorary kluby a disrrikry použlvat? Nová, již 130. publikace Programů
humanitárnlch grantů (Humanitarian
Grants Programs Booklet) je už itečným
nějš!ch

průvodcem. Přináší informace o tom, že granry slouž! jako nástroje pro přlpravu a zajištěni projektl't, které majl
napomoci zlepšeni zdravllidf ve všech částech světa.
Publikace byla vydána v angl i čtině, francouzštině, japonštině, korejštině, portugalštině a španělštině.
Pokud si ji budete chtlt objednat, obraťte se
na Publications Order Services, Rotary World

Headquarters, tel. (847) 866-4600, fax
(874) 866-3276 nebo na vaše Rl Services
Center, tj. oblastnl centrálu v Rl
v Curychu. (Informace z Rotary
NewsBasket č. 6 17)
Andrea Vtmerovd
RC Brandjs - Boúslav

Boj s obrnou musíme vyhrát
vzpomfndte si jeltě na
o PolioP!us" ve vyddnf
.,Rotary World" z května 1999?
Mill

přátelé,

.,Skutečnosti

Až do roku 2005 budou

přls

na celosvětový boj proti
obrně činit asi 500 milionů USD.
Asi 120 státl't bude mft prospěch z přlspěvků od PolioPius, kterých
bude použito pro očkováni a dalšl aktiviry zaměřené na vymýceni této nemoci.
Od počátku programu v roce
1985 poklesl počet zemi, ve kterých je
obrna ještě endemická, ze sra na padesát.

a očkováni dům od domu vedly již v roce 1997 k tomu, že bylo možno očkovat přes 450 milionl't děti.
Pomozte i vy přerušit řetězce nákazy, podpořte národnl očkovacl dny na územlch postižených
obrnou předevšlm v Africe a Asii.

pěvky rotariánů

f

Tyto působivé skutečnosti nemohou nikoho oklamat - všichni vlme,
jak velké úsilf ještě m usf být vyvinuto,
aby ke stému výročf Rotary v roce 2005
mohla Světová zdravotnická organizace
(WHO) potvrdit celosvětové vymýcení
viru obrny.
Právě my, kteřl žijeme v zemlch bez obrny, bychom si mě li být vě
domi, že je rovněž v n ašem zájmu vyhrát
boj proti obrně. Země v Africe (také na
scvernfm pob řežf), na střed nfm Východě
a v jihovýchodní Asii jsou však stále ještě územfmi postiženými obrnou. Jak
lehce mohou přitom být z těc hto územ I,
přestože jsou pro turistiku uzavřena,
zavlečeny viry obrny do naši bezobrnové
zóny!
Rl spolu s WHO a UNICEF
vyvinula strategie, které by měly pomoci
k úspěchu našemu společném u úsilí.
Národnl očkovacl dny, rutinnl očkováni

Co mrižeme my rotaridni udllat, abychom dosáhli
dle .,Svlt bez obmy"jako daru dětem v př!Jtfm tisfciletl?
Podporujte parrnery v programu PolioPlus:
l. fina nčními příspěvky z vašeho DDF.
Poukažte tento prostředek přlmo na Program partnen't
PolioPius. Tlm bude vámi věnovaný přlspěvek automaticky zdvojnásoben Nadacl Rotary (viz příslušný
formu l ář);

2. motivujte kluby při svých návštěvách, aby
se angažovaly pomoci darů Programu parrnerl't
PolioPius. I zde bude každý dar při poukázáni přes rotariánskou Službu obci v Německu zdvojnásoben a přl
mo určen n ěkterému .,projektu s nejvyššf prioritou".
Kdo poukáže dar v libovolné výši ku prospěchu Programu parrnerl't PolioPius při rotariánské
Službě obci v Německu, obdrž! potvrzen! o daru a dosáhne jeho zdvojnásobení.
Existuj! ovšem i dalšl problémy, a to je povýzkumných l abo ratoři.
I tam, kde se uskutečn il y velké národn f
očkovacl dny, musl být k dispozici slť laboratoř!, aby
v přlpadě pochyb bylo možno vylouči t na zá kl adě
přesných výzk umů obrnu jako zdroj nákazy.
Národnl očkovací dny nejsou poj istkou proti nebezpečí nákazy. Přfkladem je Angola, kde se uskutečnilo několik národních očkovaclch dnů, a přesto se
objevilo 200 podezřelých přlpadů. Na základě laboratornlch zkoušek bylo jedenáct přlpadl't potvrzeno jednoznačně jako obrna, dva skončily smrti. Podporu
Rotary při zařizováni výzkumných laboratoři nenl

proto možno ukončit. Nevzdáváme se
krátce před cllem. C hceme boj proti
obrně do roku 2005 sku tečně vyhrát.
Aby mohla být určitá oblast
uznána za zónu bez obrny, musl země
prokázat, že má k dispozici l aboratoře
pro jednoznačné vyloučeni přlpadů obrny a to po dobu třl let. Teprve tehdy,
nenf-li v tomto obdobl objeven žádný
přlpad obrny, mltže být zóna uznána jako .,ze mě bez obrny".
Mějte na paměti, že po vymýcen! obrny může celý svět u šetřit 1,5 miliardy US $ na nákladech nezbytných
pro boj proti obrně a p ro dohled na ni.
To je opravdu cenný cll.

My rotariáni chceme pomoci
a proto stavlme na vaši podpoře.
Neposflejte své dary až o vánoclch,
ale teď hned. Cesta, jak pomáhat,
je jednoduchá.
Neplánujte, ale jednejte.

třeba
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Přeji vám všem v rotariánském roce 1999/2000 mnoho úspěchů.
Máte patřičnou výzbroj a znalosti, abyste ze svého roku učinil i osobnf z.ížitek
a úspěch pro naši ideu pomoci.

S rotaridnskjch pozdravem
Hans Pforr
PDG 199711998
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Víte, kdo je pan Sláma?
aneb

Tento přlsplv~k byl uvtř~Jnln jako
Zvldštnl p řlloha Bulletinu RC P!ZI!It
v dubnu 1996:
Takové cypické české jméno
hned na první pohled - a přece jde, alespoň v našem případ ě, o exotického
cizince s domovem až v dalekém
Belému, hlavním městě brazilského stáru Pará, le-l!dm v deltě jihoamerické
Amazonky ...
Vyprávěl jsem o n ěm našim
členům hned při založen! našeho Rorary
klubu v Plzni, ale protože mezi nás mezitlm p řiš l a celá řada nových čl enl't,
bude snad i je zajímat histOrie tohoto
pana Slámy, který byl vlastně prvním
a rozhodujíd m inspirátorem naší angažovanosti v rotariánském hnut!. Ale zač
n ěme zcela od začátku :
S p anem Slámou jsem se
seznámil č i rou n~hodou v říjnu 1989 při
svém návratu ze služební cescy ve východním Berlíně, kde již právě probíhaly velké demonstrace proti hroutldmu
se komunistickému rclimu. Proti mn ě
seděl v rychl!ku do Prahy elegantní starý
pán plný života a energie. Brzy jsme se
dali do řeči - vykládal tolik zajímavosti
o svém životě!
Hned po II. s větOvé válce
odešel do Anglie s tOuhou dostat se
do USA, dopravní letadla tam však tehdy ještě nelétala a lodě byly na dva roky
předem vyprodány, takže nakonec vzal
zavd ěk alespoi1 cestOu lodí do Argentiny.
Tam se někol i k let všelijak protloukal
a vydělával si na živobytí. Pak se přestě
hoval do Brazílie, kde se brzy seznámil
a nakonec i oženil s bohatOu paní Brazilkou z m ěsta Belém. S ní pak
- mimo své jiné podnikatelské činnos ti pečova l o vlastní statislcová stáda dobytka na jednom z ost rovů, který jim patřil
v deltě Amazonky. PřitOm však nikdy
nezapomínal na svou starou vlast a všemožně ji podporoval. Vyprávěním d esítek příh o d z jeho bohatého života nám
cesta do Prahy utekla neuvěřitelně rychle:
o tOm, jak dramaticky se celý jeho život
vyvíjel, jakou práci dá péče o dobytek
v záplavové oblasti amazonské delcy široké sto kilometrtt, jak se snaží o přísun
l ázeň ských hostl z Brazílie do tehdy
výcho doně meckých a také do našich lázní, kde byl právě na l éčen!, jak nyní na-

JAK JSEM SE STAL
ROTARIÁNEM
b!z! n ěmecké vládě k prodeji svůj pozemek o rozloze
4 0 km 2 v pralesích Amazonky s přis távad plochou pro
letadla, které by mohli účelně využívat prospektoři
a ekologové, snažíc! se o záchranu dešťového pralesa,
jak se snaž! pomáhat rozvoji obchodních scyků tehdejšího STROJEXPORTU a SKLOEXPORTU v Brazílii,
jaké má kontakcy přímo s vládou státu Pará ... Ani
jednou však v našem hovoru nepadlo slovo Rotary.
Nicmé n ě asi za dva měsíce mi přišla poštou
oficiální pozvánka od vlády státu Pará, určená pro tehdejší Soubor písní a tanců SKODA Plzeň (dnešní
soubor MLADINA), který jsem v předchozím létě doprovázel na měs íčním turné v Itálii a na Sardinii
a jehož výbornou uměl eckou úroveň jsem panu Slámovi
v našem hovoru vychvaloval. Nabízené čtrnáctidenní
umě lecké turné do Brazílie, které pan Sláma tak aktivně
zprostředkoval, bylo velice lákavé a výhodné - kde však
bychom byli tehdy vzali na letenk}'? Několikrát jsme si
s panem Slámou vyměn ili dopisy - psal rád a podrobně .
Zajímalo ho, co se po revoluci u nás děje, sám psal
o svých podnikatelských záj mech v Brazílii.
Asi v březn u 1990, kdy už i u nás bylo dávno po pádu tOtalitního rclimu, jsem od něho dostal
velmi obsáhlý dopis, v ně mž mi z vlastní iniciativy zača l vysvětlovat myšlenky a poslání rotariánského hnutl, jehož byl sám po dlouhá léta v Brazflii člen em,
a doporučoval mi, abych se o ně také začal váž něji zajímat. Tohle téma bylo velmi zajímavé: kdysi dávno,
kdy jsem j eště jako středoškol ák bydlel u svých rodi čů
v Táboře, jsem n ěco o tamních rotariánech hned po
válce slyšel, n em ěl jsem však sám nejmenší představu
o tom, co je smyslem a posláním jejich schl'tzek. Nawž
pak s odstupem více nd 40 let tOtalitního rclimu.
Hned týd en nato, aniž bych byl stačil reagovat na jeho předchozí dopis, mi přišel od pana Slámy
další list n a podobné téma současně s př!loham i : jed nak kopií jeho dopisu na ústředí Rotary lnternational
v Evanstonu, jímž mě doporučova l ke kontaktOvání,
jednak s adresami Rorary C lubů v americkém státu
Missouri, kam jsem měl tehdy, jak pan Sláma ode mne
věděl, asi za měsfc odlétat.
Při m ém asi devítidenním americkém pobytu v květn u 1990 v Bransonu na samé hranici Missouri
s Arkansasem se mi teprve poslední veče r podařilo serkar se s p. Bobem Abbonem, který se tehdy právě chystal převz.ít funkci prezidenta místn ího Rorary Clubu
Branson-Hollisrer. To také byl m ůj první osobní kontakt s "živým rorariánem", který mi b ě hem našeho
tříhodinového velmi zajímavého rozhovoru leccos
z rorariánského praktického života vysvětlil a také mi
poradil, abych se obrátil se žádostí o podrobnější
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informace na oblastní centrálu Rotary
v Curychu , která se stará o kluby
v Evropě, Africe a ve Středomoří.
Na můj zdvořilý dopis, odeslaný do Curychu počátkem června, se
dlouho nikdo neozýval. Až n ěkdy v říjnu
mi telefonoval nějaký dr. B. H anisch,
který se předs tavil jako prezident Rotary
Clubu z rakouského Grieskirchenu, že
prý dosral na mne doporučen! (patrně
z Evanstonu nebo Curychu) a že by se
s pol eč n ě s prezidentem RC Linz
dr. ing. P. Morawkem - pokud budeme
m ít zájem dozvědět se o rotariánském
hnuti něco podrobn ějšího - s námi
v Plzni rádi setkali.
K tomuto dnes již histOrickému setkání budoudch pl zeňských rorariánl't s osmičlennou d elegad RC
Grieskirchen a RC Linz, jejichž 'prezid enti byli distriktem pověřeni pomoci
při založen! klubu v Plzni, došlo
v Cizineckém domě dne 17. listOpadu
1990, v d en prvního výročí pražské revoluce a zároveň v d en, kdy Prahu poprvé navštlvil americký prezident G. Bush.
Pak už měl vývoj událostí
rychlý spád: s poleč n ě s dalšími přáteli
jsme se začali jako rotariáni pravidelně
scházet, v lednu 1991 jsme oficiáln ě založili Rorary C lub Plzeň a 29. června
1991 jsme převza li z rukou tehdejšího
guvernéra distriktu 1920 dr. Wolfganga
Baschacy a za přítOmnosti zástu pců
Rorary Clubů z ll zemí Chartu Rotary
lnternarionaL Naš!m vzácným hostem
byl tehdy i právě nastupuj!d prezident
amerického RC Branson-Hollisrer Bob
Abbott, který tehdy d o Plzn ě přijel se
svým přítelem Alem, rov něž rotariánem
a věnoval nám jako symbolický dar ke
zvonci, který jsme dosrali od dr. Hanische,
rotariánské kladívko, vyrobené jedním
z jejich člent't z amerického dubu.
Celá tato dlouhá histOrie tedy
začala u našeho milého pana Slámy.
Pochopiteln ě jsm e jej soustavně informovali o rozvoj i našeho Rorary klubu,
korespondence s ním však bohužel ustávala, na m é dopisy dlouho neodpovídal.
Začátkem roku 1995 mi však sdělil, že
se sral v brazilském státu Par-á honorárním konzulem pro Českou republiku,
že se setkal i s naším tehdejším premiérem V. Klausem při jeho cestě do
Brazílie a že je stále velmi aktivní ve pro-
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spěch našeho vývozu skla a porcelánu
do Brazílie. Právě se chystal se svým
obchodním př!telem na delš! akviziční
cestu do České republiky a slíbil, že se
mi během svého pobytu u nás určitě
ozve, bohužel se neozval . . .
Proto jsem nato v březn u dával
našem u členovi ing. L. Vltavskému, prezidentovi klubu v letech 1994/95, který
odjížděl na služební cestu do Brazflie, č!s
lo telefonu na pana Slámu - snad by ho
po těšilo, kdyby zase uslyšel, alespoň po
telefonu, svůj mateřský jazyk.
Jaké však bylo mé překvapen í,
když mi na konci březn a 1996 zazvonil
doma telefon a ve sluchátku se ozvalo:

Přestože to bude už skoro půl
roku, co začal existovat náš samostatný
distrikt 2240, přece jen stojí za to se
v myšlenkách k onomu významnému
dni na Žofíně - 26. červnu 1999 - krátce vrátit stejně tak, jako to udělal i mnoz{ významn! hosté, kteří se slavnostní
inaugurace d istirktu 2240 zti Častnili.
Na prvním místě to byl prezident
Rotary International Cárlo Ravizza, který nás v Praze poctil svou přítomností
i svým projevem. V polovin ě srpn a jsem
od něho dostal dopis tohoto zně ní :

"Milý rotariáne Zemane,
děkuji Ti za Tvzij dopis
z 31. července a za přiložené Jotogafie
z mé návštěvy České republiky u přfležito
sti slavnostnf inaugurace vašeho nového distriktu. Pro mne i pro všechny zúčastněné
rotariány to byl velmi radostný den a moc
ml těš!, že mi jej tyto fotografie vždy
připomenou.

Moje manžleka Rossana i já sám
jsme se potěšili našim pobytem v Praze
a doufdme, že se tam jednou budeme moci
znovu vrátit. VyNď pros!m mé s1dečné pozdravy všem členťtm vašeho nového distriktu, až všichni budete pokračovat v obětavé
službě Rotary roku 2000: jednej vždy dttsledně, důvěryhodně a soustavně.
Se srdečným pozdravem
Carlo Ravi zza
prezident Rf"

D alší stejně srdečný dopis
jsem dostal od našeho výborného a všem
dobře známého pří tele, bývalého guvernéra distriktu 1920 Kuna Wilda
z Lince. P!še v n ěm mj. :

"Dobrý den, tady Sláma, Belém." Asi 20 minut jsme si
pov!dali o všem možném, o tom, jakou měl radost z toho, že mu Láda Vltavský ze Sao Paula zavolal, o Rotary
a o našich činnostech v tomto celosvětovém hm1tC, o našl nové demokratické spol ečnosti , ale i o zdrav{: stěžova l
si, že má jednu nohu ochrnutou - však mu bude v tomto roce již 78 let ! - ale že se koncem jara znovu chystá
k nám, do Lázni Darkov na Ostravsku, na třfměs!čn ! léčen!. Že by se nám přece jen podařilo setkat se s ním? Jak
by to mohlo být pro všechny zajímavé! Pan Sláma je skutečno u osobností.
Bud eme jej j is tě moci potěš i t zprávou, že se
Rotary klub Plzeň rozhodl na svém pravidelném meetingu dne 15. dubna 1996 jmenovat pana Josefa
Slámu u př!leži tosti 5. výroč! založen{ klubu jeho čest
ným čl enem.

Slova, která Potěší
,,Srdečně děkuji za zaslanéJotogafie z našípře
krásné slavnosti v Praze., ještě vlc však za Tvá upřimná
slova v Tvém dopisu ze 3. srpna 1999.
Nová výstavba Rotary ve vašich zemfch,
na nfž jsem se mohl i já také trochu podflet, patN
ke krásným a trvalým vzpomínkám v mém životě.
Obzvláftnl hodnotu může naše práce - vafe česká a slovemká a naše rakouská - z/skat, pochop/me-Li správně nejen dimenze Rotary, které neznajf hranic, ale také význam vzdjemného porozuměni mezi národy.
K tomu ještě krátkou historku: Minulou sobotu jsem turistova/ v pohoN N!zkých Tatu: Když jssem vystoupil až na Gumpeneck (2226m), setkal jsem se tam
s 20 Tvými krajany. Oslovil jsem je ve Tvé mateřštině sice velmi chudě, ale přece mi rozuměli a i já jsem p ochopil, že je potěšilo, že je p řátelsky pozdravil právě Rakušan.
Také to je důsledek nafeho rotariánského pNstupu ...
Mnoho radosti Tobě i Tvé p ráci v novcém distriktu! Tvůj
Kur t
P.S. V mém pokročilém vlku jsem našel novou, mladou
lásku: ld.sku k Vttff dojfmavě krásné zemi a k jej/mu
lidu. "

Poznámka na zdvlr :
mill čtenáři, pochopili, že jde o
doslovný přepis textu, napsaného před více
než třemi roky. Život pak běžel dál a při
náfel zpnivy dobré i smutné: někdy v polovině roku 1998 jsem se od přltele Ládi
Vltavského dozvěděl, že pan Sláma již nenf mezi námi. Škoda tedy, že se už nikdy
nebudeme moci setkat. Alejistě by ho potě
šilo, kdyby se mohl dozvědět, že mezitfm
už byl založen náf nový samostatný distrikt. Byli bychom mu rádi posílali náf nový dim·iktový časopis GOOD NEWS . . .

Jistě jste,

Dobroslav Zeman
guvernér distr. 2240 pro rok 199912000

Velmi po těšitelný a povzbudivý byl i dopis od Franka Devlyna,
Mexičana, který bude vykonávat nejvyšší ro tariánsko u funkci - prezidenta
Rotary International v p ř!šdm roce
2000 I 200 1. Navazuje v něm na můj
dopis, který jsem ad resoval jemu a současně odboru rotariánské centrály p ro
vztahy k veřej nosti a v n ěmž jsem se zabýval problematikou Public Relations
v podmínkách našich zem í v souvislosti
se založením nového distrikcu. Na můj
dopis reaguje těmito slovy:
.
" Tvé komentáře jsou velmi zajlamvé a prospěšné. Děkuji Ti proto
za vše, co v tomto roce pro Rotary vykonává!. Tvá role jako guvernéra zcela nového
distriktu je pro Tebe bezpochyby mimořád
nou výzvou, pomáhdJ-Li tak různorodým
způsobem upevňovat butloucnost Rotary
ve východnf Evropě.
'
Do všech vašich budoucích projektt~ přeji Tobě i všem rotariánům distrikttt 2240 stálé úspěchy.
Se srdečnými pozdravy

Naši čle nové si jistě yzpomenou i na bývalého guvernéra d istriktu 1920 Rudolfa Buchmeisera
z Rohrbachu, který je nyní předsedou rakouské sekce
našeho spo lečného výboru pro mezinárodn í spolupráci mezi Rakouskem, Českem a Slovenskem. I od něho
při šel velmi milý dopis :
"Fotografie, kteréjsi mi poslal, jsou pro mne miLou vzpom!nkou na překrásnou slavnost a na radostný čas
ztrávený s milými přldteli. Doufdm, že se nám podař!
·v rámci nafeho výbom pro mezinárodnf spolupráci upevňovat a posilovat toto přátelstvl společnými aktivitami.
Prvnf zasedánf tohoto výboru jsme s Otou Veselým svolali
do Českého Kmmlova na 16. zdřf.
S milými pozdravy Tobě i všem přátelttm TvtY
Rudí."
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Frank D e v Ly n,
Rl- President-Elect".

Všechna tato slova jistě všechny naše rotariány potěš!, jsou ale so u čas
ně i závazkem nejen pro mne, ale i pro
všechny rotariány našeho distriktu, abychom stále napli1ovali svou aktivitou,
ochotou sloužit a obětavostí pomáhat
druhému hodnotné rotariánské ideály.
Dobroslav Z e m a n,
guvernér dístrikttl 2240

.

- ::~~

pohled do minulosti
~~

Z

•

!I~

dějin

Rotary u nás

Tento velmi zajlmavý materiál byl převzat ze Sbornlku Státnlho ústřednlho archivu v Praze Paginae
Historiae č. 6 I 1998, autor: PhDr. Jan Šturz;je uveřejňován v našem magazlnu na pokračováni.
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ROTARY KLUBY A CESKOSLOVENSKO
Předválečná

Rorary lnrernarional
celkem čryři mezinárodní ústředí:
pro Ameriku v C hicagu, pro Anglii
a Irsko v Londýně, pro konrinenrální
Evropu v Curychu a pro Afriku, Asii
a Austrálii v Bombaji. Americké Ú S[ředí
však bylo pojímáno v rámci celé organizace jako nejvyšší.
měla

U nás se Rorary kluby po vzniku
republiky setkávaly s velmi přízn ivým
ohlasem. Mezi podnikateli byl o ně zájem a rovněž požívaly podpory vládních
kruht'!. U prezidenra Masaryka ro bylo,
vzhledem k jeho i osobním vztahům
k USA, přirozené. Naprori romu výrazně frankofilní dr. Beneš byl znám svým
rezervovaným postojem ke Spojeným
státům. Leč i on, stej ně jako TGM, byl
čestným guvernérem československého
disrrikru. Přízei1 Hradu se jevila i na
okolnostech, jež provázely založení
Rotary klubů u nás. První porada se konala 14. září 1924 přímo na Hradě za
účasti tehdejUho amerického vyslance
Teeleho, Jana Masaryka a dr. Anronína
Suma - vlastního zakladatele čs. Rotary.
Krátce na ro, I. lisropadu 1925, obddel
vznikající pražský klub zakládací listinu
(charrer) opraviíující k členství v Rorary
lnternational. Stanovy klubu byly schváleny Zemskou správou politickou
ll. ledna 1926 pod čj. I 0025/2N62.
Členy mohly být "dospllé osoby mužského
pohlavl, dobrého charakteru, tlšlcí se dobré povlsti, jež jsou zamlstnány jako majitelé, spoltčnlci, členové správnlch rad nebo
řediulé jakéhokoliv sluJného uznávaného
podniku avzlbec osoby, jež zaujlmají dMežité mlsto se samostatným rozhodovánlm
ve výkonné sprdvlneb jakémkoliv slušném
uznaném podniku". Ustavující schůze
Rotary klubu Praha se konala 25. ledna
1926 v hotelu Sroubek. Bylo zvoleno
první představenstvo ve složení: p ředse
da A. Sum, I. místopředseda F. J.
Truneček, II. mísropředseda J. V. Hyka,

pokladník R. Pilát, sekretář H. J. Pech, členy bez funkce se srali J. Podhajský a Ing. V. Havel. Výroční schůze
Rotary klubu Praha dne 26. dubna 1926 tento stav
potvrdila. Dne 25. září 1926 však Zemská správa politická zamítla žádost klubu o povolení spolkového
odznaku s odůvodněním, že v dosud platných spolkových stanovách není o něm ustanoven í. Účel spolku
byl v těchto stanovách definován v duchu obecných
rotariánských zásad. Měl "povzbuzovati a podporovati:
plstovdnl ideálu služby členy spolku v jejich soukromém,
obchodnlm i vdejném ž,ivotl, prohlubováni osobnlch styků, jakožto zvldJtl vhodné přlležitosti i uskutečňováni
ideálu služby, uznáni dz1stojnosti každého užitečného
zamlsmdnl jakož i !lřml přesvldčenl, že každý člen spolku má povznáJeti své vlastni zamlsmánl tak, aby mohl
lépe sloužiti celku, rozvoj vzájemného dorozumlvánl,
dobré vzUe a mezinárodnlho mlru p lstovánlm svltového
sdružován/ se obchodnlkzla mužů rrizných povoláni na
celém svltl, kuř/ jsou spjati v rotariánském ideálu služby': Schůze pražského klubu se konaly v hotelu de Sax,
pravidelné týdenní schůze v Palacc hotelu v Panské
ulici a od 2. září 1931 pak v Obecním domě, kde byl
i klubový sekretariát.
Podle příkladu Prahy rychle vznikaly i kluby na
K nejstarším patřily karlovarský, českobudě
jovický, pel h ři movský a královéhradecký. Distrikr
z nich byl utvořen roku 1927 a ve svěrové organizaci
obddel čísl o 66. Do počátku II. světové války zaujalo
tehdejší Československo v rotariánském hnurl rřerl
mísro v Evropě - hned za Anglií a Francií. Roku 1938
tvořilo 66. d istrikt čryřicet sedm klubů s asi 1300 čle
ny. Jednalo se o Rotary kluby Banská Bystrica,
Bratislava, Brno, Čáslav, Česká Třebová, České
Budějovice, Český 'Těšín, Hodonín, Hradec Králové,
Chrudim, Karlovy Vary, Kolín, Košice, Kroměříž,
Kutná Hora, Ledeč nad Sázavou, Liberec, Mariánské
Lázně, Měl ník, Mladá Boleslav, Moravská Ostrava,
Nový Bydžov, Olomouc, Opava, Pardubice,
Pelh řimov, Písek, Plzeií, Poděbrady, Poprad, Praha,
Prostějov, Přerov, Příbram, Rako~ník, Roudnice nad
Labem, Sušice, Tábor, Teplice - San ov, Třebíč,
Turčianský sv. Martin, Úsrl nad Labem, Ústí nad
Orlicí, Užhorod, Vysoké Mýto, Zlín, Žamberk.
Již 25. - 27. září 1927 se v Praze konal kongres funkcionářů středoevropských klubtl z Československa,
Madarska a Rakouska za t'1časti delegáttl chicagského
venkově.
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ústředí Rotary International - prezidenta
Arthura H. Sappo a generálního tajemníka Chesleye R. Perryho.

Stojí za zmínku, že slovenští rotariáni byli přesvědčenými zastánci českoslo
venské státní jed nory. "Mys/Lm, že z radu
tíkolov a poslanl, ktoré rotarianizmus má,
je najh!avnlj!ou služba my!lienke Itámej
jednoty, dokonale obsiahnutej, prežitej
a v!eobecne vžitej. jej stelesnovanfm splňu
je sa skvele jeden z krdmých cielóv Rotary. "
"Sledujtíc v tých 15 rokoch ohromný
ndrodný a kultumý pokrok na Slovensku a
porovnávajzíc s nim tvrdenie m:priatelskej
propagandy, neideme ani žiadat; aby sa
svetový rotarianiznms i!iel za nas boriť.
Rotarianizmus vykoná dost; keď povedie
svoje llenstvo k poznaniu pravdy a skutoč
nosti."

Jednotlivé kluby vydávaly podle
pražského vzoru týdenní a měsíční zprávy o činnosti a někdy i vlastní periodika,
jako např. karlovarské "Zřidlo".
Nejbohatší publikační č innost vyvíjel
ovšem hlavní z nich, pražský. Kromě
zmíněných zpráv o činnosti to byl od
15. března 1929 časopis "Československý
Rotaridn " - ústřední tiskový orgán
66. distriktu. Ten se od roku 1936 změ
nil v exkluzivní čtvrtletník, zarlmco běž
né potřeb ě, zveřejňování aktuálních
a klubových zpráv sloužil měsíčník
"Rotarián".
(redakčnl krdceno)
Pokmlovdnf v pHftlm čfsle

SLOVNÍČEK ZÁKLADNÝCH POJMOV

ROTARY
A
Acrive member
Addirional Acrive member
Ambassador of Goodwill
B
Board of Directors of Rl

o
aktívny člen
pridružený aktívny člen
vyslanec dobrej vole

Object of Rotary
Officer of che Governor (OG)
Official Directory
p
Partners in Service
Past Service member
PolioPlus Program

správna rada Rl

c
Carl P. M iller Discovery Grants
Chartered Rotary Club
C lassificarion
Club President
Club Secrerary
Commirree Chairman
Community Service
Council of Legislarion

D

.

Disrrict Assembly
D istricr Conference
D iscrict Governor
D onations-in-Kind
E
Enacrment
Endowmenr Fund

dorácie na výskum né
činnosti Carl P. Millera
klub, ktorém u bola udelená Charta Rl
klasifikácia podla povolania
prezident klubu
sekretár klub u
predseda komisie
služba obci
legislarívna rada

Presidenr-elecr
Presidential Extension
Administrator (PEA)
Presid encs Elect Training
Sem inar (PETS)

Group Study Exchange
H
Hands-on Club Project
Health, Hunger and Humanity
(3 H ) Program)
H onorary mem ber

q uorum
d isrriktné zhromaždenie
disrriktná konferencia
guvernér distriktu
vecné dary

Inrernational Convention
International Service
M
(to) make-up
Manual of Procedures
Marching Grant
Membership Developmenr
Mentoring Sponsor

program PolioPlus za odsrránenie derskej obrny
prezident klubu zvolený
na budúce.funkčné obdobie
prezidentský administrátor
pre rozvoj
informatívny (školiaci) seminár pre novozvolených
prezidencov
minimálny počet prítomných umožňujúci schopnosť
uznášania

R

projekt klubu s osobným
nasad ením ělenov
program 3 H - pre zd ravic,
proti hladu, za l'udskosť

RC Board of Direcrors (and Committees výbor (predsravenstvo)
Rocary Clubu
Chairmen)
vzorové stanovy Rotary
Recommended Rotary Club By-laws
C lubu
Recreational and Vocarional Fellowships záujmové a profesné združenia priatel'ov
uznesenie
Resolurion
vyslanecké štipendium
RF Am bassadorial Scholarship
Nadácie Rorary
Rl Officer
predsravirel' Rl
Rl World Convenrion
sverový kongres Rl
Roraracror
člen ROTARACT klubu
obecný zbor akrivistov Rorary
Rorary Community Corps
Rotary Foundarion
Nadácia Rorary
Rotary Foundarion alumni
bývali štipendisti Nadácie
Rotary
miesmy zbor aktiviscov Rorary
Rorary Village Corps

čestný člen

s

člen INTERACT klubu

Senior Active member
Service Above SeJf
Standard Rocary C lub Constitution

ustanovenie
fond na dorácie
fi nancuj úci sponzor
šryri sféry služieb a pomocí
priatel'ská výmena
dotácia pre dobrovol'nlkov
- rotariánov
výmena študijných skupin

I
Inreractor
Inter-Country Committee

panneri v službe a pomoci
člen - dóchodca

Q

F
Financial Sponsor
Four Avenues of Service
Friendship Exchange
G
Grants for Rorary Volunteers

ciel' Rorary
poverenec guvernéra
oficiálny adresár

výbor pre medzinárodntl
spoluprácu
celosvetový kongres
medzinárodná služba
nahradiť nep rltomnosť

na meetingu
priručka pracovného postupu
účelová dotácia
rozvoj čl enskej základne
sponzor - poradca

Standing Committee
T
Trusreeship
Vocational Awards
Vocational Service

akrívny člen - senior
služba bez ohladu na seba
jednotná ústava Rotary
C lubu
stála komisia
poverenectvo
ocenenie za profcsnú službu
profesná služba

w
World Community Service
y

služba svetovému společenstvu

Yourh Exchange

výmena mládeže
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Rotary Club Ostrava zaštítil dětský tdbor s protidrogovou prevencí
Dětský tábor s protidrogovou
prevencí byl pořádán pro 38 děti pod zá~tico u Rotary klubu Ostrava a skautského střed i ska Kopřivnice díky sponzorskému daru společnos ti Union Banka
a.s. Konal se 2.8. - 8.8. 1999 a jeho
smyslem bylo dát zatím nijak neorganizovaným dětem návod, jak smysluplně
trávit vol ný čas a současně zábavnou fo rmou děti seznámit s n ebezpečím drog,
aby v případě setkání se s drogou byly na
tento okamžik připraveny a dokázaly
sp rávně zareagoyat.
Tábor se konal v areálu dět
ského tábora na Bystřičce v okrese
Yserin. Účasmíci tábora byli ubytovaní
v třím ís tných chatkách. Děti byly rozdě
leny do 4-5 členných skupinek (hlídek),
které dostaly přidě)eného vedoucího
z řad stadích členů skautského oddílu.
Tito vedoucí se po celý tábor zúčastňo
vali programu spo l ečně s hlídkami a hráli roli patrona skupinky, který pomůže a
poradí při každodenních úkolech hlídky.
Rovněž tito vedoucí byli oporou při organizaci celého programu. Jejich dalším

ROTARY CLUB OSTRAVA
úkolem byla i role lekto rů při plnění výcvikového
programu.
Denní program byl rozdělen do několika samostatných části. Dopoledni část byla převážně věno
vána výcvikovém u programu. Děti se učily poznávat
přírodu, vázat uzly, základy první pomoci apod.
Odpolední program byl rozdělen na dvě až tři části, z
nichž v první měly dě ti osobní volno a plnily drobné
samostatné úkoly, odpočívaly nebo se připravovaly na
odpolední program. Dal~ i dvě části byly zasvěceny zábavě - dě ti hrály hry v přírodě i v místnosti, v několi
ka soutěžích p rokazovaly, co se naučily v dopolednich

částech (stavěly stan na čas, soutě-Lil y ve
znalostech ze zdravovědy apod.).
Program měl i své večern í po kračová ní,
kdy se děti u či ly zpívat a hrály drobné
hry. Jeden den tábora byl věnován celodennímu výlew na koupali~tě ve
Vsetin ě.
Každodenní táborový program byl zarámován do celotáborové hry
a jednotlivé hlídky byly průběžn ě hodnoceny za své výkony, což zvyšovalo jejich motivaci aktivně se zapojovat do
jednodivých či nností.
Z pohledu programového vedoucího měl tábor hladký bezproblémový p rl'aběh. Byla splněna většina zamýšlených programových clll'a. Tento výsled ek
mohl být mimo jiné d osažen i d íky kvalitní podpoře týmu, který zajišťoval faktický chod tábora, zásobování, dopravu
apod. Z pohledu dětských účastníkl'a tábora byl splněn základní cll -smysluplné
vypl něn í čas u stráveného na tá boře
nejen formou výuky, ale i zábavy.

RC Ostrava

Projekt protidrogové prevence RC Plzeň
Jedním z hlavnlch projektů
plzeňského Rotary klubu v roce 1999

byl příspěvek k programu Prevence drogové závislosti. Počátek projektu lze darovat od roku 1998, kdy n ás členové RC
Mondseeland (Rakousko) seznámili s jejich obdobným klubovým projektem a
jeho filozofií. Současně nám předali jako
vzor názornou pomůcku - informační
kartu, která výrazným a přehledným způ
sobem informuje o nebezpečí (jakékoliv)
závislosti, jejím projevu a zejména o typech, příznacích a nebezpečí užíváni drog.
Plzeiíšri rotariáni nechali vyrobit dostatečné množství těch to n ázorných po mů cek a na konci května zorganizovali seminář k této p roblematice
spol ečně s pl7..e ň ským Centrem protidrogové p revence ve sněmovn ím sále magistrátu města Plz n ě. Akce byla určena pro
zástupce u čitell'a, vychovatelů, protidrogových koordinátorů a metodiků pro
prevenci sociál n ě patologických jevů.

RoTARY CLuB PLZEŇ
Na tomto sem in áři vystoupil vedle

někol i ka

odborníků z o blasti protidrogové prevence i Mgr. Josef

Radimecký, sekretář meziresortní protidrogové komise
Úřadu vlády ČR se svým příspěvkem "Podpora protidrogové politiky a účast státu na protidrogové scé ně".
Diskuse se zástupci pedagogl'a a vychovatelů byla otevřená a bohatá a ukázala, jak závažný problém drogy
představují. V rámci tohoto semináře informoval tehdy právě nastupující první guvernér na~eho nového
Rotary distriktu 2240 přítel Dobra Zeman přítomné o
hnuti Rotary, jeho cílech a aktivitách ve světě i v ČR.
Na závě r předal prezident plzeňských rotariá n ů Petr Duchek všem přítomným informační "protidrogové" diagnostické karty jako první poml'acku
k identifikaci závislosti a drogové intoxikace u ohroženého člověka a ke kontaktu na odbornou pomoc.
Seminá ři byl přítomen i plzei'iský primátor ing. Ji ří
Šneberger, který ocenil tento projekt RC Plzeň i obecný přínos rotariá nů jej ich městu i obecně spo l ečnosti.

16
1Jiym!al.is memores adoplima úzlenli

S ohledem na závažnost tématu, kterého se tento rotariánský projekt
týkal (pro úplnost: obdobné projekty realizuj í rotariáni snad ze všech zemi - např. náš sp řátelený klub v Londýně nám
zaslal obdobný typ informačn í karty),
bylo by ji stě výhodné aplikovat tento
p rogram v rámci nového distriktu 2240
jako náš celodistriktový projekt, do ně
hož by se mohly snadno zapoj it všechny
české i slovenské Rotary kluby. To je pro
ně jistě dobrý n ámět k d iskusi. Věřím
však, že nezůsta ne jen u ni a že projekt
prevence drogové závislosti se stane jedním z prvních d istriktových projektů
s výrazným pozitivním dopadem na celou naši spo lečnost.

Petr Duchek
past-pri!zident RC Plzeň

::_. . ~·· .:
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činnosti

klubt'l

Zo života a aktivít RC Spišská Nová Ves
RC Spi!ská Nová Ves usporiadal spolu s RC Bratislava krátkodobý lerný tábor pre deri rorariánov z celej
Európy. U nás na Spi!i boJi v dňoch
od 2. 8. do 7. 8. 1999, pričo m sme pre
nich pripravili bohatý program. Tohto
tábora sa zúčastn ilo u nás v Spi!skej
Novej Vsi spolu 9 !rudenrov vo veku
o d 17 do 19 rokov, z toho dvaja
z Belgicka, H olandska, Pol'ska a po jed nom zo Svajčiarska, Svédska a Talianska.
V deň prlchodu 2. 8. sa už večer v!erci zúčastn ili na čast i pravidelnej
schodzky ná!ho klubu. Druhý deň
absolvovali historicko-poznávaciu exkurziu po Gemeri, kde si prczreli kašriel'
v Berliari a h rad Krásnu H orku. V stredu 4. 8. absolvovali pešiu túru v prekrásnom Slovenske m raji, kde mohli obdivovať roklinu Suchá Belá, Klášrorisko
so starý m karruziánskym klášrorom
a Čingov - bránu do národného parku
Slovenský raj. V šrvrrok na nich čakala
prehliadka srarobylej Levoče, kde bola
vrcholem preh liadka chrámu sv. Jakuba
s najvyšším dreveným olrárom na svere

od Majstra Pavla a nedalekého Spišského hradu, krorý
predsravuje najrozsiahlejší hradný komplex v srrednej
Európe. V piarok bolo na programe splavovanie Dunajca
na plriach na severnom Spiši v pohod Pieniny. V sobotu
7. 8. tábor konči l a všerci účastnici snáď i s troškou nostalgie opúšťali náš čarokrás ny spišský región.
Milú návšrevu sme privírali na pravidelnom
srretnutl nášho klubu d1'la 9. 8. 1999, kedy nás navštívil pán Josef Rurik z RC O berhausen Anrony-Hurre
z Nemecka, disrrikr 1870. Pán Rurik pravidel ne v lete
navšrevuje Vysoké Tatry a o našom klube sa dozvedeJ
od svojich priarel'ov. Pochádza totiž zo Slovenska, konkrétne z Hornej Srubne, takže sa na Slovensko vždy
rád vracia. Prekvapil nás krásnou sloven činou , hoci
zo Slovenska odišiel hned' po sko nčení 2. sverovej vojny do Nemecka, kde žije dosial'. Velmi púravo rozprával o svojich zážirkoch z 2. sverovej vojny. Hrozy vojny ho poz n ačili narol'ko, že po vojne sa rozhodci n emať vlastné deri, o čom presvedči l i svoju manželku.
Pú rav~ bolo i jeho ďa lšie rozprávanie o tom, ako pracoval na sv.ojej kariére v povojnovom Nemecku, pričo m sa vypracoval na uznávaného odborníka v obore
parných turbín (vzorom mu bol pán Stodola, ďalši
Slovák, krorý sa preslávil v tomto obore), čo m u zároveň umožnilo spoz nať bližšie i ďal!ie krajiny, napr.
Juhoafrickú republiku.

Pán guvernér D obroslav
Zeman navštívil náš klub 18. 8. 1999.
Popoludní o 16.00 hod. sa z ú častn il na
rlačovej konferencii za účasti miesrnych
rlačových médií, o 17.30 hod. bola na
programe pracovná večera s členm i výboru klubu a večer o 19.00 hod. sa zúčastni l na pravidelnom srretnutl člen ov
klubu, kroré sme vzhl'adom na jeho návšrevu presunuli z pondelku na srredu.
Bolo ro prljemne srrernurie, kde mohli
všerci čl enov i a v neformálnej armosfére
d i skurovať s pánom guvernérem. Na
druhý deií v dopolud1'íajších hodinách sa
ešre pán guvernér spoločn e s pani manželkou zúčastnil na krárkej obhliadke
nášho města Spišská Nová Ves, spojenej
s prehliadkou pamiarok a potom už odcestoval na stredné Slovensko, do RC
Banská Bystrica.

Peter Zmdtlo
ukmdr RC Spišskd Novd ~s

RC Poděbrady získal grant na rozvoj příležitostí pro
S velkou radostí můžeme konstatovat, že ROTARY FOUNDATION schválila pro ná! klub dotaci
ve výši 10.000 US$ na výpomoc při poskytován í dvou týdenních p rázdninových pobytů pro týrané, zneužívané, zanedbávané děti, dě ti osamělých marek
a dě ti ze sociál n ě slabších rodin.
Projektu se mimo RC Poděbrady, který
je garan tem celé akce, zú čas tní též
Dě tské krizové centrum Praha, klub
Soroprimisr Prah a a Základní umělecká
škola Pral1a v Poděbradech .
Děti do prázdninových pobytti RC Poděbrady budo u vyb írány

za so u či nnos ti Dě tského krizového centra, klubu
Soroprimisr a Klubu osa m ělých marek.
První cyklus bude realizován o letních
prázdninách v roce 2000; p ředpokládáme, že bu<;le vybráno 40 děrl, z toho pro 24 děrl bude zajištěna též
výl1ka v Základní umělecké škole v Poděbrad ech .
Mimo ubytování a stravování bude zajišťo
ván další zajímavý program, spočívající ve výuce jazyků, počítačové výuce, prázdninových hrách s možností využití místn í jízdárny a plovárny "Jezero". Rov něž
chceme zorganizovat setkání s významnými sportovci.
D ěti budou rozdě le ny do družstev podle vě
ku a zájmů. Vedoucí budou vybráni z řad stude ntů
středn ích a vysokých škol, kteří mají vztah k práci
s problémovými dětm i .
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děti

V závěru chci poděkovat bývalému p reziden tovi RC Podě brady
Josefu Lonskému, který má rozhodující
zásluhu na zpracování a prosazení
projektu.

Fmntiš(k Walursuin
pr(zidmt RC Poděbrady

Rotary Camp
RC Brno zamýW uskuteč ni t v
termínu od 17. 7 . do 30. 7. 2000 ROTARY CAMP pro těl es ně postiženou
mládež na základ n ě Březej c (zařízen!
ÚSP Kociánka).
Kapacita tábora je 50 účastní
k tl, z roho p ro 30 zdravotně postižených
děd a pro 20 asistenttl (vče tn ě veden!

Březejc

kempu). Tu to akci nabízíme pro děti v rámci distriktu
2240, případ ně pro děti z n a~e h o předchozího d istriktu 1920, který se v minulosti výz n a m ně pod ílel na financován! rohoro tábora pro postižené.
Ustavili jsme pracovní skupinu ve složen!
RP Tu rkovič, Beneš a Podlucký, která bude pracovat
na přípravě a realizaci akce, tj. zajihěnf informad, financován!, výběru uchazečů, programu (nápl ně) atd.

Qsm let RC Karlovy
Rozvoj klubových p nrh1erstvl
prakticky v době posledního obnovován! či nnosti klubu, tedy v letech
199 1-92. V rámci tchdej~fho d istriktu
1920 působil při na~em založen! RC Bad
Gastcin, j me novitě jeho čl en H elmut
Volgger. Z klu bů SRN působ il ob dob ně
RC Weiden , z jedno,d ivctl pak Falk
Knies. Oba jmenovaní jsou čestným i
čl en y našeho klubu. C harter v květn u
1992 p řinesl další rozhojněn! vztahů se
zahra ničím. RC Castricum v H olandsku
a RC W indsor-Eton ud dují pomě rně
intenzívní styky s námi dodnes.
Těžiště zahran i čn ích vztah tl
bylo v prvnfch letech v Rakousku, kam
jsme jako distrikt spadali. Na~i zástupci
se zúčastňovali jak ročn fch konferencí
distriktu, tak i dalšfch vět~fch akd, jako
bylo např. setkání v italském Trentu
a Riva del Garda. Poměrně značný počet
cizi nců na na~i ch mftindch je ovl ivně n
funkd lázní Karlovy Vary. Nejvfce rotariánských hostů na na~ i ch setkáních pochází pochop i telně ze sousednfch zem!,
dále z Turecka, Ruska, USA a dokonce
i z Afriky. Rovněž na~i členové při služebnfch nebo jiných cestách plní tuto
rotariánskou povinnost v zahraničních
RC. Stále intenzívn í jsou naše styky
s oběma "zakladateli", posledn í čtyři roky se stále častěj i setkáváme zejména
s n ěm eckým i kluby v regionu "Egrensis".
Pravid elné jsou na~e návštěvy v Hofu,
kde se setkáváme s okolními němec
kými kluby z Wunsiedelu, Bayreuchu,
Waldsassenu, Plauen a da l ~ími , ale
i s na~imi českým i sousedy z Chebu.
Obdobné zájmy a úkoly na~ich dvou
klubtl při nesly již také dvě s polečn á setkání jako mítinky s dámami.
začal

Jsme zakladateli RC Most. Impuls

Předpo kl ádáme, že tato aktivita najde pod poru také ve veden!
d istriktu 2240.

Milan Herec
prezidmt RC Brno

~ry
vy~el

před pěti lety z rakouského distriktu, který postrádal

rotariánskou činnost v tak významném ekonomickém
regio nu. RC Most obd del C hartu Rl 21. 9. 1996.
Z naší nájemné spolupráce vznikl i zajímavý grantOvý
případ - n ěm ecký RC Neunkirchen/Saarland se na nás
obrátil s námětem společné akce, tj. klá~teru v Oseku
(mezi Mostem a Teplicemi) pomoci vybudovat kvalitní středisko pro pravidelná setkávání české a německé
mládeže. Mostečtí rotariáni se nabídky ujali a výsledkem byla akce v hodnotě přes dva milióny korun, na
níž se kro m ě českých a německých RC podílely i kluby z Francie. Mezi mimořádně úspěšné akce našeho
RC pa t ří bezesporu Inter-City-Mcetingy v Karlových
Varech. Loi1ský při příležiros ti obnoven! staréh o názvu
"Manzerovo kvartero" smyčcovým kvartetem sól i stů
Karlovarského symfonického o rchestru (KSO) měl
v~ech ny znaky rotariánské akce. Zúčastnila se jej dcera
Roberta Manzera se svými d ětmi a vnoučaty, spřátele
né kluby RC Weiden a RC Bad Gastein, které přizva
ly i italské rotariány z RC Cervignano-Palma Nuova.
Něktcré atributy této akce byly v rch o ln ě sym bolické:
dirigent Robert Ma nzer byl Něm ec narozen ý
v Děčíně, vystudoval gy111názium v Drážďa nech a potom českou konzervatoř v Praze. Byl žákem Antonína
Dvořáka, jehož hudbu nesmírně miloval a celý život
propagoval. Byl mj. jedním ze zakladatelů RC Karlovy
Vary v roce 1926. Tento fakt a skutečnost, že ani v prvních letech 2. svěrové války v n ěmeckých Karlových
Varech neupustil od zařazová n í Dvořá kovy a jiné čes
ké hudby do program u KSO způsobi ly, že byl v roce
1940 odvolán z funkce a musel opustit Karlovy Vary.
Zemřel roku 194 1 v rakouském Salzburgu. Mezi ně
meckými hosty byl také předseda bavorského sd ružení
karlovarských rodáků (Heimarverband der Karlsbader)
G. Braunel, který nám po návratu poslal s rdečné
poděkování za příkladnou akci pro tolik potřebné porozu mění. A ješ tě maličká perlička k tOmuto !CM:
když náš čestný člen z RC Bad Gastein H. Volgger při
vedl italské rotariány, přivíta l je italsky řádný italský
člen RC Karlovy Vary Dr. Guzzo. Nový kontakt
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nezahynul na úbytě - v letošním roce
nav~tfvi l spolu s rotariány z Bad
Gastcinu italský RC Cervignano
past-prezident Ing. Kunc~.

Hu manitární linnost klubu
vychází od samého počátku z názoru, že
při zatím bohužel omezených možnostech bude lepší nd tříhění sil a prostředků ve formě malé pomoci mnoha
potřebným koncentrovat se na jeden
subjekt. Tím se stal Sociáln í ústav
pro mentál n ě retardované chlapce
v Rado~ově u Kyselky, s nímž náš klub
spolupracuje již od roku 1995. Dfk profesním u složení členstva jsme se mohli
orientovat především na pomoc v oblasti techn ických zlepšen! a rozHřen í.
Budova ústavu potřeboval a nutné opravy a zkvalitnění. Projektové práce zajistila fi rma Báňský projekt v Ostrově, kde je
řed itelem náš člen Ing. Dudek a vlastní
stavební práce I. stavební a.s. pod vedením na~eho past-prezidenta Ing. Zídka.
Objem prací se blíží 4,5 miliónu Kč.
Prováděd fi rma I. stavební a.s. se zřekla
běžného zisku, který se pohybuje mezi
I O - 20% nákladů. Vznikly tři nové
místnosti, tzv. zóna volného bydlení, byl
vybudován skleník, prostory pro chov
koz, zakoupen malotraktor se závěsným
nářadím pro zeleninovou a ovocnou
zahradu a nákladem 225 tisk Kč modernizována ústavní kuchyně . V současné
době připravujeme grant pro obnovení
vlastního vodovodního řadu, který byl
kdysi funkční a zásoboval ústav kvalitní
pramenitou vodou. Tento vodovod je již
řad u let přerušen a ústav je odkázán
na zásobování vodou z veřejného vodovodního řad u, která je pro hospodářské
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účely net'mosně drahá. S pomoci spřátel e
ných klubi1 se nám určitě v relativně krátké době podaří koncentrovat kapitál a zažádat o MG. Přispěje k tomu např. dar
20 tisíc ATS, předaný RC Bad Gastein při
inauguraci českého distriktu koncem
června v Praze a cca I O tisk holandských
guldentl, věnovaných RC Castricum.
Spolu s naším příspěvkem se dostaneme
k částce cca půl miliónu korun, která
bude stačit na obnovení funkce vlastního
vodovodu. Tím se rozšíří možnosti pracovní terapie, tak důldi té v seberealizaci
chovanců sociálního ústavu.
Skupina kalifornských rotarián ů, která se vloni s r:ašimi záměry seznámila přímo na místě, byla nadšena myšlenkou této akce. Z jejich iniciativy vznikla navazující idea - totiž využít vodovod
s levnou vodou pro rekreaci a rehabilitaci
v bazénu. Trochu nás mrzí, že tento záměr
nevyšel v rámci pouze jed noročního programu Children's Opportunity Grants,
kde jsme již měli přiděleno pořadové číslo
a velké naděje na úspěch . Nakonec se nám
doneslo, že v seznamu schválených nefigurujeme, s vyrozuměn ím se ale nikdo
z americké strany neobtěžoval .
Na seznamu menších, ale stejně dide-litých ú spěšnýc h akcí uplynulých osmi let máme prázdninový tábor
jazykové třídy karlovarské školy v SRN akci zaj išťoval RC Wunsiedel. Výrazné
úspěchy přinesla spolupráce s RC

Weiden, který pro dva mladé lékaře karlovarské ne.mocnice zaj istil pracovní stáž ve weidenské klinice.
Prázdninovou stáž na téže klinice absolvovala jedna
studentka medicíny. lato akce měla navíc zvláštní
podtext - jednalo se o děvče z dětské vesničky SOS
v Karlových Varech. Weidenští rotariáni se význa mně
podíleli na zajištěn í jednoho ročníku hudební soutě'le
"Mladé pódium" včetně organizace koncertu mladých
českých hudebník('! ve Weidenu. Ve spolupráci s RC
Bayreuth vzniklo nové hřiště v karlovarské SOS vesničce. Pro tentýž klub jsme zprostřed kovali partnerský
vztah s nově se rvořícím RC Mariánské Lázně. Z oblasti aktivit zdravotnického rázu se sluší ještě uvést léčeb ný pobyt pro jednu karlovarskou občanku v rakouském Bad Gastein. Pobyt inicioval a zaj istil partnerský RC Bad Gastein. Pro karlovarsko u nemocn ici
jsme obstarali nový výkon ný elektrokardiograf.
Významně jsme se podíleli na výzkumu archeologického objektu "Obora" v Karlových Varech. V letošním
roce jsme přispěli na krytí nákladů s vysláním české
skautské delegace na svě tové jamboree. V řadě případů
se nám podařilo vyslání studenttl na pracovní či studijní stáže zprostředkova né Rorary.

Nechceme stát st1'1lnou,
ale naopak považujeme za num é se "zviditelnit" .
Věřím e, že bude úspěš ně pokračovat a rozšiřovat naše
spolupráce s městem. Pan primátor byl již mezi námi
a je o naší činnosti dobře informován. Rotary participovalo na aktivitách týkajících se rekonstrukce
divadla. Navázali jsme styk s pracovníky Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, před náška jejich pracovníka
byla mimořád ným zážitkem. Máme ve svých řadách
bývalého hlavního architekta města p. Polonyiho.

Největší dík za prohlubování
pocitu sounáležitosti s lázeňským městem
patří našemu kronikáři a prvnímu sekretáři obnoveného klubu příteli Vladislavu
Jáchymovskému. Kronika klubu navazuje na předválečno u činnost Rorary a bude
jednou i pro naše následovníky cenným
h istorickým svědecrvím. Desítky zahran i čn fch hostů našich mítinků byly zaujaty
origi nální
myšlenkou
přítele
Jáchymovského: za každou prezenci na m ítinku obdrží člen vždy jednu fotokop ii
z rozsáhlého pokladu kreseb, mědirytin
a fotografií města, které máme rádi. Jsme
přesvědčeni, že právě takové o rganizace
jako Rotary maj í v dnešní dob ě
mimořádně didežité postavení ve formování evropské a světové spo l ečnos ti.
Pozice našeho klubu a v l astně celého
regionu západních a severních Čech je
nesmírně důlditá a významná. Máme
všechny předpoklady pro to, aby se vztahy s našimi sousedy normalizovaly
opravdu na tolik žádoucí a očekávanou
evropskou ú roveň . Neznáme jinou organizaci, která by ve svých cílech a zásadách
byla blíže tomuto cíli, než právě Rotary.

Ladislav Blažek,
RC Karlovy \-á,y

INTER-COUNTRY MEETING 1999 PLZEŇ
P l zeňský
klub uspořáda l
u přílditos ti inaugurace nového sam ostatného distriktu českých a slovenských
Rotary k l ubů také t říd en ní InterCountry Meeting (ICM) pro ty ze zahrani čn ích rota riánů, kteří se chtěli blíže
seznámi t s krásami západních Čech
a strávit tyto dny ve společnosti svých
českých hostiteli'!.
Hlavní událostí tohoto v pořa
dí již devátého ICM byla samozřej mě účast na inaugu rační slavnosti nového d isrriktu 2240 v Praze na ŽOfíně v sobotu
26. června a následně i na slavnostním večerním programu. Dopoledne strávili naši
rotariánští hosté prohlídkou Pražského
hradu a jiných paměti- hodností.
Druhý den byl věnován návštěvě některých turisticky významných

míst v západních Čechách, ať již to byl klášter
v Kladrubech u Stříbra nebo zám ek v Horšovském
Týně. Následující den strávili tiČastníci ICM v našich
nejz námějších lázních - v Karlových Varech
a Mariánských lázních. Na závě r ICM se naši přátelé
zllčas tn i li slavnostního meetingu plzeňských rotariántl
v hotel~ Continenral, předa li pozd ravy ze svých domovských klubi1 a pak již probíhalo neformální posezení a diskuse "bez hranic" . Ještě alespoň rrochu statistiky: Inter-Country Meetingu se ZLI Čas tnili rorariáni
a jejich blízcí z Belgie, Lucemburska, Velké Británie,
USA a dokonce i z Austrálie a Nového Zélandu. T ito
přátelé byli bez výjimky nadšení Prahou, česko u krajinou i organizací celé akce.
Ještě o jeden den déle se v naší zemi zdržela
paní Norma Gambie, která jako vedoucí kanadského
GSE týmu z Ontaria navštívila před dvěma roky také
Plzd1, a d va mladí členové novozélandské d elegace sourozenci Wiltonovi. V doprovodu Dobry Zemana
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měli přílditost seznámit se, byť jen velmi
krátce, s krásami jižních Čech: navštívili
Tábor, zámeček Červená Lhota, Z<Í.mek
v Jindřichově H radci i v Třeboni. Když se
pak s nimi jejich pri1vodce v Českých
Budějovicích loučil (pokračoval i dále vlakem do Rakouska), ujišťoval i, že se do naší krásné ze mě m usí znovu vrátit.
Při závěrečném setkání v Plzni
byly vyměněny vlajky Rotary kl ubů,
předány pozdravy, navázána další přátel
srví. To, co si organizací ICM plzeňští
rotariáni dali za cíl, bylo uskutečněn o.
A rak tedy zase brzy na shledanou, naši
přátelé!

Petr Duchek

past-president RC Plzeň

Kojenecký ústav v Sulické ulici Praha
RC Praha měl v roce 98/99
mnoho proj ektů. Mezinárodní New
Vision - operace katarakty v Zambii,
I. mezinárodní Rotary konferenci
a I. mezinárodní Rotary ples v Praze.
Vě tš ina těchto projektů založila novodobou tradici pro RC Praha.
Zaměření na zdravotn icrví a dětské programy bylo podpořeno p rezidentem
98/99 RC Praha, pediatrem Dr.
Stanislavem Kusým. Dalším projektem,
který založil trvalou tradici našeho RC
Praha, je pomoc Kojeneckému ústavu v
Praze 4, Sulické ulici. Naši roťa ri áni se
rozhodli, že dvakrát ročně, na
Mezinárodní den dětí a na Vánoce, pře
dá vedení (tstavu nejpotřebnější věci pro
děti ústavu.

RC Praha ned ává nikdy hotové peníze.
Ved en í ústavu sepíše seznam nejpotřebnějších věd a
rotariáni zváží, co mohou darovat.
Na každém zasedání RC Praha se po celý
rok do speciální kasičky vybírají drobné i větší mince
od přítomných. Každý rotarián ví, že tento příspěvek

jde pouze na Kojenecký ústav. D alší finance pocházejí z větších akcí, jako např.
čás t výtěžku z plesu a od sponzorů, které rotariáni pro tuto akci získají.
V prosinci jsme předali dary
v hodnotě 70 000 Kč (kojenecké lahvič
ky, TV, cereálie, hračky). Hlavním sponzorem byly Sklárny Kavalier, Mattel,
Nestlé, Euronova. V červnu to byl počí
tač, elektrický psací stroj, čistící prostřed
ky, automatická myčka nádobí, bazén,
vše v hodnotě 60 000 Kč, hlavními sponzory byly H ealth Centre Prague, s. r. o.,
Diversey Lever. RC Praha tak opět naplnil
d le rotariánsrví. Je to uži tečné pro všechny
zt'tčasrněné .

Jan Hladký

RC Praha

Rotary v pohybu, tentokrát dokonce v běhu
V kvěrnu 99 se běžel v Praze
Mezinárodní maraton.
RC Praha měl při něm také své
želízko v ohni. Byl to Hajime Nishi
z Japonska. Nejslavnějšf ekomaratonec
planety. Držitel množsrvf světových rekordů v ekomararonu. Někol i krát zapsán .do Guinessovy knihy rekordtt.
Jediný sportovec světa, který uběhl 7 m aratonů na 7 kontinentech (severnf a jižní Amerika) za 7 měsíců. Od roku
92 uběhl 146 maratonů. Hajimovi je
50 let. Do roku 2000 chce uběhnout 50
maratonů v 50 státech USA plus 50 maratontl v 50 zemích světa mimo USA. Neběžf
pro vítězsrví, běží pro radost z přátelsrvf.

Při svém běhu jako jediný na světě dělá hodnocen í maratonů . 100 bodů je maximum. H odnotí
trať, ekologické zaj ištění, přátelský vztah lidí k maratonu a maratonců v pořádajícím městě, doprovodné
programy, atd. Maximální počet má zatím pouze maraton v H imalájích. V Praze byl jako čestný host svě
tového a českého o rganizačního maratonského výboru.
V našem RC Praha přednesl přednášku
o své běžecké filozofi i, která je ve světě pojmem
"Balance by Nishi".
Do klubu ho přived l prezident RC Praha
98/99 Dr. Stanislav Kusý, který se s Hajimem setkal
před 27 lety n áhodně v Paříži, kde se také spřátel ili .
H ajime v roce 1972 byl čtrnáct dní v Praze
a Dr. Kusý v roce 1974 navštívil Hajima v Kyotu.
H ajime je architekt a emigroval v 70. letech do

Medicína & Rotary &

Brazílie, takže přátelé ztratili vzájemný
kontakt.
Hajime běžel v dubnu 99 maraton v Polsku a vzpoměl si na přítele
z Prahy. Rozhodl se, že poběží maraton
poprvé v Praze a pokusí se svého přítele po
letech najít. Dal inzerát a požádal organizátora pražského maratonu o pomoc.
Vše zázračně vyšlo. Při květ
novém, pražském maratonu se oba kamarádi opět po 25 letech sešli.

Umění

Medicina nenf jen ~lda, ale i umlní. Umlnl diagnózy je skuulným
umlleckým oborem....
Tuto filozofii se snaží podporovat past-prezident RC
Praha Dr. Stanislav Kusý. Jeho nestátní zd ravotn ické zaříze ní
uspořádalo v ordinacích H calth Centre Prague, s. r. o. ve Vod i čkově
ul ici v Praze, vernisáž obrazt"1 mistra Jana Tomán ka.
Akci pomohl zaj i šťovat další člen RC Praha Stanislav
Chudoba, jehož přátelé, koncertní mistři z ND, zahájili celou
slavnost krásnou hudbou.
Na prodejní výstavě mistra se sešli pacienti, diplomaté,
kolegové lékaři i rotariáni. Diskutovalo se nejen o obrazech, zdraví, ale i o hlavních rotariánských projektech RC Praha.
J V,·ba

RC Praha
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mladí v UNESCO

CO TO JSOU KLUBY UNESCO
Zajímavý příspěvek jsme dosrali od našich kolegů, zabývaj ících se
službou m ladým v rámci UNESCO.
Předpokládáme, že všechny naše čtenáře
bude jeho obsah zaj ímat.
Vážení,

I . Organizace expedici
Na deset mladých lidí jeden pedagog (pro děti a mládež do 18 let). Trasy expedicí jsou zpracovány ve spolupráci s partnerskými kluby UNESCO v zem ích,
kam expedice vede. Jsou zpracovány také metodicky.
Kromě pedagogického dozoru jede i odborník, který je
v roli vedoucího a prLtvodce (u akcí pro starší mládež
je co i více expertů různých oborů) .

děkuji

za milý dopis a materiály o rotariánském spo l ečensrvf. Zaswpuji Národní
federaci klubů UNESCO a myslfm, že
by mezi námi byla m ožná spolupráce
především v oblasci práce s mládeží.
Naše či n nost je v réco oblasti poměrně
bohatá. Pracujem e s mláde-U od 12 do
26 let - sam ozřejmě, že jsou ryco věkové
skupiny rozděleny d o kategorií, aby si
čl enové byli věkově blfzcí.
Cfle našeho a vašeho hnucí
jsou cocožné - já mohu v krátkosti konscacovat, že naším cílem je šíření myšlenek UNESCO. V posledních letech se
hodně zaměřujeme na propagaci myšlenek sjednocené Evropy, tedy výchovy
k evropansrví, dále na ekologickou výchovu, ochranu živomího prostředí
a kulturního dědicrvf. Snažíme se umožnit našim mladým lidem poznávat cizí
země, akcemujeme při tom spolupráci
s mládeží nhných zemí s cílem, aby se
uči l i chápat jiné kultury, jejich specifika
a jejich význam pro rozmanitost lidského společensrvf. Cílem je eliminace rasistických a xenofobních myšlenek m ezi
mládeží. Zanedbatelná nen í v tomco
sm ěru ani motivace m ládeže ke stud iu
cizích jazyků.
K usk u tečně n í těchto zá měrů
používáme různé metody a formy práce
s našimi členy. Některé z nich bych vám
v krátkosti popsala:

.

Trasy:

Expedice Alpy - Švýcarsko
Expedice ~mv - Itálie
Expedice Atlantik - Francie
Expedice La Manche - ~lká B ritánie
Expedice fJordy - Norsko.

Chystáme také Expedici Olymp - Řecko a kulturně
poznávací z.-i.jezdy přes růz né ze mě Evropy pod názvem
Napřfč Evropskou unií.

2. Spolrpráce se zahraničlm - spolelné p rojekty
• Projekt Rescue Mission Planet Earth - výmě ny mládeže a práce na spo l ečné p ublikaci, vyrvořené mladými
lidmi (čl ánky, fotogra fie, ilustrace) k problematice
trvale udržitelného rozvoje.
• Projekt Human Right - Postav se za svá práva.
Publikace vyrvořená společn ě s mláde-U různých zemí
k problematice lidských práv.
• Projekt Millennium - letošní projekt k přelomu tisíciletí- priority dnešní m ládeže ve vztahu ke globálním
problémům lidsrva, vyvrcholf celosvětovou konferencí
mládeže na H avaji, kde vystoupí delegace jednotlivých
států- dawm konán í je říjen 1999. Nad rouro konferencí m á záštitu také Rorary lmernational a zúčastní se
jí také prezidem Rl Carlo Ravizza.

3. Projekty výměny mlddeže ve spolup1·áci
s Evropskou unii, vž dy s konkrétnlm výshtpem z oblasti ekologie, ochrany živondbo p1·ostředl či ochrany
kultumího dědictvl.
Uveďme názvy některých projekn't:
• Měsco měsw, mládd. Evropě - Itálie

~

•

• Brány, dveře, srdce dokořán - Velká
Británie
• Mládež k ochraně životního prostředí Německo

• Lidská práva očima mládeže - Norsko
a Velká Británie

4. Studijnl cesty p1·o mlddež a p1·o pracovnlky s mládež i.
Týdenní stáže v různých zemích Evropy
v partnerských organizacích - výmě na
zkušeností, metod práce s dětmi a mládd.f.
5. Úlast mUdeže 11a konferenclch, p1~ede
všlm k otázkám ochrany živonzlho prosh~edl, ale i da/1/ch témat. Prezentace 11ašich výsledkli. v oblasti ekologické výchovy.

6. PoMdánl výstav výtvarných pracl děti
a mUdeže.

7. Spolupráce s niznými imtit11cemi.
Všichni vedoucí UNESCO
s m lád d.í, nikdo z nás není za práci v klubu
honorován .
klubů jsou dobrovolní pracovníci

Tolik o naší či n nosti. Věřím, že
vás zaujme a najde se prostor ke spolupráci.

Dr. Marie

Tomančáková

Národní federace klubů UNESCO
UNESCO klub O lomouc
Holubova 9
783 5 1 Olomouc

Rotary na internetu

Strdnky Rotary International na internetu doznaly výrazné změny -jsou přehlednějšf a praktičtě.Jšf, uzzvatelé se v nich budou sndze orientovat. Zasur:fojte na webových strdnkdch a najděte je pod označenfm

www. rotary. org
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Patrit do rodiny nenf něco, co člověk zlskává tlm, že se narodl, je to podivuhodné
uměnf.
Tlm, že se do rodiny narodl, vstupuje
do pevného systému nepevných a proměnli
vých vztahů, žije mezi neviditelnými vlákny, kterými jsou ostatní členové rodiny spojeni a kterými se s nimi spojuje i on.
Narodil se do nf, to ano. A le patN do nf?
Někam patřit je stálá změna.
Napsal jsem povldku o tom, jak v určitém
věku dostává - kdesi v dvaadvacátém,
moudrém stoletl- dltě řadu pnikazek, které může rozdělit svým bllzkým. Nemusí
za svého otce a svoji matku prohlásit ty,
kteřl jejlmi otcem a matkou jsou, mtiže
tyto průkazy vydat lidem, které by za svoje
rodiče chtěw. Stejně tak si mt"tže vybrat pomoci jiných průkazti jiné přlbuzné a vytvořit tak ideálnf rodinu. Když se nad tlm
· člověk zamysli, může - buď hořce, buď radostně - uvaŽIJvat, dostal-li by od svých
bližnlch kartu, která by mu potv1dila, že
je opravdu synem, dcerou, otcem, matkou,
dědečkem, babičkou, nebo vydali-li by jeho bl/zcljeho existenci samotě a vyžddali si
někoho jiného do své RODINY SNO mlsto něho.
Předpokládejme, že k takovéto "interpmonálnl revoluci" nikdy nedojde - sobecká
a ješitná většina lidstva by to nikdy nepři
pustila.
jenže jedna pozoruhodná rodina tu je už
dnes.
Rotariánská rodina,
je to rodina, která se vyznačuje tlm, že jejl členové se do nf narodili z vlastni vůle...
Narodili se v dospělém věku a narodili se
po zváženi a p1'eváženl všech pro a proti.
Narodili se tak, jako se čwvěk může narodit tehdy, když citl, že dospěl do bodu,
ve kterém je třeba se narodit...

ROTARIÁNSKÁ RODINA

aneb

umění patřit

dQ rodiny

Stát, který nemá policii, armádu, věznice,
stát, který prolnul do ostatnlch státti a při
volal k sobě své obyvatele bez ohledu na jejich vnějšf stámf přfslušnost.
jsou totiž neviditelná společenstvl, neviditelné vlasti, které dávajf člověku pN!ežitost, aby neztrácel to hlavni, co potřebuje:
naději.

Rotariánská rodina...
Tenhle pojem nenl jen vzletné epiteton, nenl to jenom
okrasná linka do rotariánského zamyšlen!.
Když člověk cestuje po jednotlivých klubech, zjišťuje, že je
p1'ijlmán tak, jak by si pi'dl být přijfmán příbuznými.
Když vyprávěj! přdtelé z ciziny, jak jsou přijlmáni
v Čechách, je to, jako by byli ne v zahranili, jako by se
ocitli v jakési zvláštnl zemi - společné rotariánské vlasti,
která nezná hranice, p1'edsudky, xenofobii. A stejně tak
vyprávěj/ rotariáni z Čech, kteřf zavita/i do dalekých zeml, ať už do modernfch velkoměst nebo do zapadlé osady
v Anglii.
Ano, mysllm, že se zde podal'ilo vytvořit cosi, o čem snili
filozofové od nepaměti - jakousi Utopii, Slunečnf stát,
vlfdný ztracený a teskně vzpomlnaný svět, po kterém lidská duše touž!...
Rotariánská vlast.
Tahle vlast se rozkládd na celé planetě, neviditelná
a nezaznamenávaná tvůrci map, země, která prollná
z jednoho kontinentu do dmhého, ·spojuje rasy a národy
a viry, vlast, kde člověk nacházf to, co potřebuje: vědomi,
že nenf ztracený.
.Obyvatelé téhle vlasti jsou přlbuznl.
Nevadl, že nemajf stejná jména, stejnou barvu pleti, že
chod! do různých chrámů, do katedrál, synagog, pagod,
minaretů ... nevadl, že jejich pi'edci kolikrát vedli války.
Obyvatelé rotariánské vlasti se narodili znovu.
Narodili se ze své vůle.
Narodili se do země, kterou si vybrali.
Těžko se najde člověk, který bude věřit, že během jeho života dojde k proměně světa, že se dožije existence ideálnlho státu.
Přitom takový stát existuje už dnes.
Rotariánský stát.

R<:dakční

rada:

Dobroslav Zeman

Redakční

kokktiv:

Ludčk

( p ředseda ),

Patřit

do rotariánské rodiny nenf něco, co

čwvěk získává tlm, že si připne odznak.
Někam patřit je stálá změna, stálé úsill,

stálá činnost.
A to je na rotariánské rodině krásné, být
rotariánem znamená neustrnout. Vědět, že
i když sedlme u krásně prostřeného stolu,
jsou mlsta, kde není žddné sottSto. Kde je
bolest, smutek.
Ale od toho je tu rotariánská vlast, aby se
snažila tohle mlsto co nejvíc zmenšovat.
Aby se snažila pl'ijímat do svých hranic co
nejvlce územ!, těch, kteráje třeba proměnit.
Rotariánská rodina.
Rotariánská vlast...
I v tuto chvl/i se v rotariánské vlasti - ř!Ji,
nad kterou slunce nezapadd - scházej! jej/
občané, aby pomohli těm, kterým je třeba
pomoci, těm, ktdl jsou sami. Scházej/ se
na tichomořských ostrovech, na Manhattanu,
na Novém Zélandě, v osadách v džungli
i v Brandýse nad Labem.
Tam všude sahd rotariánská vlast.
Vlast, to nenf jen končina, ve které se člo
věk shodou okolnosti narodl, vlast, to je
mlsto, kde člověk citl, že je ho potřeba.

Ivan !klan, Martin Periška, Andrea Vc:rnc:rod, Peter Zc:ma ník

Bareš, Jan Hladký, Jan Chejn, Nataša Krempov;í, Ji ří N usshcrger, Miloš Pulkdhck,

- ve: spolupd ci se: všem i RC a RTC. které poskytly své podklady
Hlavní koordirdror:

Rotary Cluh Brandýs - Boleslav

Kontaktní adresa:

Vydavatelství Di'rm, s r. o.,

Laymu a grafické zpracodní:

Lenka Tiunod

Oldřichova

23, 128 00 Praha 2, e-mail: ada99@)mbox.vol.cz

Polygrafické zpracodn í:

XENT s. r. o., Praha

P říjem

Dalibor Prokcš, rel.: 02/692 68 ()'), 0603/3 1 8 I 62

inzerce::

Martin Petiška
RC Brandýs-Boleslav

N;íklad :

2 000 výtiski'r - z;íj mov); náklad

V~·d al:

Rotary disrrikr 2240 v říjnu I 999 ve spolupdci s Vydavatelstvím Dirm, s. r. o. Praha

NEPRODEJNÉ
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HIGHER NATIONAL DIPWMA
(H.N.D)
" ...your passport to a successful career"
Baroness Blackstone

British Minístcr of Statc for Education and Employmcnt

Obtain a highly prcstigious profcssional British qualification awarded by EDEXCEL Foundarion , which is recognized by the British government
and worldwidc offcrs to its holdcrs the unique advamages of.

(

• studies exclusively in English Language
• developm cnt of all the necessary business skills
• prepa ration for an immediate contribution in employment
• qualificat ion recognized by the British government
and the European Union
• possibility to continue for a Bachelor's degree in Britain or elsewhere
Only in

2 years
of studies in the fields of:
• Business and Management
• Business and Ma rke ting
• Business and Pcrsonnel
• Business and Finance

:~ Highbury

Offered by

in cooperation with

liffJ

College

For more information. please comact:
UNIVERSITY OF NEW YORK I PRAGUE
LEGEROVA 72, 120 00 PRAHA 2
Ms Anna Savvidou, Tel: 02/2422 1261181, Fax: 02/2422 1247
e-mail: unyp@iol.cz
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THE ENGLISH COLLEGE IN PRAGUE

THE ENGLISH COLLEGE in PRAGUE
ANGLICKÉ GYMNÁZIUM
Sokolovská 320, 190 00 Praha 9 -Vysočan y, Metro B Vysočanská
Tel: 02-8389 3 11 3, Fax: 02-8389 0 11 8, E-mail: office@englcoll.cz
www.englcoll.cz
Ředitel: Mr Albert Hudspeth
Kontakt: Mgr. Jana Kloudová

DNYOTEVRENÝCH DVEŘÍ STŘEDA 24.11. 1999 9,00 - 14,30
STŘEDA
2.2. 2000 9,00 - 14,30
• Soukromé šestileté gymnázium v slti MŠM T, pod patronaci prince Charlese
a prezidenta Havla
• Přijlmdme žáky po 7. tř. ZŠ a studenty na poslednl 2 dva roky středoškolského
studia podle programu lB
• Mezindrodnf kolektiv
• vyuka v angličtině
• Mezindrodnf maturita (IB) s p latnosti v ČR a ve svět!
• V loňském Ikolnlm roce mezi I 0% neúspěšnějších lB Jkol na svět!
• Kvalifikovaní učiteli z anglicky mluvlclch zemi i ČR
• Prospěchovd a podpůrná stipendia
• MimoJkolnl aktivity, společensky prospe'Snd prdce studenttl
• Rozvíjení samostatnosti studentů ve stt1diu i mimo ně
Přijďte

se podívat,

těšíme

se na Vás!

•

Liga proti

rakovině

Praha

The Prague League Against Cancer
Informace zfskáte:
Na Slupl6, 128 42 Praha 2, tel.: 02/90 05 01 01 tel.+ fax: 02/29 31 57

e-mall:lpr@lpr.a. http:/ /welcome. to/llga.protl.rakovlne

I

---· UICC
Aktivity:

i

Onkologická prevence
Publikace o prevenci
Výchova ml6deie a veřejnosti k nekuřáctvf '
(program pro ditl ~ a záldadnfch Jlcol)
Zl ienr života onkologických pacientů (kluby Soo'éb)
Publikace pro onkologické pacienty
Nódorová telefonnr linka
Protikuf6ck6 pOradna
Podpora onkologického výzkumu
. Ambulantnr rekondice a ozdravné ~
Periodické celost6tnr akce
(Květinový den, Bih Terryho Foxe)

I.

Číslo účtu
LIGY PROTI RAKOVINĚ PRAHA
u české .....spořitelny v Praze 1 ie:

555555-018/0800

