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Ellard McBane, PDC 7090, odovzdal ocenenia "Paul Harris Fellow" dvom rotaridnom: Suvmovi Cimbovi
(diplom prevzala jeho manželka Mmy Cimba} a Viktorovi Príkazskému, pt1St prezidemovi z RC Poprad

Už aj Košice majú svoj Rotary klub!
U.S.Steel Košice daroval na hyperbarickú komoru 2,5 milióna Sk
Podl'a past guvernéra Ivana Belana košickí rorariáni potrebovali iba 127 d ní od usranovujúcej schódze RC
Košice (27.1.200 1), aby 2.6.2001 mohli slávnosrne prevziar C hartu Rorary Inrernarional. Za člena medzinárodnej rorariánskej rodiny bol remo najmladší slovenský klub a najvýchodnejší klub česko-slovenského
dišrrikru prijatý ešte 30. 3.2001 , v mesiaci, v krorom bol v roku 1928 založený košický Rorary klub po prvý
krát.
Pokračovanie na str. 7
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Slávnostne odovzdanie Charty Rl
ROTARY KLUBU KOŠICE
John H. Goodish, prezident U.S.Steel Ko!icr, s.r.o., odovuúívn
J. Kllmovi, prezidentovi RC Košice, symbolický šek v hodnote 2,5
mili6nn Sk. Prizemjrí sn rotnridni Peter Rnšev, zndmy košický
herec, a Eubomír Kovdčik, sprdvcn nndnčného fondu RC Košice.

Pas o mme Košice odovzdnl do rtík viceprimdrom mmn jozefo Filnsn J. Klíma, prezident RC Košice; prizernjrí sn R.Mmejovič, sekretdr RC Košiu, E.McBnne, PDG 7090 n I.Bebm, DG 2240.

Guvernér di!trikw 2240 Ivan
Belnn odovzddvn v Stdtnom divadle Košice košickým rotaridnom Chart/I Rl.

E/lnrd McBnne, PDG 7090, odovzdnl ocenenie
"Pnul Hnrris Fe/low" Stevenovi Cimbovi, kroré
prevZit!tt jeho manželka Mary Cimba

Snímok zachytil v košických "katakombách" v prijemnej atmosfére aj Mojmím Kyselku z RC Bmo n jeho Jnrmntmí spowčníčku.

Podrobnejšie informdcie ndjdete nn str. 7.
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ll zhromaždenie a ll konferencia dištriktu Rl 2240
Banská Bystrica, 25. 05. -27.05. 2001
na radost'. Nezabud nutel'ný umelecký
V diíoch 25. - 27. máj a 200 I sa
zážirok - sveroznáme hudobné dielo bonajvýznamnejšie podujatia
lo uvedené vo vel'mi príjemnom májorotariánskeho roku 2000/0 l dištriktu Rl
vom večere pod holým nebom v histo2240 v historických priesroroch Národrických priestoroch banskobystrického
ného domu a Srátnej opery v Banskej
hradu.
Bystrici .
ll. zhromaždenie dišrrikru 2240 maTáro polyfunkčná budova je národJo vyče rp ávajl!ci pracovný charakter. Po
nou kultl!rnou pamiatkou a uskutočnilo
L!vodnom príhovore guve rnéra dišrriktu
sa v nej už mnoho významných kultúrnasledovali informačné správy všetkých
nych aj politických podujatí. Z hl'adiska
hlavných referenrov dištrikrových výbohistórie Rotary je pre nás tenro p riesror
ZL'ava: M. GajtM, I. Belan, A. A/Ley, L. Belanovd
rov, príhovor zásrupcu sverového prezivel'mi blízky, lebo v roku 1935 sa v ťíom
Program sa začal d1h 25 . 05. 200 I podujatím,
denta Rl F. Devlyna PDG Alberta A. AJprvýkrát uskuročnila zakladajl!ca schódkroré priamo nesl!visí so zhromaždením a konferenciley-a, krorého sme predstavili v 3. čísle
za a charrer Rotary klubu Banská BystriOll dištriktu - orientačným mítingom pre všetkých inGN /200 1.
ca, ktorý sa potom schádzal v kaviarni
bound a om-bound študentov nášho dišrrikru v SielNárodného domu. V roku 1992 sa
nici neďa leko Banskej Bysnice. Blízkost' miesra konaDovolitjem si u viesť časť
uskuročn i la zakladajl!ca schódza a charnia mí ringu umožnila šrudentom účast' na konferenci i.
svojho príhovoru:
ter SL!Časného RC Banská Bystrica druSamostatná informácia o priebehu rohro dóležirého
"Vstupujeme do novej é1y Lítdských dehýkrát.
jín a kladieme si stále tie isté otázky, či
mí ringu z pera organizátOra - funkcionára YEO bude
V máj i rohro roku boJi opat' rieto
a nakoťko na začiatku tretieho tisícročia
uverejnená v budl!com čís l e GN .
priesrory slávnostne vyzdobené a priprapokročilo lítdstvo na ceste k pmvde, čest
V ten isrý ddí prijal zásrupcov dišrriktu a zahravené privítat' rotariánov na ic h najvýnosti, k vzdjomnémtt priateťstvu a vzdni čných hostí konferencie na radnici mesra Banskej
znamnejších podujatiach rotariánskeho
jomnému prospechu. Tieto štyri zdkladné
Bymice primátor ing. Ján Králik. Večer sa rorariáni
roku 2000/0 I . Dištrikt Rl 66 v bývalom
rotariánske otdzky srí tedaaj v dnešnom už
zl!častnili na koncerte, krorý pripravila Srátna opera
Československu a dnešný m edzinárodný
kozmickom životnom tempe aktuálne.
($0) v Banskej Bystrici spolu s dvadsat'člen ným zbodištrikt 2240 zahfiíajl!ci kluby v Českej
Keďpoložíme tieto otázky mladým lí1ďom,
rom pod vedením japonského dirigenta Kazuhiko Isrepublike a Slovenskej republike je geohii. Spolu so sólistami SO a Speváckeho zboru mesra
napr. študentom, odpovedajtí skorpesimisgraficky ten istý. V 76 roč nej h isrórii
ticky. Napriek ideálom a nadJeniu, ktoré
Bratislavy uvied li IX. Beethove novu symfóniu s Ódou
týchto dištrikrov sa dišrrikrná konferensrí vlastné ml11dostr; títo lítc ia na Slovensku konala
dia hovoria o reálnych hrozlen druhýkrár. Prvýkrát sa
bách prírodných katastrof
uskuročnila 13. - 15. mája
v dosledku ničenia životné1938 v Košiciach a rak až
ho prostredia, poukazujrí na
po 63 rokoch bola konfeto, že každý technologick;í
rencia opat' na Slovensku,
i vedecký pokrok má aj svoje
tentokrát pod vedením
negatíva. Prudký rozvoj invóbec prvého slovenského
formatiky ohrazuje teraz sríguvernéra dištriktu.
kromie a bezpečnost' človeka,
S krárkym odsrupom
teleuízia a iné média robia
času móžem konštarovat',
človeka pasíunym a maniže zhromaždcn ie a konfcpubtjrí ním, nové komunircncia boJi vel'mi Llspešné,
kačné prostriedky obmedvyčerpal i všecky body,
zujú skutočný litdský konkroré sll v programe ratakt a zužujtí komunikáciu
kýchto výročných podujana technickrí záležitost:
tí pracovne povinné, doplNukleáma ene~gia predstanené spo le če nským provuje stále prítomné riziko.
gra mem. Keďže aj počas ie
Ak by sme v nazemní
sa nám vydarilo, bol dona svet zastali pri tomto
statočný priesror na kulkonštatovaní, výsledkom by
r{u·ne vy-l.itie a spoznan ie Dosavadný guvernér Ivan Belan odouzdáva formálne guvernérsky "rírad" svojmu
nástupcovi Stanisbtvovi Novdkovi.
bola tlzkosť a beznádej, bezokolia mesra.
uskmočnili
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ciellry život w d1in na dni. Rotnridni neStíhlnsin s tnkýmto bezperspektívnym ponímnním ž ivota. Už motto nd!ho prvého guvernéra D. Zemana vyzývn ,.Rozumom
a srdcom" sn btíriť proti tnkémuto chdpaniu ž ivota, aby sme d ruhému pomohli
fl nie ho ovlddali. Toto motto nebolo nktudlne len v roku 199912000, ale je stdle
platné doslova. Aj moje motto ,.Rotmy svet príležitostí" potvrdzuje svoju nadča
sovost' a trvnlti plnmosr: Hoci v ďnlších refordtoch budeme mať možnost' počuť vel'a
o roznych rotnridmkych nktivitdch a projektoch, nikdy ich nebude nnzvy! a bude
ich trebn nktudlne prisposobovnť prlležitostiam fl menincim sn ž ivotným podmienknm."

Delegát sverového prezidenta Rl
PDG Albert A. Alley vo svojom prvom
vystúpení odovzdal pozdravy účas tní
kom zluomaždenia od F. Dcvlyna. Hlavnou témou jeho príhovoru bola starost'
o čl ensk t't základií u, krorá posledné dva
roky mala mierne klesajúcu tcndenciu
v cclosverovo m merad le, čo sa sralo prvýkrát v celej 96 ročnej histórii Rotary.
V d'alšom programe odzncli referáry
o Nadácii Rorary dišcrikru 2240, prehl'ad či nnosti služby mládeži, Rotaractu,
pokladn íka dištriktu s odsúhlasenfm závereč n éh o vy účtova ni a roku 1999/2000.
BoJi porvrdené výsledky korešpon denč
nej
volby a predstavenie DGN
2002/2003 ing. Milana Rocha (RC Praha) a DGNN 2003/2004 ing. J iřího
Fasta (RC Plzeií).
Zo zah ran i čných účastníkov vystúpil ešte PDG Ivan Kaldor (RC Auerbach
- dištrikr 1880, Nemecko), krorý je referentom Rl pre zó nu 14 v orázke rozširovania členskej zák.ladne. Okrem toho jeho filatelistická expozícia "Filarelisrická
dokumenrácia Rl" bola v pricstoroch foyer SO vel'mi zaujímavá a pre mnohých
objavná forma propagácie nášho spoločensrva na známkach a vo fi larélii, ktorá
sa už v mnohých krajinách pravidclne
využíva.
V našich republi kách smc tt'tto fo rmu propagácie Rl zarial' nevyužili, ale
pripravujeme vydan ie rotariánskych
známok. Začiarok aktivity v tomto smere je aj vydanie Souvenir Card pri príležirosri konferencie. Je na nej príle-l.itostná peči arka Slovenskej pošry, š.p., krorá
sa počas konfere ncie používala na Pošte
I v Ba nskej Bystrici. Bližšie informácie
o memorabíliach z druhcj konferencie

dišrri kru si možno preč ítar na strane 2 1.
Vel'mi príjemné oživenie pracovnej atmosféry ll.
zhromaždenia dištriktu urobil i žiaci Konzervatória
v Banskej Bystrici svojimi hudobnými vstupmi. Paralel ne sa u s k utoč n i l program pre sprevádzajúce osoby návšreva arrikulárneho kostola v H ronseku a dicl ní
úžitkovej a umcleckej keramiky pani Randuškovej.
Slávnosrná II. konferencia dišrri ktu Rl 2240 zača
la Beethovenovou skladbou - pripravovanou rotariánskou hymnou. Za t't čas ti predstavitel'ov mesta, zástupCll Krajského úradu v Banskej Bystrici a ďalších hostí
účasrn fkov konferencie privftal pri mátor Banskej Bystrice ing. Ján Králik. Jeho prejav si možno pri pomenltt' v 3. čísle /200 1 GN.
Delegát sverového prezidenra Rl PDG Albert
A. AlIey vo svojom druhom vystt't pení s obdivom hodnotil históriu Rorary v našich republikách a vysoko vyzdvi hol dosiahnuré výsledky. Na zhromaždení odznela
v plnom znení aj zdravica prezidenta Rl Franka Devlyna.
Medzi dvoma hudobnými vystt'tpeniami Maestra
Petra Michalicu predn iesol svoj slávnostný príspevok
J. E. minister za hra nič n )íc h vecí SR Eduard Kukan.
Podstatná časr jeho príhovoru je uverejnená v dnešnom čísle GN na strane 5.

PredstaLJlljú sn !tudenti w znlmmilin.
Ďalej sa pri prednášatel'skom pul te striedali GSE
z dištrikrov Rl 5280 (Kalifornia) a 2390 (Svédsko),
všetci in-bound šrudenri v našom dištrikte z róznych
krajín sveta a svetadielov.
Jedným z vrcholov programu bola premiéra filmového dokumentu o vzniku a poslaní Rl dištriktu 2240
"... ad optima intenci" za osobnej účas ti režisérky pani
Kamily Kyrkovej .
Na záver kon ferencie sa u sku toč ni lo symbolické
odovzdanie úradu guvernéra dišrrikru Rl 2240 do rúk
DGE Stanislava Nováka s jeho zdravicou.
Program ll. zhromaždenia a II. konferencie dištriktu Rl 2240 bol naplnený a vyčerpa ný podl'a plánu.
Celej n áročnej príprave a zabezpeče n i u rakého kvalirného programu nezodpovedal však z:íujem rotariánov
dištri ktu. Napriek opakovanému inzerovaniu termínu
konferencie v Listoch guvernéra a pri mojich osobných návštevách v kluboch sa na konfe rencii registro-

Maestro Peter Michalica

vali zástupcovia len 29 (!) k.lubov dištriktu. To znamená, že 16 klubov (remer
1/3 celkového počtu! ! !) nemala na najvýznamnejších podujariach dištrikru ani
jedného zásrupcu! Aj niektoré z registrovaných klubov mali len malý p očet zasrupujúcich čl enov. Chýbali noví čle n o
via a noví kluboví fu nkcionári. Pochválit' možno len RC Žilin u a RC Ostravu,
kroré mali po par regisrrovaných účasr
níkov. Menovirc a osobirne chcem poďakovat' za účast' rotariánskemu doyenovi Vladimírovi Kášovi z RC Ostrava,
ktorý aj vo svojich 90 rokoch považuje
"... t'tčasr na dištrikrovej konferencii za
svoju čl enskú povi nnost".
Na záver dovol'te, aby som sa Ll primne pod'akoval všetkým svojim spolupracovníkom, krorí mi nezišrne pomáhali
v rejro vel'mi náročnej fun kci i. Ďakujem
všetkým rotariánom, krorí svojimi výsledkami a úspechmi šírili dobré meno
nášho dištriktu, zvidirel'nili Rotary lnternational v spoloč n osr i a získali nových čl e nov alebo sympatizanrov. Osobitne ďakujcm PDG O. Zemanovi za
cenné rady a podporu. Ďakujem manželke Marian ne a dcére Lucii, bez krorých by som nebol mohol funkciu guvernéra dištriktu popri mojom nároč
nom povolaní zvládn ut'.
Som p resved čený, že štafeta dištriktu 2240 je dobre rozbehnutá, že aj druhá "odovzdávka" prebchla bez zakolísania. Želám všetkým rotariánom na tret'om úseku v roku 200 1/2002 vel'a
osobných a rorariánskych úspechov.
Ivan Belnn,
guvernér tli!triktu 2240 pre 2000101,
RC Bnnskd Bystrica
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ROTARIÁNI AKTÉRI ZAHRANIČNEJ POLITIKY
Úryvky z vystúpenia JE. Eduarda Kukana, ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky
na Ildištriktnej konferencii Rl dištriktu 22 40 v Banskej Bystrici dňa 26.05.2001.
Tak ako diplomacia má množstvo dimenzií -polirickt'1, ekonomickú, kulrúrnu,
občiansku alcbo obchodnú, rak má urči re
aj Rorary klub, krorý združuje predsravirel'ov mnohých inšrirt'Kií z celého svera, rozne zamerania s odlišným dosahom. Dovol're mi najskór vyjadrit porešenie nad rým,
že aj v Banskej Bysrrici pred viacerými
rokmi Rorary klub vznikol a sral sa fórom,
plarformou prispievajúcou k riešeniu problémov i výziev vášho regiónu. Som rád,
že aj konferencia celého dišrrikru (mne sa
srrašne páčí ro slovo) 2240, krorý zahrňa
Slovenskú republiku a Českú republiku,
sa koná práve v romro krásnom slovenskom mesre, v Banskej Bysrrici. Samozrejme nemóžeme vynechat ren medzinárodný aspekr vášho pósobenia ako sa vyjadril
pán guvernér dišrrikru, dokror Belan. Vieme, že Rora1y kluby sú zasrúpené v 163
krajinách svera a rorariáni pomáhajú
mnohým, aby mohli dobre žit na romro
svere. Ja by som dokonca s rroškou nadsadenia poveda1, že my vás považujeme svojim spósobom aj ako akrérov slovenskej
zah raničnej poliril<y. Berre ro ako komplimenr, prosím.
Rád by som prero venoval svoje vysrt'Ipenie práve orázkam - čo iného móžere čakat od minisrra zal1ran ičných vecí slovenskej zahran ičnej poliriky, osobirne
jej realiz.ckii posledných rokov, výzvam a
výsledkom.
Najskór všeobecná poznámka. Sver,
v krorom dnes žijeme, je srále menší,
zrasrá sa do jedného celku a predsravuje
vlasrne jednu velkú scén u, na krorej hrajú
hlavné role akréri globálne významných
subjekrov, sverových mocnosrí, medzinárodných koncernov a medzinárodných
organiz.ckií. Sver sa zmenšuje rým, že nasral obrovský, revolučný, dynamický vývoj róznych komunikačných prosrriedkov, sofisrikovaných rechník. Dnes hovoríme o globaliZ<icii aj v rom zmysle, že čo
sa ru dnes popoludní povie, z.c1jrra ro budú vediet všade na celom svere. Nerreba sa
bát globaliz.<icie. T reba, aby sa vyvíjala rakým smerom, aby sa srala prínosom, najma keď k nej prisrúpime z pozirívneho
pohl'adu. Myslím si, že je ro možné a rak
ro aj rreba posudzovat.

Takže dnes sa všerky významné rozhodnuria prijímajú so zrerel'om na ich dopad v celosverovom a nielen
v národnom alebo širšom regionálnom meradle. St'Ičas
ný sver sa inregruje do jedného celosverového hospodárstva a do jednej sverovej civiliz:ície. Aj budúce usporiadanie Európy je silne ovplyviíované rýmro fenoménom,
o krorom som hovoril, a krorý sa volá globaliZ<icia. Zvlášť
násrojčivá je ráro výzva na európskom konrinenre, keď
vezmeme do úvahy dravo sa rozvíjajt'1ce iné regióny svera. Prosrredníctvom svojej hospodárskej sily získavajú
nové mocnosri nez.c'tnedbarel'ný vplyv aj v polirickej oblasri. Európa, náš srarý konrinenr, prero musí zobrat rúro výzvu vážne, využit svoj velký porenciál a smelo predsravit svoje kapaciry a svoje kvaliry k sverovej konkurencii.
Po páde železnej opony v r. 1989 sa otvorila šanca
pre krajiny srrednej Európy srat sa súčastou širšej inregrujúcej sa Európy. Už povojnová Európa bola príkladom spojenia bezpečnosri a ekonomiky. Vznik Marshallovho plánu a NATO tvorili dva prirodzené predpoklady pre úspešné našrarrovanie európskej inregrácie. Na
začiarku roho všerkého reda srála vízia, že Európa raz
v budúcnosri bude zjednorená a slobodná.
Móžem povedat, že v súčasnosri real iz,kia zalHanič
nej poliriky Slovenska potvrdzuje, že Slovensko nie je pasívnym objekrom rohoro diania. Ako posledný príklad
móžem spomenlu' konferenciu "Nové európske demokracie, voclcovsrvo a zoclpovednosr"', krorá sa konala
pred nedávnom v Brarislave. Sme akrívnym šrárom
v srrednej Európe, uvedomujeme si svoju zoclpovednost
a kooperujeme s osrarnými šrármi na zlepšovaní medzinárodného prosrredia. Všerky smery našej akriviry, naše
inregračné ašpirácie spolu súvisia, vnfmame ich ako
komplemenrárne: dobré vztahy so susedmi, akriviry na
Balkáne, pozirívna konšrrukrívna polirika aj východným
smerom, ašpirácie inregrovat sa clo európskych a rransarlanrických šrrukrúr. Všerko prispieva k odbt'1ravaniu fakrických ale aj menrálnych bariér srále oddel'ujúcich prosperujúcu, bezpečnú a srabilnú Európu od rej menej
prosperujúcej, menej bezpečnej a menej srabilnej.
Proces inregrácie do Európskej t'mie (EÚ) a NATO
vnímame komplemenrárne a obidve inšrirúcie tvoria pre
nás dva z:íklaclné piliere pre ďalší posun k zjed norenejšej
a slobodnejšej Európe. Proces rozširovania zóny srabiliry,
ro znamená rozširovanie NATO, by mal pokračovat.
Očakávame, že najbližší summir aliancie v Prahe v roku
2002 zhodnorí pripravenost kandidárov na členstvo
a potvrdí v praxi poliriku otvorených dverí. Táro polirika je pozirívna, ale je ro už srrašne dlho, čo sú dvere len
otvorené. Ak má byt ráro polirika clóve1yhodná, rreba
urobit ďalší krok, čo by znamenalo rozširovanie.
Skromne tvrdíme, že parríme do karegórie najlepšie
pripravených kandidárskych krajín. V zal1raničí nemáme

nijaké problémy, prekážky, kroré by nám
v pozvaní bránili. O dvoch S+S, alebo
Slov. + Slov. ako sa Slovensku a Slovinsku
hovorí, by nemali byt žiadne pochybnosri
pri rozširovanf aliancie. Problémy móžeme mat iba my sami ru doma, keď si ich
vytvoríme. A bohužial', rakúro kapaciru riež máme. OMam, že ju nevyužijeme, a že
v Prahe buclúci rok pozvanie do aliancie
dosraneme. Ale chcem opakovat bez akého-kol'vek zveličovan ia - skuročne dnes je
ro už iba na nás.
Teraz dovol're pár slov o Európskej
únii. Sú ro rémy najakruálnejšie pre Slovensko a najviac času, najviac energie vynakladáme pre ich splnenie. Dnešnou charakrerisrickou črro u vývoja je aj v medzinárodnom konrexre úžasná akcelerácia
vývoja a nejaké z,1meškanie alebo spomalenie sa móže ukáz.c1t osudným a my si už
ďalšie hisrorické zlyhanie dovolit nemóžeme. V prísrupovom procese do EÚ Slovensko má po 6. prísrupovej konferencii
uzavrerých 16 kapirol a dnes je možné povedat, že sme dohonili rých 6 krajín, kroré
začali rokovat s EÚ pred dvomi rokmi a ro
je - rriezvo povedané - dobrý výslcdok.
Ďalšie kolo našich rokovaní sa uskuroční I 2.06.2001 a očakávame, že počas
švédskeho prcdsedníctva sa nám poclarí
otvorit všcrkých 29 nego ciačných kapirol
a že dá rum nášho vsru pu do EÚ, krorý
sme museli napísat do póvodného dokumcnru na začiarku rokovaní - I . január
2004- je cel kom reálny. Mnohí krúrili hlavami, že je ro príliš ambiciózne, príliš velký
ciel', no dnes sa ukawje, že ro nic je urópia,
ale celkom realisrický ciel', ak budeme pokračovat v rakom rempe ako doreraz. Je síce pravdou, že sa začalo rým i l'al1šími kapirolami, že reraz prichádz,1me ku kapirolám
tažším, kde budeme žiadat aj prechodné
obdobia, kde budeme presadzovat svoje
požiadavky oprori EÚ, napr. v oblasri dopravy. V lere 2004 sa budú konat volby do
Európskeho parlamenru. Očakáva sa, že by
sa ich mali zúčasrnit aj nové krajiny. A verím, že aj my budeme mat v rýchro vol'bách už svojich Z<isrupcov.
Dokončenie

v ďalšom čísle GN.
Zaznamenal a spmcoval
DG 2240 Ivan Be!an
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Nechce sa nam ist domov...
(Príspevok študentky z Oregonu prednesený na dištriktnej konferencii
v Banskej Bystrici dňa 26.05.2001 za všetkých inbound študentov
v školskom roku 2000/01)

Dobry vecer, volam sa H ilary Drew
z Oregonu a byvam vo Zvolene. My studemi sme vserci radi ze mame ruro moznosr nieco povedar co srne prezili za rento rok. Je mi velmi Juro ze my vserci nernozme povedar reraz co srne zazili, nic
je dosr casu, lebo vserci sme prezili ine
skusenosry a vserci sme sa mali inak.
Ale so m si isra ze renro rok bol pre
nas jedna velka skusenosr. Mali srne sa
opcas dobre, opcas vyborne, a opcas zle.
Sme sa srrerli s novymi ludmi, sme sa
snazili urobir kamararsrvo, a srne sa snazi li hovorir po slovensky alebo po cesky.
Kulrura je ina a je dosr vclky rozdiel
medzi nasim zivorn im srylom a vasim,
ale uz sme zvyknuri !

Ja sa pamatam na sedemnasteho augusra, ten den
som prisla na Slovensko. Nic som nevidiela po slovensky, iba "dobre" a "ako sa ro povie" vredy kecl som sa
srrerla s rodinami a so srudenrami a ked som podala
ruku som vzdy myslela "budeme kamarari?", "mame
nieco spolocne?", budu ma rozumier?", nic je roro
srrasne n·apne?", bolo ro razke pre vserkych.
Casom ro islo laksie a laksie a sme zacali chapar
ako zir na Slovensku alebo v Cechach. Smc chodili do
skoly kde smc sedel i, a pocul i ale povicm vam pravdu,
varsi nou v skole sme zaspali. Temo rok sme sa ucili
inu kulruru, ako zir iny zivorny sryl a opcas ako prezir
ren zivorny sryl ! Sme sa neucili veci v chemie alebo
ake je polnohospodarsrvo v Zimbabve, sme sa naucili
ako robir kompromis a ze je naozaj rreba byr prisposobivy. Nemozem reraz povedar za vserkych ake maju
pociri, ale ru na Slovensku som sa mala super. Opcas
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sme mal i srasrie, opcas sme robili chyby,
opcas sme sa hambili, opcas sme sa hnevalí, ale varsinou na Slovensku a v Cechach sa bavili. Je mi smurno ze o mcsiac pojdem domov, nechce sa mi reraz
odisr, vela mi bude chybar, ale verim ze
na vela veci nezabud nem a ze som sa meni Ia ako osoba.
Dakujeme velmi pckne Rorary ze
nam dalo remo rok aby sme mohli rasr
ako ludia. Dakujeme za vserkych a za
vserko.

HilmyDmv,
Zvolm
p.s. Napisala som to sama, prepacte mi
moje chyby. Dakujem.

,.(--
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vítame nových rotariánov

"

Už aj Košice majú svoj Rotary klub!
(dokončenie
Na pamiatku rejro symboliky, znovuzaloženia klubu a jeho prijaria do spoločen s rva Rorary lnrernarional zorganizovali košickí rorariá ni slávnosrný rrojdJ'íový "charter p rogram". ZtJ Časrn ila sa
ho rakmer stovka českých , slovenských
a zahraničných rorariánov, medzi ktorými dominovali rorariáni z parronárneho
RC Hamilton (Kanada) a RC Užhorod.
Českých rotariá nov reprezentovali záswpcovia RC Brno, Brno-City, O strava
a Plzdí , slovenských až na RC Bratislava
a Zvolen zásrupcovia zo všerkých ostatných klubov. Medzi hosra mi nechýbali
predsravitclia košického Lions Clubu vedeného prezide nrom klubu prof. Jurajom Bánskym.

Atmosféra rotnridnskych hier.
N iekol'ko dní pred slávnosrným
programom košických rorariá nov pozdravili a vel'a úspechov v práci zaželali
rotariá ni z Austrálie (Brisbane, Perth),
kanadského Vancouveru (5.6.200 I mal i
slávnosrný prípitok na úspech RC Košice), Jičína, Hradca Králového, Z urichu,
Bernu-Christoffe lu , Krakova, ťubl'any,
z partnerských miest Wuppertal, Plovd iv a wreckej Bursy. Osobitné blahoželania poslali Frank Devlyn, vtedajší prezid eJl[ R l a g uve rné ri Glin ter Errler
z dišrriktu 19 1O (Rakúsko, Maďarsko ,

z o str. 1)

Chorvátsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina), a Rodney Cohen z dištriktu 9450 (Západná Aumália).
Po prvej rlačovej konferencii RC Košice, krorá bola v hoteli Slovan 28.5.200 I , monitorovalo aktivity
klubu a priebeh slávnosrného programu 16 slovenských a regionálnych médií (SITA, TASR, STV, TV
Naša, TV Globál, Korzár, Košický Večer, Národná
obroda, Rádio Východ, Rádio Rebeka, Rádio Expres,
Plus 7 dní, Újszó, Ocel' Východu, Hospodárske noviny, Hospodársky denník).
Všetko sa zača l o v piatok 1.6.200 I prijatím delegácie RC Košice, česko-s love n ského dištrikw 2240
(zaswpovali ho vtedy tJradujúci guvernér nášho dištriktu 2240 Ivan Belan a PDG Dobroslav Zeman) a delegácie Rotary lmernarionnl (zastupovali E.J. M c Bane,
past guvernér dištriktu 7090 , RC Hamilron a RC Užhorod) v priesroroch historickej radnice na H lavnej
ulici. Viceprimátor mesta Jozef Filas vštekých srdečn e
privítal a súčas ne prcvzal z rúk J. Kl ímu, prezidem a RC
Košice pas o mcstc Košice, krorého vydanie pripravil
RC Košice v spolupráci s vydavatel'srvom R.G.T.Press
v rámci služby obci. Košický klub je piarym dištrikrným a druhým slovenským klubom, ktorý vydal passport na zlepšcnic propagácie mesta doma a v zahraničí.
Z radnice sa rotariáni prcsunuli do Stárneho divadla Košice na rotariánsky benefičný koncert, ktorý bol
zorganizovaný na podporu zbierky pre zakúpenie hyperbarickej komory prc Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie vo VSL. Nemocnica, a.s. Jde o finanč n e n áročný projekt (cca I O mil.Sk), kro rým chctJ
košickí rotariáni pomód pri opatovnom získaní
funkčn ej hyperbarickcj komory (slúži na liečbu pacien rov po ražkých úrazoch, otravách kysličn íkem uhol'nat)im, diabctikov, pacicntov s nehojacimi sa defektami), keďže od roku 1987 nie je na východnom Slovensku ani jed no funkčn é hyperbarické pracovisko.
V hodinovom koncerte žilinského sym fon ického
orchestra Slovak Sinfo nietta, krorý dirigoval taliansky
dirigem Filippo Conti, odzneli diela Ludwiga van Beethovena a Sergeja Prokofjeva. Ozdobou koncertu bol
John H. Goodish, prezident U.S.Steel Košice, s.r.o.,
krorý odovzdal J. Klímovi, prezidentovi RC Košice,
symbolické ho šek v hodnote 2,5 milióna slovenských
kort'm na rotariánsku zbierku v prospech zakúpenia
hyperbarickej komory. Na konto n adačné ho fondu
RC Košice pribudol aj výražok z dobrovol'ného vstupného (29 606 Sk), tisíc kanadských dolárov od RC
Hamilton a dal'šic tisícky od slovenských firiem a podnikatel'ov.
"Myslím si, že finan čný dar od U.S.Steelu je prvenstvom, kroré nebude rak rýchlo prekonané. Tento
dar si zaslúži zápis do knihy slávy n ajvačších donorov
rotariánskeho hn uria. Mnohí zastávali v nemom úžase
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s urč itou obavou, č i tak smelý projekt sa
vám podarl dokon č it. Po včeraj šku som
presvedčený, že bude ttspešne dotiahnurý do konca" , povedal vo svojom prejave
Ivan Belan v sobo tu 2.6.200 I , keď
v Státnom divadle Košice odovzdal košickým rotariánom Chartu Rl newšiac,
že ambíciou košických rorariánov je splnit rento ciel' cšre do konca júna 200 I.
Po benefičnom koncerte sa pozvaní
aj nepozvaní hosria (krosi napočítal 315
l'udí) presunuli do košických "katakomb" na raur v podze mných priesroroch b)'valej Dolnej brány na Hlavnej
ulici. Príje mná atmosféra a rozhovory
v angličrine, maďarči ne, iralšrine, češrine
a ukrajinčine zaskočil i aj Mojmíra Kyselku z RC Bm o a jeho šarmarné spoloč
níčky.
Súčasrou slávnosrného odovzdania
Cimry Rl v košickom divadle bolo aj
odovzdávanie ocenenia "Paul Harris Fellow" d vom rorariánom: Srevenovi Cimbovi, ktorý odišiel zo Slovenska do Kanady v roku 1938 (cenu prevzala jeho
manželka Mary Cimba) a Viktorovi Príkazskému, past prezid entovi z RC Poprad, krorý sa okrem iného zasltJžil aj
o nadviazanie parrnerskej spolupráce
medzi RC Hamilton a RC Košice. Ocene nie odovzdal Ellard McBane, past guvernér dišrriktu 7090.
Po rorariánskom obede v horeli Slovan (organizovaný bol pre prezidenrov
klubov a ic h partnerky) sa ča sr rorariánov prcsunula do Jasova, aby si pozrela
skvosty Jasovskej jaskync a miesrneho
klášrora. Sportu oddaní rorariáni sa
srrerli v hotelovom komplexi Hrabina
na Bukovci , aby si v rámci rotariánskych
šporrových hier zmerali sily v v disciplínach golf, vodný baske tba l, tenis a kolky. Divácky najarrakrívncjší bol vodný
basketbal, v krorom prevládali rózne
murácie zápasníckych chvarov.

Priprnvil: Róbert Matejovič,
sekretdr RC KoJice (kurier@dodo.sk)
Foto: Pnvol VojtaJko
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Svetovy kongres Rotary
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ROTARY FIESTA SAN ANTONIO
TEXAS, USA, 24. -27. júna 2001
V di\ och 24. - 27. 06.200 I sa konal
v rexaskom San Amoniu v poradí 92.
výroč n ý Sverový kongres Rorary lmernarional. Ako guvernér dišrri kru 2240
som sa zúčasrni l rej ro n ajvačšej udalosri
každého rorariánského roka spolu s vel'kým množsrvom kolegov - guvernérov
remer všerkých dišrrikrov Rl. Pri rejro
prllcžirosri sa hodnotil rorariánsky rok
2000/200 I a zárovei\ sa predsravili
funkcionári našej organiz.kie, krorí ju
budú v novom rorariánskom roku viest
a reprezemova ť.
S tr čas n ý sverový prezidenr Rl Frank
Devlyn predstavil celú svoju rod inu
(vrárane jej najmladšieho čl en a - dvojtýždňového vnuka), zhodnotil niekroré
najvýznamnejšie udalosri obdobia svojho "prezidemovania", uviedol do života
svoju novú knihu, v krorej zhrnul všerky
svoje dorerajšie skúsenosri organizovania
rorariánskeho života a perspekrívnym
čle n o m predsravil výhody hyř rorariánom: "Frank Talk."
Nový funkcionársky ream riadirel'ov
Rl 2001 /2002 ako aj svoju rodinu predsravil President Elecr Richard Ki ng,
predniesol riež svoje konkrérne plány,
projekry a ciele, kroré hodlá realizovat
počas svoj ho fu n kčného obdobia.
Konvencia netrva la len šryri dni, ako
sa to zdá z nadpisu. Už pred jej zahájením sa u skuročn i l o viacero významných
pracovných podujatí: lnrernational Institu te, Rotaract meeting, o rga ni 7A1Čné
srretnuria fu nkcionárov GSE, YEO.
Prvýkrát v histórii konvencie Rl sa
usk utočn i la pred jej orvorením tiež lnrernational RYLA Convenrion. S n áď
prero bol na túro akciu plánovaný počet
150 ú časrníkov. Výher z niekolko stovick
prihlásených robilo úsrredie Rl. Ked'že
naša kandidátka splnenfm urč i tých prípravných úloh prcšla sitom výberu ,
móžete si na inom miesre dncšného čís
la GN p rečírat' pod robnejšiu správu
o tomto dnes u7. do hisrórie zapísanom
podujatí. Nedá sa z pricsrorových dóvodov opísat' priebch a význam každého
podujatia organ izovaného pred, počas
a po konvencii, a tak v krátkosti opíšcm
len hlavné momcnry konvcncie. Niekol'-

ko informácif o mieste konania: San An ronio je typické modcrné texaské mesto s výškovými budovami ,
vačšin ou horclov a bánk v "downrowne" a úžasnou
rozlohou mcrropolimého mesta. V Texase sa pódou
nešetrf, v nedoziernych rovinách je jej všade dosratok.
T ypické pre toro mesto v down towne je meandrovire
pretekajúca rieka San Anronio Rivcr, ktorá je ukrytá
pod l'u·ovriou miesrnych kominukácií, o h ra n ičená po
oboch stranách kilometre dlhými chodníkmi a bujnou
zelenou vegetáciou s množsrvom rcšraura č ných pod nikov. Takro vznikla pcšia zóna mesta (River Walk), na
ktorej nic je žiadny rušivý moment okolitého velkomesta. V texaskej hisrórii najvýznamnejšou pamiarkou
mesra je misia Alamo, krorá zohrala významnú úlohu
v Texaskej revoll'rcii, keď v roku 1836 rexaskí dobrovol'níci bránili misiu proti prcsilc mexickej armády.
Odmicrli kapiruláciu a všerci položili svoje životy v hrdinskom boji. Alamo sa sralo symbolom hrdinského
boja proti prcsile a svaryi\ou slobody T exasu.
V s ú časnom Sa n Amoniu však sídli aj desat Rorary klubov. Najsrarší z nich založený v roku 191 2 je
dnes aj n aj vačším Rorary klubom na svere so svojimi
770 čl enmi. Celé mesro bolo počas konvencie stále
slávnosrnc vyzdobené, na každom srfpe pouličného
osverlenia pestrý ptnač s logom konvcncie, každý horel vítal transparentmi nielen ubytovaných hostí, ale aj
všerkých rorariánov svera. Všetky o rga nizač n é priesrory, diskusné meetingy a House of Friendship (ptiesror
pre viac ako 500 predajných sránkov, rešraurácie, pódi um pre nepretr:liré kulrúrne a hudobné produkcie)
sa nachádzali v Henry B. Gonzales Convention Center, za rial' čo plenárne zasadnuria sa us ku ročnil i na krytom šradióne Alamodome, kde je 65 000 miesr na sedenic. A hoci tohtoroč ná konvencia hola rckordná počto m účas rník ov, Štadión bol využitý len z jednej
polovice. S tači l však nato, aby pri orváracom ceremoniáli bolo defilé vlajok všetkých rorariánskych zemí po
prvý raz v 92 roč n ej histórii u robené typicky po texasky- na kori och. Prezident Rl Frank Devlyn s manželkou Gloriou Rirou prišli pri 7A1 hájení až k predsedníckemu srolu na konskom záprahu .
Ďalší zlom v ret'azci konvencif bol aj počer trčasr
níkov. Regisrrovaných bolo viac ako 25 000 príromných zo 13 1 krajfn sveta. Okrem roho do 52 000 jednodivcov sa regisrrovalo na virruálncj konvencii prosrred nlcrvom internetu. To znamená, že 92. konvencia
bola v ich hisrórii ďa l eko naj vačš i a aj v počte (rčasr n í
kov. Keďže sa nedá v obmedzcnom priesrore GN zreferovar jednotlivé prednášky alebo závery workshopov,
uvádzam intcrncrovll ad resu, aby sre si mohli uro b i ť
ešre pod robncjší obraz o n á roč n osri a rozsahu rakéhoto podujaria:
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h ltp ://frankdcvlyn.org/vi rtualconvcntion

Pracovalo sa pri raň ajkách , obedoch
a počas spolo čens kých akcií do neskorých veče rných hodín. Napríklad "Fiesra
T exas Brcakfasr" - presne o 07.00 hod.
už vyše 1200 ú čas rníko v sedclo pri
okrtrh lych sroloch. Na rýchro rar'íajkách
okrem iných prejavov (President Rl
Frank Devlyn, President Nom inee pre
2002/03 Rl Bhichai Rarrakul) predstavil
President Elecr Rl Richard King všerkých guvernérov texaských dištrikrov
s ich krátkou charakteristikou a plánmi
projekrov. V rýchro plánoch bol spomenurý aj náš dištrikt v súvislosti s pripravovanou výmenou GSE. Pracovný program počas všerkých dní bol vel'mi náročn ý, organizácia však - ako vždy
v USA - perfekrná. (Zopár fotografií nájdete na 3. srrane obálky.)
Dovolím si ešre uv iesť vyhodnorenie
výzvy prezidenta Rl Franka Devlyna,
ktorú urobil pri nástupe do Llradu - získat' najmenej 5 nových čl enov v každom
klube . Bolo vyhodnocených 50 vft'azných dišrrikrov a jednotl ivých klubov vo
dvoch karegóriách (poče t čle n ov menej
ako 50 a viacej ako 50 v RC). Medzi najúspešnejšfmi dišrrikrami v našej zóne 14
bol aj dištrikt 1920. Absoll'rme najlcpší v celosverovom meradle bol dišrrikr 3 160
z Indie, v krorom v roku 2000/200 I bolo charrerovaných 14 nových RC a získali 703 nových čl enov. Celkove od
O1.07.2000 do 15.mája 200 I narásda
čle nská zá klad ňa Rl o 24 822 rota riánov. Móžem sa srorožnir s celkovým
hodnocením uplynulého roku ako mimoriadneho rora riánskeho roku. Jeho
na)vacsrm dedičsrvo m pre naše spoločensrvo a odkazom prezidenta Franka
Devlyna je DÓRAZ NA RAST
ČLENSKEJ ZÁKLADNE A NA NOVÉ
TECHNO LÓ GIE (Prezidcntská rclekonfercncia vo Vied ni v máji 200 I, virtllálna konvencia San Antonio).
Verím, že aj v našom dištrikte nájdc
rento odkaz ďa l cj živntr pód u a rozvoj
č lc n sk cj základne a ko m u ni kač n cj technológie bude trspešne napredovat'.

Ivan Belnn, PDC 2240,
RC Bnnskd Bystrica
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Prvá medzinárodná RYLA
pre novú generáciu vodcovských osobností sveta
Každoročne

sa tisícky mladých l'udí
na inrenzívnych tréningových programech RYLA (Rorary Yourh
Leadership Awa rd), organizovaných jednotlivými dišrrikrmi Rorary lnternarional. Tiero semináre poskyrujú nádejným
vodcovským osobnosriam priesror na
prezentáciu svojich schopností, na sebazdokonalenie a osobnostný rast, na
prehlbenie vedomosrí v oblasriach súvisiacich s problematikou riadenia l'udských zdrojov a umožr'íujú účast níkem
nadviaza( nové hodnotné kontakty
a priarel'srvá. Na programe RYLA participuje vačši n a z 530 dišrrikrov svera.
RYLA sa rak srala jcdným z najvýznamncjších a najrýchlcjšie sa rozvíjajúcich
programov, predsravujúcich rorariánsku
službu súčas n cj mládeži.
zúčasriíujú

OsiaiJa kulttlr IIJI!ttl
Dókazom pozirívneho rrendu vzrasrajúcej podpory rohro vý n imočnéh o
programu bolo historicky prvé medzinárodné zhromaždenie RYLA (lnrernarional RYLA Convcntion), kroré sa konalo
v dr'íoch 21. až 24. jt'm a 200 I v texaskom mesre San Anronio. Tohro nevšedného podujaria, organ izovaného v spolupráci s výročn ým zhromaždením 200 I Rorary Incernational Convention
v San Antonio v Texase, sa zúčastni lo
130 vybraných absolvenrov RYLA programov z 25 krajín sveta.
Účastn íci pracovali na rozl ičných
projektech v skupinách. Na úspešný
a bezchybný priebeh, vynikajúcu koordi náciu podujatí a šp i čkové moderné
technické zabezpečeni e všetkých akcií
dozcral zohraný medzi národný tím rorariánov z róznych krajín, krorí majú bo-

Sadenit! stromu na pamintku 1. medzindrodného zhromaždmia RYLA 2001 11 art!dli Unillt!TSÍIJ ofthe Incarnate Word
haré ni cko l'koro čné skt'rscnosri s organizáciou podobných podujatí na dišrri krovej úrovni.
Všerci "rylariáni" sa zúčasrr'í ova li plenárnych prednášok a prczcntácií, týkajúcich sa základnej problemati ky vodcovsrva, etiky v podnikan í, významu komu nik ačných z ru čností pri morivácií a vedení l'udí. Na jednotlivých scminároch, workshopech a diskusných
fórach sa vo viac č i mcnej početn}ích skupinách debatovalo rid o budovaní sebadóvery a sebavedom ia,
o motivácii, o o bč i anskom uvedomení, o problematike sveroobčia nsrva a elimi nácii ba riér rozdel'ujúcich erniká a národy. Osobirný pricsror bol venovaný významu Rorary v globálnych dimenziách, dorerajším výsledkem, cicl'om a nezas rupirel'nej pozícii rejro
celosverovej servisnej organizácie. V pozícii prednášajúcich sa predsravili mnohé významné osobnosti nielen
rorariánskych, ale aj odborných sfér. Z mnohých zvu č
ných mien spomeniem bývalého sverového prezidenta
Rl C. Ravizzu, úrad ujt'rceho prezidenta Rl F. Devlyna,
nasrávajúceho prezidenta Rl R. Kinga a prezidenta Rl

pre 2002-03 B. Rarrakula. Mimoriadne
pósobivé a pou čn é bol i vysrt'rpenia bývalého viceprezidenta společn ost i SennDelaney Leadership Consulting Group
Roba Noyes-Smitha, profesora Michaela
F. van Breda, bývalého predsedu Výboru
pre etiku pósobiaceho na Southern Merhod isr University v texaskom Dallase, č i
skvclá prezentácia autorky odborných
kn íh, "král'ovnej orázok" doktorky Kaz,
profcsionálnej rečníčky, zvolenej svojimi
kolegami za Ženu roka v 199 1 a náruživej propagárorky RYLA programu,
a mnohých ďalších.
Čas venovaný zábave a bližšiemu
spoznávaniu charakrerisrík jednotlivých
národností vyhradili organizárori na večer. Oba večery mohli dobrovol'ní ú či n
kujúci prezenrova( svoj výn im očný ralem, čím sa posta rali o neopakovarel'nú,
nezabudnurel'nú a unikárnu show.
Oficiálneho uznania sa účasrníkom
prvého medzinárodného RYLA semináru dosralo aj na plenárnej schódzi Rorary Convenrion v pondelok 25. júna. Rorariánov v mene všerkých "rylariánov"
pozd ravili dvaja zvolení zásrupcovia,
krorí tlmočili nadšenie, rados( a entuziazm us mladých. V urorok 26. 6. 2001 sa
v rámci Rorary Convenrion konal
workshop RYLA, na krorom sa za účasti
"rylariánov" derailne diskutovalo o propagácii, organizácii a prínosc rohro výnimočné ho tréningového programu.
Rorary Inrernarional si je vedomé
skuročnosri, že vodcovské osobnosti budúcnosri vyjdt'1 z radov dncšnej mládeže.
Na základe t'rspcšnosri dorcrajších RYLA
scminárov a obrovského úspcchu prvého
medzinárodného zhromaždcnia RYLA
predsravensrvo Rorary lnternarional informovalo verejnos( a srálych či novozískaných priaznivcov RYLY o svojom rozhodnutí zorgan izova( medzinárodné
zhromaždenie RYLA aj na budúci rok.

Lucia Belanolld,
RTC Banská Bystrica
RYLA 2001 San Antonio,
Texm, USA
Významný hosť- prt!Zidmt Rl 2002-03
Bhichai Rattakui
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do jižního Svédska

Temokrdt pro zmlnu Kodmí
Ve dnech 2. až 30. kvě tn a uskmeč
nilnáš GSE rým návš těv u distriktu 2390
- jižní Svédsko - Skane. Byla ro změna
jak pro nás, tak i pro švédské partnery.
Zvykli jsme si na to, že cesty GS E rým ů
s m ěřova ly hl av n č do USA a naši p řátelé
navíc ještě do Austrálie a na Nový Zéland. Byli jsme z tohoro hlediska tak trochu exotická sku pi na. Velkou zásluhu
na rom, že jsme mohli výměnu do Svédska u skmeč ni r, má Tor (čri T t"u-) Lasson,
guvernér disrri ktu 2390 v období 2000200 I. Kromě toho, že má u nás obchodnf aktivity, u čí se čes ky již párý rok, sbírá staré rrakrory Zeror, Praga, Svoboda
ard .
První osobní konrakr jsme navázali
s Torem a Per-Evercem Ni lssnem v lednu, kdy přijeli do RC Osrrava. Při réro
přfl eži rosti se serkali i s tehdejším guvernérem našeho distrikru Ivanem Belanem. Per-Evert je vedoucím komise pro
GSE v disrrikru 2390. Tenro výbor má
celkem šest členů, kteří pokrývají geograficky celý distrikr. V oblasti své pů
sobnosti pak mají z řad k lubů další čl e
ny, k teří se podflejí na zaj i štění pobytu
za h raniční skupiny.
Velký dt'u·az je kladen na ubyrování
v rod inách rorari:\niL Musím řícr, že

právě ryro pobyty v n ejritznčjšíc h podmínkách byly nedílnou so u č.1srí poznávání hostitelské ze mě . Přá telé,
k teří pak jako švédský GSE rým p řij el i k nám, byli trochu zklamáni rím, že právě pobyry v rodinách u nás byly spíše výj imkou, než pravid lem.

jadlme na ko~ch
Náš rým rvořili Milan Jílek, vysokoškolský učirel
z Českých Budějovic, krerý se zajímal o systém veřej
ných financí a dai1ové poliriky. Když svt"tj zájem sděl o
val při prczemacích, často vyvolal lehké pobavení audiroria. Výhrady vt"tči dat'íové politice patří ve Svédsku
mezi folk lór.
Karel \XIdówka, chi rurg z P ros rějova, studoval
švédské zdravotn ictví a podařil o se mu n ěkoli krát asisrovat při velkých operacích, zejména na univerzitní
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kl inice v Lundu.
Petr Kolek, ředitel regionální divize
spedičn í firmy PST , se special izoval na
dopravu a logistiku. Vzhledem k romu,
že jižní Svédsko je známé svým napojením nej r ttzn ěj šími zpCtsoby na kontinentál ní Evropu, p ři šel si Petr na své.
Marek Baláž, žurnalista ze Spišské
Nové Vsi, se vydal za poznáním života,
studiem místní kuchy n ě a zvláštnostmi
Svédska. Podařilo se mu také natočit reportáž o slovenském Rómovi, krerý
d lou h odobě žije v Malmo.
Vedoucím rýmu jsem byl já, Vladimír Adámek z RC Osrrava, majitel obchod ní firm y.
Svédsko má 9 mi liontt obyvatel a tém ěř 450 000 km2. Hustota obyvatelstva
je vel mi rt"tzná a p rávč Skane pa t ří mezi
n ej lidna rějš f. Carl XV I Gusraf je švédským králem.
550 švédských Rorary klubl't se
30 000 čle ny je sous t ředěn o do I O distrik tů . Disrrikr 2390, který jsme navštívili, má 60 klubi1. Většina z nich se schází v poledne, n ěkteré ráno, ale večerní
kl uby byly réměř výjimkou. Je pravidlem, že rorariá ni vyhledávají návštěvy
klubit při svých pracovních cesrách, rakže 5 až I O h osrů z jiných klu bů nebylo
na pravidelných mítincích nic mi mořád
ného. Sám jsem navštívil 17 klubt"t, a ro
jak v rámci vzo rn ě p ři praveného programu, rak i s mými hostiteli v rámci obě
dtt č i př i jiných příl cžirostech.
Skane bylo kdysi součástí Dánska.
Od roku I 658 patří ~védsku, ale přesro
je dánský vl iv patrný dodnes. Jako symbol vzájemnosti uvádčjí Svédové most
Oresund, který spojuje Malmo s Kodaní
v Dánsku. Bylo pro nás překvapením,
když jsme zj istili, že most není jen mostem. Menší čásr tohoto didežirého silničn íh o spoje rvoří podmořský tu nel.
Bylo nutno při sroupit k téro variamě
proro, že se nejvčrší ruská loď pod most
prostě nevešla - a rak proplouvá nad již
zmíně n ým tunelem.
Náš pobyt zača l ve středu Skane.
Horby, Elsov a další místa jsou známa
zeměděl skou výrobou ař rostl in nou či živočiš n ou a parří mezi místa s nejlepšími

~.výměna studijnlch skupi
-~

podmínkami ve Svédsku. Je zde i rozsáhlý zpracovatelský prl'tmysl. Nejznám ějš í je pro nás firma FELIX (nyní součá st koncernu Procordia Food) i vzhledem k tomu, že její zakladatel pochází
z moravského Znojma. Mnozl z nás byli ubytováni na farmách, mnohdy vzdálených n ěkolik k il om e trů od nejbli7.ší
vesnice. Farmá ři si obecně pochvalovali
vsrup Svédska do Evropské unie. Země
děls ká do tační politika Bruselu a s tím
i rostoucí hodnota jejich f:1rem vyvolávala ve rvářích farrnářit spokojený

gestahl, právni čku ve firm ě Cusrodia v Malmo. lva
nám umožnila návštěv u v jejich fi rmě. Musím řícr, že
poté, co jsme na univer.r.itě vyslechli předn áš ku místního profesora o ve řejn ých finan cích a odpoledne názory
šéfa privátní firm y, nabyli jsme dojmu, že jsme nejen
v jiném m ěs tě, ale i v jiné zemi.
Tředrn místem byla oblast Hoganas. Po jinak zcela rovinaté krajině jsme vyrazili do hor: vždyr nejvyšší
vrchol pohoří Kullaberg měří celých 188 me trů a je
nejvyšším bodem jižního Svédska! Kdy-1 jsme podnikali výstup na tuto "horu", p řiprav ili nám orga nizátoři

ll s m čv .

V závě ru rýdne jsme se p ře mís tili do
univer.r.itního m ěsta Lund, kde univen:ita ovlivií uje život mčs ra . Zde nás ček al a
zcela jiná atmosféra: návš těva řady muzeí, galerii, hospl'tdek s obecně velmi
d rahým pivem a raké programy p ři pra
vované na míru jednotlivým č l en l't m rýmu. S poleč n ě s Petrem Kolkem jsme
u sdnr:íení dopravcl't AKKA FRAKT dostali možnost navštívit Koda ií po již
zmíně ném mostě. Nabyl jsem pocit, že
Dánsko je pro Svédy něco jako země radosti a rak jsme to Dá nsko navštívili bě
hem pobyru celkem pčrkrár : autem, vlakem, ferry-boarem a jachtou. Setkali
jsme se s krajany působlcími v SvédskoČesko-S iovenském spolku. Ch těl bych
jmenovat za všechny Evu Sjogren-Keisrovou, která vy učuj e češtin u na univerzi tě a učl i Tora a lvu Parizkovou Ryg-

Vladimlr a Tor !Ul konferenci vt Svtdalt
dvě o bčersrvovací stanice a m ně dokonce nabízel i vyvezení automobilem až na vrchol. Ncbyli si jistí, zda
ruto n ároč n o u trasu zvládnu. Poch opitel n ě jsem nabídku odmítl a s p ol ečně se svým t);mem absolvoval celý výstup. Mimo jiné jsme navšrívili Helsingborg a při
ré přílež i rosri i Helsingor a hrad H a m lerův v Dánsku.

Ftdor Polnuk u Al.ks sttnar
Členové rýmu přivíral i návšrčvu golfového klubu, kde jsme mčl i po krátkém
profesionálním školen í možnost odpálit
asi I 00 m lčků. Musím řfc r, že týmu to
šlo vý razn ě lépe než m n č . Při n ávštěvě
ko munity v Hoganas jsme potkali dalšího krajana Fedora Po láčka ze Slovenska.
Ten nám ochotně pomohl při zajiště n í
výletu na Alles srenar, kreré jsme si vymysleli nad rámec již tak nabitého progra mu.
V sobotu 19 k větna jsme se zt't čast
nili distriktní konference ve Svedale. Byli jsme ubytováni v kempu up rostřed lesl't a měl i rak možnost si trochu odpoči 
nout.
Dalším místem našeho pobytu byl
Kivik, mlsto proslulé pčstová n lm jabloni, fu rmářsrvím a rybolovem. V době
našeho pobytu kvetly jabloiíové sady.
Z celého Svédska sem přijížděj I návštěvy
obdivovat ryro pl'tvabné sady. Z dalšího
bohatého programu bych zmlnil raké zách ra nářs k ou školu v Revinge, kde nám
přátelé při prav i li hasičský výcvik. V asbesrových oblecích a s dýchacími pří
stroji jsme nastoupili do kontejneru, kde
jsme si pod vedením instruktora vy-lkoušeli práci has i čl't. Nad hlavami nám hučely plameny a my jsme hasili, co nám
sfly stač i ly.
Poslední rýden nás hosril T relleborg. Většinou jsme měli připraveny individuální programy a z mčsra jsme vyjížděli do širokého okolí. Pochopitelně
nesměl chybět výlet do Kodaně, tentokrát vlakem přes mosto-tunel.
K romě mnoha zážirkl't a zkušeností
př i vážím nabídku švédských rotari:\nl't
na výměnné rodinné pobyty a možnost
participace v programu "Docrors'
Bank", který organizuje dobrovolné pobyty lékařl't v Africe. Podrobnosti po
projednání zveřejníme pozdčji.

Vladimlr Adámek
RC Ostravn

Čdst účastník1l pdrty na jam1l Tora Lassona

ll
V i:;m!alis memores adopl1ina Jizlenli

G~
"~

( _;; I

(

m ladt' ve svetev

'IP"'
·_:·,··
.:;-

V

HOLANDSKÉ POSTŘEHY
Auto!'i obou pNspěvktl byli vysltíni Rotmy klubem Jičín nn tNměsíční studijní
stdž do Holnndskn. Nedpokltíddme, že jejich osobní zkušenosti ze životn v znhmničí budou wjímfll tnké nnše čtend1'e.
Ač lze obecných pravidel národního
živorního stylu nalézt v zemích "euroamerické spo l ečnosti " srále m én ě a méně
- vše je postupem čas u spíše individuální, než společné věrší skupině lidí v České republice lze stále hovořit o všeobecně vžité tradici "velkého" poledního
oběda. Sračí se podívat na škol ní jídelny,
menzy, kanriny, "horová jídla" v restauracích (před evším dobu jejich podávání)
a systémy stravovacích kup6ni'a. Něco
rakového nap ř. v N izozemí už pravdě
podo bn ě v ů bec nikdo nezná. K hlavnímu jídlu zasedá větši n a Holanďanů večer zpravidla kolem sedmé hodiny, doma a s rodinou -v klidu po veškerém
denním programu. Ten si podsrarná čásr
českých lidí nechává přeru šova t časově,
fyzicky i d u ševně náročn ým obědem,
absolvovaným časro ve spěch u a stresu,
uprostřed pracovních či školních povinností. Sa mozřej mě rov zásadě n evylu ču
je klidnou večeři s rodinou, ale vyvstává
orázka, zda dopřávání si dvou hlavních
jídelních c h odů denn ě prospívá rěl u
a duši.
Například "nizozemský živor kancel ářský" je tedy "ochuzen" o onu tradiční
česko u výpravu za velkým obědem, ale
přesto p ři vcelku p ři roze n ě dodr-l.ovaných pauzách se lidé o bče rstvuj í nejen
svač in o u přinesenou z domova, ale
i spol ečným posezením a obecnou konverzací. Používanou zásadou b}'Vají tři
pauzy denně, a ro dopolední s kávou,
poled ní s mlékem k obědu (naší svač in ě)
a odpolední s čajem. Nčkde bývá na
ryro "rituály" zřízena zvl:\šrnf mísrnosr.
To samo o sobě poch op itel n ě není nic
výj i mečnéh o, ale podsrarné je, jak je využívána.

VODA

Časro lze slyšet, že boj s vodou je ro,

co všechny obyvatele rohoro království
od pradávna spoj uje a dává jim pocir
sounáležirosri a jednoty. Svérázně ro vystihuje myšlenka, že an i fašistické
Nčmecko, okupuj ící bčhem 2. svěrové

války Nizozemsko, nebylo pro zdejší lid vě tším nepří
telem. Geografickou skutečnos tí je, že se p ři b l ižně polovina území so učas ného Nizozemí nachází pod úrovní hladiny moře, což by měla býr pro obyvatele země
s nejnižším výškovým bodem 11 6 m.n.m. poměrně
děsivá představa. Aby se veškerá voda, vče rn ě ré dešřo
vé a vyči štěné splaškové dosrala do moře, musí býr
z rěchro rozsáhlých území odče rpává n a um ěl e.
Proti zaplavení ze strany mo ře je z větší čásri územf chráněno pásem přírodních píseč nýc h dun. Tam,
kde raro při rozená hradba chybí, je zbudován velice
promyšlený sysrém umělých hrází zvaných "Delrawerks". Obě tyro ochrany jsou turistickou atrakcí duny velmi chrá ně ným přírodním územím a Delrawerks unikátním inženýrským dílem, zcela nově pře
budovaným po katastrofálních záplavách r. 1953.
Tehdy selhal starý ochranný systém jednoduchých
náspů.

Dnes redy ohrožuje "suché nohy" a domy Nizozemci'r před evším sladká voda. Na vlastním území bylo a je realizováno n espočet projekti'r od drenážních
a odvodňovacích kanálů, přes vodní ccsry pro dopravnf lodě , až po zásadní zásahy do řečišř řek. Tak významné z:ísahy do přírody se časro nevyplácejí a je
nutné mír na paměti celou řadu fakrori'r, které raro díla obnáší, včetně kontroly a regulace vodních roki'r
v zemích, odkud sem voda přiréká (Nčmecko, Svýcarsko). I přesto každé jaro, při tání na horním Rýnu, ře
ky a kanály v okolí Wijku vystupují z břehi'r a zaplavují okolní k romu předurčená trzemí. Voda je ale ddena pod konrrolou. Je oddělená hrázemi, za nimiž často
i n ěkolik metrů pod úrovní vzduté hladiny srojí fa rmy,
vesničky i m ěsra.Vzhledem k dlouhodobé velké pozornosti vě n ované extrémním návali'rm vody, přesn ému
zmapování zátopových území a řešení ochrany je d nes
Nizozemf již ušet řeno rozsáhlých povodr'íových karasrrof. Možná by místní zkušenosti mohly býr inspirací pro neopakování krátkozraké výstavby a nedokonalých z:lsahi'r do řečišř jako jedné z příči n nič ivých záplav na Mo ravě v červen c i 1997.
" VÁLKA S MLOKY"

Tak jako Čapkovy smyšlené inteligentní byrosri,
podob n ě i H o lanďan é osídlují m ěl či ny. Taro příbuz
nost může čte náře rohoro článku napadnout, když se
dozví o velice svérázném systému zvětšování obytného
a trrodného trzemí Holandska.
Princip je jednoduchý. Čásr jezera či moře je obehnána hrází v podobě náspu, voda je odstraněna a musí býr pochopitelně odčerpávána i nadále. Novč vzniklá souš je zúrodněna a zastavěna a 7A'l několik desítek Jer
už n ezasvěcený nerozpozná, že se nachází na bývalém
m ělkém dně rozsáhlé vodní plochy. Takro vzniklé území se naz);vá "polder" a největším rohoro druhu je
"Fievo polder" severovýchod n ě od Amsrerdamu (jeho
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přes nou plochu se mi nepodařil o zj isrir,
ale rozhodně by byla uváděna ve stovkách km'). Takro rozsáhlé projekty jsou
dnes již historií. Diskuse o nových "polderech" sice probíhají, ale jde spíše
o projekty malého rozsahu, a i rak bez
velké šance na reali1A1ci.

To MUSITE OCIIUTNA7: ..
Zejména ri, jimž patří strava spíše
do výčtu kratochvílí než jako podmínka
pro přežití, rádi při cestách do jiných
kraji'r zkoušejí mísrní speciality. Asi všude je něco typického pro dané místo.
Takže i běh em rří měsfci'1 v Holandsku
se pošrěs rí ochutnat spoustu nových vč
cf. Ovšem nebylo výjimkou, že po před
chozím popisu roho, co budeme jfsr a po
ujiš rč nf, že jde o jídlo rypicky holandské
- ba co víc n ěco, s čím se nelze jinde na
s větě serkar -jsme nakonec zjistili, že je
běžné např. pro území Čech a Moravy.
Nikdo sa mozřej mě n eměl ro srdce po
pravdě ro říct nadšeným hostite lům.
Sralo se ro například s jab l eč ným "puré",
zvaným zde "appelmoes" . To si Holanďané dávají jako druhou p říl o h u k nejrůzněj ším pokrmi'rm, jako třeba ke kuře
ti s bramborem apod. Tomu, že naprosto stej nou hmoru zná každý Čech od
útlého děrsrví jako "dětskou přesnídáv
ku", by asi stejně neuvěřili. Slehané podmáslí se zase vyklubalo z tajuplného
a údajně pouze zde sehnatelného "karnemelk". Do rřerice, chcete-li: palači n 
ky. Tvar rohoro desenu pě kně koresponduje s reliéfem zdejší krajiny. V zásad ě da!U z věcí, k teré jsou "rypical
Durch", přičemž naši nci přijdou zcela
běžná, je torožné rěsro, které je v našem
kraji ponejvíce podkladem pro další pří
pravu sladkého desenu. Zde se na ně
však dává snad naprosto všechno. Největší kontrast asi nastává při konzumaci
pa l ači n ky se sýrem, žampio ny a špekem,
polité javorovým sirupem a ro vše pod
nornou vrstvou m o u čkové ho cukru.
Nezbývá než upřímně popřát: "Dobrou
duri!"
C IHLY

Zdejší tradice používání neomírall);Ch cihel jako vněj ší povrchové trpravy
valné větši n y domi'r a domečkir je nepřc
hlédnurelná. O příčinách rohoro fakru
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lze hovořit dlouze. Ale lze si i vystač it
s konstatOván ím, že je to v první řadě
dáno místními podmínkami (dostupnost kvalitní cih lářské hlíny, nedostatek
stavebního kamene, klimatické podmínky) . Neméně zajímavé jsou ovšem dů
sledky, zej ména estetické. Mohlo by se
totiž zdát, že je dm potlačována rttznorodosr městského prostoru. O rom však
nemltže být ani řeči . Každá stavba má samozřejmě mnoho dalších prvklt, kterými k divákovi i uživateli promlouvá. Ale
i režné zdivo samotné má veliké množství podob. Roli zde hraje barva, povrchová úprava, skladba, velikost cihel
apod. I při umělé m patinováni neztrácejí cihly jistou dávku přírodního vzezření.
Naopak možnost n ěkdy n epříče tn é volby barevnosti fasád se tím rak v)rlllam ně
sníží.
Jedna z nejpodstatnějších věcí je, že
cihly jsou velmi trvanlivé a dokonce jim
dlouhově kost dodává na dt"tsrojnosri

a majestátnosti. Díky tomu se i několik desetiletí
opuštěné domy mohou zdát na první pohled naprosto
zachovalé, ba romantické. Je velice jednoduché si odvyknout pohledům na zašlou a oprýskanou omítku
zdobící nemalé procento domLl u nás. O to horší je
návrat z p ět.
Je samozřej mé, že pro majitele některých domt"t
u nás je pravidelná t'tdrl.ba fasády (č i v mnoha přípa
dech její nevyhnutelná rekonstrukce) neúnosnou investicí. Jinak ro ovšem ku libosti oka vypadat nebude.
Jistému stupni nenároč nos ri t'tdržby fasád v Nizozemí
nezbývá než závidět.
j/ZDNI KOLO

Kdy-i. přij ede č lověk žijící např. v horské lokalitě
(dejme tomu v Trutnově) do kraje opačné ho charakteru, do nížiny (řekn ěm e do Nymburka), mltže se mu
velké množství parkujících bicyklt"t nevalné kvality
(p řed nádražím, před obchody, před školou, před hospodou ... ) zdát určirým způsobem exorické. Co teprve,
když navštíví Holandsko. Nejpůsobivěji ro lze asi vnímat ve velkých m ěs tech , zej ména v Amsrerdamu. Je ro
samosebou v první řadě nepříromnosr výškových rozdílt"t, která v Nizozemí umožnila rakovou popularitu

'-d'z ve svete
v v
mta
jízdního kola jako dopravního prostřed
ku čís lo jedna: levného, rychlého a hlavně ekologického.
Ovšem další výhodou vytváření kola
také vhodné podmínky řešení dopravy ve
městě a mimo něj. V rom mají Holanďa
né skutečně velký náskok. Cyklista se mLlže cítit jako rovnoprávný účastník dopravního provozu. To, že je jeho přítomnos t
brána v poraz všude, lze vysledovat téměř
na každé silnici, silničce či křižovatce. Ři
diči auromobilt"t jsou k nim větši nou velice ohleduplní. V místech, kde se jejich
trasy kříží, je ovšem jejich oparrnosr dána
spíše strachem o tlumiče. Retardéry, stejně jako šikany a kruhové objezdy rady na
každém kroku přirozeně motivují řid iče
ke snížení rychlosti na přiměřenou. A je
evidentní, že ro funguj e na sro procent.
Tak na co se u nás ještě čeká?
Jan Ritter, Nymburk,
vyslaný RC jičfn

DROGOVÁ POLITIKA V HOLANDSKU
O zemích, které neznáme, míváme
rLtzné představy. Extrémní pohled na
Holandsko může býr rakový, že .,ram
všichni kouří marihuanu". Nepředpo
kládám, že by kdokoli z naší čtveřice,
kterou vyslal Rorary klub Jičín v roce
200 I do Holandska, m čl rakový názor,
ni cm éně byli jsme zvědaví, jaký je skutečný stav drogové problematiky v této
zemt.
První včc, která nás zaskoč ila , byla
s kutečnos t , že z nač ná část lidí v našem
okolí se o drogách vt"tbec n ec htěla bavit.
Z jejich pohledu to však chápu: tolerované m ě kké drogy by zrovna nemusely
být tím artefaktem, který Holandsko po
světě proslavuje.
T itíž lidé, kterých jsme se prali, mě
li jednoznačně odmítavý posroj k jakýmkoli drogám. Pravdou zt"tsrává, že jsme se
pohybovali pouze v urč ité sociální skupině, která rozhodn ě nebyla reprezentativním vzorkem celé holandské populace.
Co jsme se tedy dozvěděl i? Takzvané měkké drogy (produkry konopí) nejsou ani v Holandsku legální, pouze tolerované. I toto opatření přináší rt"tzná
úskalí a sporná místa . .,Coffee shopy",
místa, kde se dají mčkké drogy koupit,
musí být n ějakým zpt"tsobem zásobová-

ny, což již jistě není v množství tolerovaném pro vlastní potřebu . Vedle těchto .,obchodů" existují ješ tě
.,smarr shopy", kde se mj. prodávají halucinogenní
houby. Vedle tolerance měkkých drog a (snad světové
ho) primám ve vývozu chemické drogy extáze, mají
Holanďan é zna čně propracovaný systém péče o závislé osoby.
Myslím, že je potřeba zdt"traznir, že i v Holandsku
se pohled na drogovou politiku a její prakrikování mě
ní. V rámci své praxe jsem si vyrvo řila projekt na réma
., Péče o mládež s drogovým problémem". Měla jsem
možnost navštívit několik zař ízení a hovořit s odborníky. Od nich jsem se dozvčdčla o výhodách a nevýhodách vstřícné drogové politiky v Holandsku.
N!Z OZ EMSKO A JAZ YK

Jak již bylo zmíně no, veškerá komunikace se odehrávala v a ng ličtin ě. (Nakonec musím přiznat, že i my,
Češi, jsme občas mezi sebou mluvili anglicky, přestože
co nebylo nutné.) Kdo vládne angličti nou , má v Holandsku vyhráno. Převážně se totiž domluví, a to na
velice dobré t'trovni. Osob n ě se mi sralo snad jen jednou, že muž, kterého jsem se ptala na cestu, nemluvil
anglicky. Ale pochopil a správ n ě mě nasměroval.
Ptáte se, čim to, že je obemd z nalost angličtiny 11a
tak dobré tÍrovni?
Vysvěrlení

je jednoduché: holandšrina je příbuzná
do stej né jazykové skupiny (západ ní
skupina germánské větve indoevropské rodiny jazykt't).
Laicky řečeno je holandština "nčco mezi" a ngli čti n ou

a n ě m čin ou, jen má urč ité specifické fonémy- zvuky. Druhým dt"tle-L.irým faktorem se stala televize. Již od úrlého věku
se Holanďané setkávají s anglickými
(americkými) pořady, které jsou opatře
ny titulky v holandštině. Toro není žádná holandská specialita, podobně se
s tímto jevem mt"tžere setkat ve Skandinávii apod. Tento fakt je pro jazykovou
příp ravu vel ice podstatný.
Na druhou stranu však mt"!Žeme
spatřovat velmi markantní a rychlé z m ě
ny v jazyce, které jsou jisrč zap říčině n y
silným vlivem a n gličt in y . Například ještě na konci čty ři cátých let mčla holandšti na čtyři pády. Nyní využívá jen prvního. Podobnč se vytratilo h rčivé "er"
a nahradilo jej "r" anglicky znějící.
Tisíce takovýchto maličkostí a zajímavostí se č lověk dozví jen tehdy, kdy-i.
v cizí zemi žije déle a je v intenzivním
kontaktu s místními občany. Navíc při
určité otevřenos ti získá zpětnou vazbu
a pohled na vlastní zemi s odstupem. To
považuji za jednu z nejcennějších zkušeností: sparřovar Českou republiku v celoevropském konrexru.

a n gličtině, parřf

Pavla jirdskovd, Ti-utnov,
vysland RC jičln
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NÁŠ TÍM GROUP STUDY EXCHANGE
do Kalifornie 2001

V San Antoniu sa s PDG Vicki Radel
stretol tiež Ivan Bektn, obaja úraduj1íci
guvernéri GSE- tlmy pre 2000-2001
Mesiac apríl sa niekedy zvykolnazývat' i ako "šiale ný mesiac" kvóli ča stým
a prekvapivým zmená m po ča sia. Myslím , že ten rohoročný w i taký kvóli snehu a zim e cez Vel'kú noc i bol. Ja som
mal ale št'astie a príjemnú povinnost'
apríl strávit' v inej krajine s príjemnou
klímou a ešte príjemncjším i l'uďmi. Boli
sme v Los Angcles s GSE (Group Swdy
Exchange) tfm om z nášho disrrikw
v rámci jedného z najkrajšfch programov
Ro rary Foundarion. Círim prero prirodzenú potrebu i povinnost sa podelit' niclen s vam i, rora riánskymi kolegami, ale
i s našou verej nostou o naše poznanie
i zážitky. Jasa osobne budem venovat viac organizácii, príprave a poznani u z pohl'adu Rorary, moji kolegovia z tím u naopak budl! viac rozprávat' o našich zážirkoch i ich profesných poznarkoch .
Keď ma v septem bri roku 2000
oslovil guvernér nášho disrriktu Ivan Bclan s pomrkou viest' náš tím do Los Angeles, moc som neváhal. T akáto príležirost' sa vyskytne len raz za život. Navyše
vel'mi ma oslovila možnost' bl ižšie spoznat' krajinu a oblast', kr01·tr mám osobitne rád a poznám len z pohl'adu pracovných návšrev a obyčaj n é ho turistu.

možnost' spoznat' život rorariánov v krajine Paula
H an·isa, krajine rem er s roročn ej rraclíc ie Rorary, bola
dóležirou výzvou. A reraz porrebujem priznat' i niečo
vel'mi osobné, čo ma silno povzbudilo. C ítim sa byt'
slovenským parriorom a s účas n e čechofilom i amerikanofilom. No povedzte sami, nevyužili by ste takúro
možnost viest' tím zložený z Čechov i Slovákov v Amerike? A napomáhat súčasnc i napfi1at' našu medzinárodnú službu i službu mládeži? Who could ask for more?
Všecko sa začalo už na počiarku o któbra, kecly som
zača l prijímat' prvé návrhy na kandiclárov tímu z klubov i prvé kontakty s mojim parrnerom v dišrrikte
5280, Davidom Johnsonom, kt01ý tam má funkciu
predseclu komisie pre program GSE. Návrhov nebolo
moc a niekroré nemohl i byt' ani prijarel'né. Len ako
perličku uvádzam, že sa na mi1a obrátila dcéra člena
Rotary so žiad osťou o zabezpečenie práce v USA.
V októbri som dal dohromady návrhy kandidárov.
Začiatkom novembra sa stredi v Prahe členovia komisie distriktu pre prácu s mládežou, kde sme vyberali
čle nov tímu. Tento rok bol mimo riadny, pretože sme
mali príležirost' vyslat' dva rímy. Okrem nášho do južnej Kaliforn ie sa vybera! i tím clo Svédska. Počet kandidárov prihlásených na Kaliforn iu bol dost nfzky, len
osem. Vlai1ajší tím do severnej Kalifornie mal až osemnást kandidárov. Musel som ešte pred príchodom do
Prahy presviedča[ niekrorých o nevyhnutnosti osobnej
účasti, lebo nic všerkým vyhovoval termín. Nakon iec
sme z osem kand idárov vybrali porrebný počet šryroch
a jedného náhradníka. Náhradník musí byt' horúcou
zálohou ako v kozmonamike. Musí sa pripravovat'
a s ním počítat', lebo do odchodu je ďaleko a všeličo sa
móže zmen it'. Výber prebiehal v angličrine a bol vel'mi
objekrívny. Temer všetci členovia kom isie sa zhodli niden na šryroch čl en och a piatom náhradníkovi, ale clokonca i na ich poradí. Vyberali sme podl'a viacerých
krirérií, primárne boli jazykové schopnosri, znalosri ciel'ovej krajiny, znalosti vlasrnej kulrúry našich krajín,
očakávan ia ocl programu GSE i celková inreligencia
kandiclára. Vel'mi nás zaujímalo i poznanie kandidárov
o poslaní Rotary.
Našich šryroch členov rímu čitarelia už poznaJU
z predstavenia GSE rímov v GOOD NEWS č.2/2001,
prero náš tím nebudem osobirne predstavovat'. Treba
len povedat', že sme vybrali dobre. Katka, náhradníčka
z m inulého roka, lekárka z Jihlavy, Zuzka, manažérka
z TESCO v Nirre, Deniska, lekárka zo Ž iliny a Václav,
lekár z Plzne. Náhradníkom bol Tomáš, pracovník špeclirérskej firmy z Ostravy. Mal ch udák smolu, prerože
sa zodpovedne zúčasti'ioval prípravy až temer do odletu, no nikro z tímu m u ned al šarJCu ho nahradit'. Aj to
o niečom svedčí. Náhoda dala dohromady až troch le-
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károv. Nakoniec sa to ukázalo pre rím
i pre našich hostirel'o v ako vel'ké plus.
V ríme si výborne rozumeli a hostitelia
mali ul'ahčenú trlohu pri organizovaní
vzdelávacích programov.
Po výbere to vyzeralo, že sme na
tom vel'mi dobre z hl'a diska času na prípravu . Mali sme odís[ až zač iatkom apríla a pat' mesiacov by malo stačit'. l napriek tomu sme sa zača li vel'mi vážne a zodpovedne pripravovat'.
Ako jednu z prvých či n n osrí po výbere som konrakroal svojho parrnera
z LA, Dave Johnsona. Závidel nám, že
máme už rak skoro vybraný tím. Nakoniec sa ro ukázalo ako vel'ká výhoda, lebo im sa poclarilo dat' doh romady rím až
niekedy v marc i. Dóvod nebol nezáujem, ale problém uvolnit' sa z práce na
viac ako mesiac. Nastalo obdobie masívnej e-rna ilovej kornun ikácie s ním
i osrarnými členmi nášho tímu . Celkom
mám srále v počítači okolo troch srovák
e-mailových správ. Predovšetkýrn srne
museli pripravit' a posla[ Davovi naše :livoropisy spolu s forografiami . Keďže
sm e chceli byť čo najkrajší, pripravit' fotky nám dost' dlho rrvalo. Mysleli sme si
spočiarku, že móžeme požiadat' našich
parrnerov zahrnút' do programu i naše
predsravy, prero sme intenzfvne prcmýšl'ali, čo všerko by sme si žclali vidieť
a spoznat' v LA a okolí. Dost' rýchlo sme
našrasrie pocíti li, že našim parrnerom sa
nechce do organizovania programu mimo hraníc disrrikw, čo je vlasrne merr·opolitná oblast LA. Okrem roho sme i neskór zisrili, že majú po dlhé roky trčasti
na GSE programe svoje osvedčené a zavedené akcie, čo by len neradi menili.
Rýchlo sme ro pochopili, zbytočne sme
im nerobili problémy a do prípravy programu nezasahovali. Za jednu z najzásadnejšfch vecí, kroré sa mi v príprave
podarilo hned' na začiatku s Davom dohodnút', bolo, že budeme hosčami len
šryroch rodín, čo sa ukázalo neskór ako
velkým prínosom . Mojim memenrom
bol totiž pobyt minulého GSE rímu
u nás, ktorí sa stahovali mnohokrár
a u nás v Liprovskorn Mikuláši už boli
vel'rni vyčerpaní - a ro ešte mali pred sebou Žilinu, N itru a myslím aj Brarisla-
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vu! Druhým najzávažnejším fakrom bolo, že sme sa pine zhodli na dfžke pobytu štyri rýždne i na dárumoch príleru
a odleru. O tom sa viac zmienim v ďal
šom.
V rámci prípravy smc sa celý tím
i s Tomášom srrerli dvakrát. Prvýkrát
sme sa venovali predovšerkým sebe, lepšiemu sebapoznaniu . Pri srretnutí som
sa skór snažil prezentovat naše plány na
dva mesiace do odchodu, čo musíme ešre urobit a na čo n ezabud núť. Predovšerkým vybavit ví7..a, pripravit program
prezemácií na klubových zasadnuriach
i dišrriktnej konfcrencii, dohodnút jednotné obl ečc n ie pre rieto slávnosrné príležitosti i dohodnúi da rčcky, kroré zoberieme prc naše hostitel'ské rodiny a pre
niekrorých našich partnerov-organizátorov.
Vel'a práce som mal sám s úsrredím
Rora ry pri príprave podkladov pre tím,
pre získanic víz, časového harmonogramu i smerovania lereniek. Podarilo sa to
všerko perfekrne, letenky nám vybavil i
presne podl'a našich predsráv, reda z Prahy do Lo ndýna a potom non-srop let
priamo do LA. Najviac problémov som
mal s oneskorením poslan ia pozývacieho
listu, ktorý slúžil na získan ie víz. Všerko
dopadlo dobre, i keď my všetci, a najma
Václav, sme bol i dost' nervózn í. My Slováci z tímu sme mali ešre o jednu vízovú
povinnost navyše - získat' angl ické rranzirné víza.
Druhé srrcrnurie rímu sme urobili
u miía v Liptovskom Mikuláši, opat'
v soboru, v polovici marca, u·/. len rri
týždne pred od letom.
Zišli sme sa zodpovcdne opat' všcrci,
len Tomášovi dohasínala nádcj, že niekto z tím u vypadne. Všerci sme bol i zdraví, bez problémov vycesrovaC. Tomášovi
zasrala "len" ly-l.ovačka v Alpách. Na
srrernutí sme už len dolaďovali detaily,
spresnili darčeky, a nacvičili pri klavíri
česko-s l ovenskú hymnu a Tancuj, tancuj, vyknkaj.
Konečne sme sa ocitli vo vyrt'1ženom
LA. S náď by nestači l ani celý rozsah našich GOOD NEWS popísat' zážitky a čo
všerko sme videli, v tom nechávam priesror pre svojich rímových kolegov. Ako
ma však zaujali rotariáni, naši hosrirel ia,
o tom sa zmienit' musím.
Predovšerkým malí všerko dopredu
perfekrne premyslené, naplánované, no
najdóležirejšie je, že ro všerko aj so zdánlivou l'ahkost'ou a bezproblémovo zvládli.

Na

zači arku

sme všerci dosral i brožúrku s našim
programem s uvedením našich hosrirel'ských klubov a kontakrných koordi nárorov, hosrirel'ských rodín, ich adries, mien, e- mailov a relefó nov, no
hlavne časový plán všerkých akcií pre každý ddí pobytu . Okrem roho sme v brožt'1rke našli okrem svojich živoropisov a fotografií i príhovory guvernérky Vicki Radei a dišrriktných GSE-funkcionárov. Milým porešenfm pre nás boli i mapky Českej republiky i Slovenskej
republiky.
Asi najmilším krokom organizárorov bolo usporiadanie privíracej "welcome party" na zači arku a rozl úč
kovej ,Jarewell party" na konci nášho pobytu. Obidvoch sa zú častnili naše hosrirel'ské rodiny, dišrriktní
funkcionári, niekrorí kluboví prezidenti i koordinárori.
Na 7..ačia rku sme rak mal i možnost sa zoznámit' so všerkými, u ktorých budeme bývat i krorí sa budú o náš
pobyr starat'. A ešre jeden šťastný krok organizárorov:
na obidvoch party boli pozvaní i členov ia ich odchodzieho GSE rímu k nám. Mali rak možnost sa dozvediet', čo asi móžu u nás očakávat'.
O zážirkoch a profesných poznarkoch povedia viac
moji kolegovia, ja sa zmienim reraz viac, ako na miía
zapósobili Rotary srrernuria. Každý rýždeň sme sa zúčastnili pravidel ných Rora ry schódzok v kluboch, ktoré náš pobyt v danom rýždni organizovali.
Naše predstaven ie bolo súčasťou ich programu. Čo
ma najviac zaujalo na ich srrern utiach? Temer všerko.
Predovšerkým začínajt'1 spevom a modlitbou. Obyčajne
spievajú rradičné ako "Senrimenral Journey"alebo
hymnické americké piesne, ako napríklad "God bless
America". Jeden z členov je dirigenrom a lídrom, rexty
piesní sú k dispozícii pre každého na stole. Podobne
modlitbu prednáša jeden z členov. Moderárorom seretnutí je prezident, srojaci za rečníckym pulrom, ostatní
členovia sedia za velkými jedálenskými stol mi, kroré Sll
jedine okrúhle pre šest' i viac osób. Jed lo je samozrejmost'ou. Vačšina klubových srretnutí je v čase obeda.
Súčast'ou programu je predstavenie realizovaných projektov, s účasťou a poďakovaním obdarovaných. Speakerami na srrernuriach bývajll noví členov ia . Dosrávajú
pomerne verk); priesror, až 15 minúr. K ich vysrúpeniam otázky nebývajú. Je samozrejmost'ou, že na srrernuriach je vystavená klubová vlajka i vlajky ldubov navštívených č lenmi i hosrí z iných klubov. Všerky klubové vlajky Sll upevnené na birkových podkladech a po
srrernurí uložené v depozice horela v osobirných skriniach . Účast' na srrcrnuriach býva relarívne vysoká, okolo
80%. Vzhl'adom k remer sroročn ej a boharej rradícii
Rorary v USA prcvažujll muži a priemerný vek čl cnov
je aj viac ako 50 rokov. Napríklad mojim prvým hosrirel'om bol Art Moris, 82 ročný forograf, posledným
Kari Zeiler, 7 0ročný akrívny ortodontista. V jednom
z klubov spomínali č lena, krorý je rorariánom už 50 rokov a nevynechal vraj ani jedno klubové srrernurie.
V jednom navšrívenom klube zomrel nedávno čle n resne pred dovršením svojich I 00 rokov. Vek rorariánov
je velk);m problémom Rorary aj v USA. Nedarí sa im
získavai mladých !'udí rak ako by bolo treba, hoci som
šrvo rrýždňovým

IR

srrerol i 22 ročného rorariána, čerstvého
absolventa univerzity. Pri rozhovorech
vel'mi zdórazl'iujú budúcnost' žien. Niekrorí členov i a dokonca hovoria, že ženy Sll
záchranou Rorary. Srrerávajú sa v najvýznamnejších hoteloch v svojej šrvrti.
Napríklad v Hollywood Roosevelr Horel , kde sa odehrávali prvé ceremón ie
odovzdávan ia Oskarov.
NajV);znamnejšou našou rotariánskou akciou bola prirodzene účast na
dišrrikrnej ko nfe rencii. Táro bola od
šrvrrka do nedele v plážovom horeli
Newporr Beach. Konferencia bola vo vel'kom šrýle typických amerických výroč
ných zh romaždení. Hlavným moderárorom i "lwiezdou večera" bola nesporne
šarman rná guvernérka Vicki Radel, krorá mimochodem navštívila i náš disrrikt,
vel'm i dobre si pamará a pekne spomína,
osobirne na našich guvernérov Dobru
Zemana i Ivana Belana. Sl'úbi la, že určí 
te k ná m ešre príde. Mimochodem Vicki nášmu tímu venovala vel'a pozornosti,
zúčas tni la sa všerkých party poriadaných
pre nás i jedného klubového srrernuria.
Čo ma najviac upúralo na dišrrikrnej konferencii? Temer všerko. Snáď
najvýmamnejšou pre miía osobne bola
možnost' počut' prezenráciu, vid iei a podat si ruku s americkou astronautkou
z NASA, Marshou S. lvins, krorá bola na
konferenci i "keynore speakcrom". Vel'kolepý bol guvernérsky večerný bál, vel'mi inšpirarívna "tichá" aukcia. Na konferenc ii sme predsravil i i náš rým. Myslím, že i napriek krárkemu času asi ósmich minúr, kroré sme mal i k dispozícii,
sme reprezenrovali dobre. Všerci sme sa
predsravili a pozd rav ili konferenciu ,
Zuzka zarecitovala básdi, krorú sama
i napísala z našich zážirkov, zaspievali
sme T ancuj, tancuj, vykrúcaj s následným nádherným Zuzkiným anglickým
prekladom a na záver som guvernérke
Yicki odovzdal symbolický dar - fuja ru,
na krorej som krátko zapískal. Zožali
sme búrlivý potlesk.
Zažili sme mesiac v d'alekej krajine,
srdci Rorary. Všade nás prijímali ako
svojich, starali sa o nás profesionálne,
s radost'ou a láskou. Mali sme možnost'
poznat' krajinu nic zvonka ako rurisri, ale
zvnllrra, prosrrednícrvom rorariánskych
rodín, rorariánskych priarel"ov. Vd'aka
Rorary.
jozefSišila,
RC Liptovský Mikuldš
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O KALIFORNSKÉM ZDRAVOTNICTVÍ
Tři

ze čryř členl'1 GSE týmu pro rok

2000/2001 do Kalifo rnie byli lékaři. To
je jistě náhodný výběr, ke kterému došlo
běh em d isrriktn ího konkursu v listopad u 2000 v Praze. Další otázkou však je,
p roč se do tohoto program u přih lás i lo
více l ékařů, když zastoupení ostatních
profesí bylo zhruba rovnomě rn é. V dalších řádcích bych vás chtěl seznámit se
svým zdl'1vodněním této situace.
Hlavní záležitostí, kterou tento fakt
dokumenruje, je zřej mě význam mezinárodní spolupráce v lékařství. Myslím, že
v málokterém jiném pol i lidské či nnosti
je mezinárodní spolupráce tak dů ležitá,
jako je tomu v medicíně. Progrese tohoto oboru je extrémní a rychlá a celý obor
se d iverzifikuje do stále úžeji specializovaných podoborl'1. Byl-li v 80. letech vrcholným odborníkem vědec zabývající
se bUI'íkou, pak v první po lovině devadesátých let to byl odborník na jednotlivé
buněčné organelly. A koncem 90. let se
již vědci zabývali např. pouze jedním
přenašečový m systémem na membráně .
Takováto specializace je tedy velmi úzká
a více či m éně prolíná všemi lékařskými
obory. A to nezmi1'íuji další, nově vytvořené lékařské specializace, jako je molekulární biologie a nyní rak "populární"
genové inženýrství. Musí být tedy jasné,
že bez velmi těsné mezinárodní kooperace a přesné ho, kritického předávání jednotlivých poznatků nemůže te nto obor
dále existovat a takto rychle se rozvíjet.
Nejde však jen o to, vyvinout specializované mewdy l éčení či nové, účinné léky,
ale nutné je postupně aplikovat poznatky nejdříve do superspecializované péče
unive rzitních nemocnic a nakonec do
všednodenní medicíny praktických lékařtl. To vše dále porencuje nutnost vertikálního i horizontálního předávání inform ací.
Dnes téměř nechápu, jak v dobách
komunistické toraliry, cenzury a izolace
naší republiky od západního světa, s jeho výzkumem a moderními technologiemi, mohli tehdejší lékaři přebírat nová
fakta a adekvátně (tzn. podle nejlepších
poznarků soudobé lékařské vědy) léčit
své pacienry. Jednoznačně ml'1žem e říci,
že nemohli. Na komunistický experimenr rak doplatil celý národ zřetelným
zhoršením zdraví a zřetel ným poklesem

střední délky života (tém ěř o I O let kratší než na "Západě").

V současnosti se taro situace již vyrovnává, což
mllže být nepřímým dů kaze m p ředchozí úvahy. Bez
informačn ích wkl1 p rostě medicína nemllže existovat.
Z těchto důvodů zřejmě p ředevším lékaři uvítali
možnost navštívit v rámci GSE hlavní zd roj všech med icínských in fo rmací - Spojené stáry a merické. Dle
mých osobních odhadů zhruba 90% všech nových
a z.í.sadních objevl'• v med i cíně pochází z am erických laboratoří a klinik a Evropa je pouhým sekundářem.
Rovněž rak drtivá většina prestižních, renomovaných
a nejčtenějších lékařských časopisl'1 téměř v každém lékařském oboru je americké provenience. Často mne
napadalo: PROČ? Chápal jsem, že jsou lepší díky obrovské finančn í samraci výzkumu a vů bec celé med icíny. Ale proč rak masivně převá lcovali celý zbytek svě
ta? Doufal jsem, že při mém pobytu v Los Angeles se
m i na některé otázky dostane alespo1'í krátké odpovědi.
Myslím, že základem jejich tlspěchu je skutečně
z velké části finanční volnost a nezávislost. Dále umožni ly rakový rozmach základní pi l íře, na kterých americká ekonomika a společnost stojí. Mezi ně patří pře
devším obrovsky m otivující zákony volného trhu (zde
směrem k zákazníkovi- tedy pacientovi), svoboda jednotlivce a jeho osobní zodpovědnost za svou práci a výkon (přeneseně : vše, co má fungovat, také fu nguje!).
Tyto myšlenky dále rozvedu a ukážu, jak se prolínají
americkým zdravotnictvím a jak u nás chybí!
Nej d říve bych rád v krátkosti popsal náš odborný
program, kretý je neoddělirelnou součástí každého
GSE programu. Navšrívili jsme v LA nemocnice rtlzných úrovní a velikostí, od okresních nemocnic až po
velkou univerzitní nemocnici v U.C.L.A. První r ři nemocníce (Sr.Francis Hospiral, Torrance Memorial
Hospiral, Lirrle Company of Mary Hospiral), které
jsme si mohli prohlédnout, odpovídaly svou velikostí
a významem úrovni naší okresní nemocnice (200-300
lůžek, 400 porodů ročně). Jejich architektonické řešení
však předčí i nejlepší hotely v našich hlavn ích městech,
což nejlépe dokumentují uvedené fotografie. Interiéry
vyložené mramorem, chodby vystlané měkkým i koberci, všude mnoho květin, vůní (což je ostatně pro LA typické) a nadbytek příjemných ús měvů a ochory. Již zde
začíná tvrdý boj o zákazníka (pacienta), neboť ten vše
platí. Ať už sám ze své pojistky, nebo prostředn ictvím
státníc h garancí. V žádné z těchto nemocnic neexistovala mož nost, že by byl pacient odmítnllt. Naopak nemocníce mezi sebou so utěží a jedním z kritérií jejich
úspěchu je počet pacientů, kteří jsou za den ošetřeni na
Emergency - což je organizačně v jejich pojetí obdoba
našeho Centrálního příjmu v nemocnici. Touto vysoce
sofistikovanou jednotkou s 15 až 20 lůžky na úrovni
našich nejlepších ARK oddělení projde i pacient s rýmou. Zde n ásled n ě probíhá hlavní selekce pacientů.
Nikdo není odmítnut. Většina pacientů má vlastní po-
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jištění

(i rak při nejlepším možném poplatí pacient min i má l ně 20% celkových nákladů, což je docela tvrdé).
Není-li pacient pojištěn, což v jejich
systému není povinné, akutní péči obdrží vždy a na stejné úrovn i jako ostatní
pacienri a případné pohledávky přebírá
následně srát, který je dále vymáhá. Tím
odpadá nemocn ici velký problém, který
mají n emocniční za řízení v našich státech, tzn. vymáhat často téměř nedobytné dluhy po cizích státních přísl ušní
cích. To je ztráta času , energie, peněz .
Zdravotníci se rak v USA mohou soustředit na vlastní prác i, na léčení.
Na Emergency rovněž končí nadbytek práce lékaře, která je extrémně drahá. Na standardních odděleních nejsou
lékaři srabi! ně příromni, ale za svými pacienry prav i delně docházejí (viziry, propo ušrěcí zprávy ...... ) ze své lékařské praxe. Navšrěvují mnohdy několik ne mocnic. Akutní komplikace během hospitalizace jsou řešeny l ékaři Emerge ncy. Jinak jsou za péči o pacienry zodpovědné
vysoce kvalifikované zdravotní sestry,
které mají v tomto systé mu daleko více
pravomocí a daleko dl'deži tější pozici.
Většinu jejich "standardní práce" v našem pojetí, což je příprava stravy, hygiena nemocných atd ., zastane pomocný
personál, často cizinky. Sestry samy vyhodnocují EKG, indikují odběry, hodnotí klinický stav nemocných atd. Práce
lékaře je ex trém n ě drahá, p roto napří
klad není ani čle n em rýmu vozu rychlé
záchranné služby.
Pro pohodlí pacienrl'1 je uděláno téměř vše a opakuji, že větš ina našich hotelů za kvalitou exteriérů a inte ri érů
amerických nemocnic výrazně zaostává.
Samozřejmostí jsou jednolůžkové pokoje, výborně vybavené, s telefonem, televizí a plně elekrricky polohovarelným
lllžkem . Sa mozřejmostí pro rodinu je
možnost pobývat s nemocným 24 hodin
denně. Samozřejmosrf je raké co nejkratší doba hospitalizace. Jednoduché operace - např. "žlučník" - vyžaduje 24 hodin
hospitalizace, porod 48 hodin, srdeční
by-pass, tedy operace na ochlazeném, zastaveném, přesto živém srdc i 5 až 7 dní.
Např. jaterní biopsie č i koronarografie
(násrř ik srdečníc h cév po punkci tepny)
jen šestihodinové pozorování. Každé
jištění

kušenosti ze svět.
prodloužení této doby se musí zvlášt'
zdt"tvodnit zdravotní pojišt'ovně.
Samostatnou kapitolou je technická
vybavenost nemocnic. Očekáva l jsem hitech vybaven í, ale s kutečnost před čila
i mé nejd ivočej ší představy. V těchto
svou velikostí "okresních" nemocnicích
jsou pravideln ě minimáln ě d va C T
(compurrerové tomografy - u nás větši
nou jen krajská m ěs ta) , tři linky pro koronarografii (cca celkem 8-1 O labora to ří
v České republice), magnetická resonance (pět v České republice), PET scan (jediný přístroj v ČR!!) . Naše univerzitní
GE oddělení má dohromady celkem asi
I O endoskopt't rt'tzných druht"1. Tam
jsem ve skříni napočítal 35 endoskopt"t
seřazen ých jako zb ra n ě. Samozřejm ostí
je počítač skutečně na každém rohu. Samozřej mos tí je komplemen tové vyšetře
ní (RTG, CT, sono, echo ... ) v době, kterou ošetřující léka ř potřebuje, ne tehdy,
kdy se to hodí personálu . Hlavním faktem je, že to, co má fu ngovat, také fung uje a lze se na vše spolehnout. Lékař se
skutečně vě nuj e pouze m ed icíně a je
v kontaktu s pacienty. Nikdo se nezdržuje uvažován ím, "co by se stalo, kdyby
to nešlo". Srovnáme-li toto s nápl ní práce l ékaře v české či slovenské nemocnici,
je m i sku tečně mdlo a nevolno . Papírování, účetnictví, řešení rozpoč tu odděle
ní a zodpovědnost za ekonomickou situaci oddělen í, klin iky, těžké prosazování
nákupu nových, nebo alespoií opravy
starých, řadu let přesluh ujících přís rrojt"t.
To vše ram řeší specializovaní pracovníci a management, nikol iv lékař. Tom u
zbývá logicky da leko více čas u a energie
na sebevzděláván í, na pacienty atd. Již
chápu, p roč jsou na špici.
Pokud se Čech dosta ne na delší dobu do ciziny (podob n ě se c hová v situacích, těžkých pro celý národ), stává se
z něj zarytý patriot a brání svou zem zuby nehty. Sám jsem si říkal: Vždyť na
tom nejsme tak špatně, vždyť vše, co zde
d ělají, znám, vždyť in telektuál ně jim
mí'tžeme konkurovat. Člověk brání svoj i
zem, svt"tj národ- je to zajímavý jev. Ovšem ihned, jak jsem se vrátil zpět do našich nemocnic, do naprosto demotivujícího zdravotního systému, jsem teprve
prozřel , pochopil a začal závi dět. Nezávidím jim plary a hmotné za b ezpeče n í, ale
celkové pracovní prosrředí, podmínky
a systém , ve kterém lékaři a sestry pracují a krerý funguje a všechny motivuje
k co nejlepší práci.

Třetí týden jsem strávil ně ko l ik dní v Liver C linic
v U .C.L.A. (Unive rsity of Califo rnia - Los Angeles) .
Tato univerzita patří mezi nejlepší ve světě. Většin a rotariánských přátel, které jsem potkal, byli absolventi této prestižní univerzity a byli příj em ně n aladěn í mo u
snahou strávit na této univerzitě co nejvíce času, p ře
stože jsem musel některé body programu zrušit. Kampus této unive rzity je obrovský a nalézá se v ně m cca
40 000 studentů a stej n ě tolik za m ěs tnaneC!. P očtem
přechodných obyvatel dosahuje zhruba vel ikosti našeho menšího krajského měs ta. Zajímavá je rivalita studenn't a absolventt't U.C. L.A. a U.S.C. (University of
Southern California), druhé prestižní univerzity v oblasti L.A., která se dá přirovnat ke Cambridgi a Oxfordu apod. Ob ě tyto univerzity jsou na zhruba stejné
úrovni a proto mezi nimi "zuří" si lný kon kure n č n í boj
týkající se jak kvality vzdě l ání a uplatnění absolventt't,
ta k i sportu. Jde především o basketbal (univerzitní
rým z U .C.L.A. je zálohou LA Lakers!), dále americký
fotba l, tenis, atletiku a plavání. Sport je vel mi důleži
tou součás tí univerzitního světa a tomu odpovídá i vybavení jednotlivých sportovišt'. Na některých hřištích
v kampusu U.C.L.A. se odehrávaly i so utěže letní
olympiády v r. 1984 .
Při pobytu v Liver Clinic jsem mě l možnost celý
den strávit na transplantační jednotce, kde jsou ošetřo
váni pacienti po transplantaci jater. Na této klinice se
ročně provede kolem 250 transplantací jater. V celé
oblasti LA, kde žije kolem 4 miliont't obyvate l, jsou celkem tři centra pro transplantaci jater. V kontrasw
s tím musím uvést, že v České republice na I O m il.
obyvatel připadají centra pouze dvě, která provedenou
dohromady několik desítek tra nsplantací za rok, j istě
do stovky. Možnost vidět tolik pacientt"l těsně po výkonu a uvažovat nad možným i akutními komplikacemi,kterých je dlouhá řada, bylo pro m ne nedocen itelné. D alší den jsem strávil na standardním odd ěle n í jaterní kliniky běžnou prací u l ůžka pacie nta. Třetí den
jsem pozoroval p rovoz v hepatologické ambulanci
a ttčas tni l se rozhodování o osudu pacientt't s jaterní c irhózou. Podobné otázky jako o ni řeším i já té mě ř denně , což podtrhuje význam réro krátké sráže, neboř celou řad u informací, které bych musel prac n ě vyhledávar na in rernetu či v odbo rných časopisech , jsem dosral
naservírovano u ve velm i p ř íjem né podo bě s velm i pří
jemnými kolegy. Zúčastn il jsem se indi kačn ích seminářlt , kdy kolektivně rozhodují, zda pacient bude zařa
zen do transp l antač n ího programu či nikoliv. Tato jednání se odehrávala při dobrém oběd ě, v neformál ní
atmosféře. Výsledek sezení však byl produktem intenzivní práce a přinesl řadu konkrétních výsledkt"1.
Naše kolegyně, "očařka" ze Ž iliny, navštívila Doris
Steyn Eye Institute, což je jedno z nejlepších oftalmologic kých center ve světě. Bylo jí umož něno zl'tčas tnir
se několika operací, které se provádějí v omezené míře
v Evropě, na Slovensku vůbec ne.
Nutno podotknout, že konrakry k profesort"un
v U .C.L.A. jsem získal až týden před odjezdem a oslovení odborníci se zachovali velmi profesionálně , oka-
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mži tě odpověděl i na mou prosbu o pomoc, poskytli mi své soukromé telefonní číslo atd. Přestože mne vůbec neznali,
věnovali m i mnoho svého j i stě drahocenného času a zařídili celou řadu zajímavých setkání.
Co napsat ke konci? Podrobnější
analýza rozdílů mezi naším a americkým
zdravotním systémem dalece p řesahuj e
rámec tohoto článku, podob ně jako vylíče n í všech zážirkt"t a zkušeností. J is tě
vše není jen černo-b íl é, i na americkém
H ealth Care by se našly chyby. Musím
však říci, že b ěhem svého pobytu jsem
jich příl iš mnoho neobjevil. T e nro člá
nek by měl být jen výčtem těch nejzákladněj ších rozdílt't, které jsem si silně
u vědomoval.

Je třeba také podotknout, že nelze
srovnávat nesrovnatelné. Z uvedených
rozdíl ů, které jsou s kutečně markantn í,
v žádném p říp adě nevi ním sou časné polistopadové vlády, ale jen a pouze ideu
komu nistické totality a komunistickou
stranu, která ve svých ocelárnách roztavila veškeré systémy, na kte rých civilizovaná s polečnost stojí. Americký společenský řád a systém celé spol ečnosti se
v podstatě v klidu vyvíjel k současném u
stavu minimá l n ě ! 50 let a rento p roces
byl narušen pouze Občanskou válkou.
Bě h em našich deseti svobodných let nemMeme čekat žád né zázraky. Můžeme
se však uč it, jak pozitivní vývoj uryc hlit.
Sám jsem si p řivezl tolik osobních poznarkt"t, že z nich budu moci ž ír možná
celý živor. Součas ně je budu rád dávat,
v rt'tzných formách, k dispozici naší o bčanské společ n osti.

Nen í roto smyslem programu GSE?
Myslím, že v celé m našem rýmu byl tento smysl naplněn vrch ovatě.

MUDr. Václav Hejda,
vyslaný RC Plzeň

'Ýhodná nabídka rotari4!1fLm

ITAS TOUR SE PŘEDSTAVUJE
zajímavá nabídka i pro rotariány
Vážení p Mtelé,
dovolujeme si p redstavit vdm cestovní kanceld1~ !TAS Tour se sídlem v Praze, která pt~sobí na českém trhu již od roku 1989. Kromě široké nabldky služeb p ro turistickou klientelu se obchodní sekce naší firmy zabývá orgnaizacf incentivní a konferenční turistiky, pHčemž garantujeme vysokou tíroveií svých služeb.

V rámci komplexně poskytovaných služeb incentivní a kongresové turistiky nejen v Praze,
ale po celé České a Slovenské republice nabízíme:
•
•
•
•

zaj i š tění ubytování v komfortních business-apartmánech a v hote lích o cl 3* tnovně
organ izaci obchod ních konferencí a zasedání
služební cesty včctnč dopravy v luxusních autobusech, mikrobusech a autech, pronájmy konferenčních sáh"!. se miná ře, školení- vše
s profesionálním i přreklaclateli, a to nejen v Praze, a le i v místech po celé České a Slovenské republice s řadou příležitostí k relaxaci
kulturní programy pro manželky podnikatelů, které mohou poznávat řadu historických a zajímavých míst.

Pro mimopracovní čas nabízíme možnosti
•
•
•

pronájmu automobilů, sportovních letadel, organ izace jízd histO rickým i tamvajemi, histOrickými auty, kočá ry
organizace tématických veče rCt č i ga lavečeří i v hisrorických prosrorech hraclCt nebo zámkCt,
okružní plavby, služby cateringu; mezi oblíbené akce patří zejména golf, jízda na koni či využ ití rekreačních zařízen í pro celé rod iny.

Členům a členkám českých a slovenských Rotary ldubů a jejich přátelům poskytujeme při platbě přes účet
ITAS Tour 15 - 25 %slevy.
S důvěrou se proto obracejte 11a 11aši ad1·esu :
!TAS Tom·- cestovnl kanceúH
Ondřlčkova 6
130 00 Praha 3
'

Tel, fax: 02 I 627 4 I 59
bifo cmtrum (24 hodi11 den11ě) : 0603 I 563 175
e.mail: i1ifo@itastour.cz
Bude nám potěšmlm p1~esvědčit Vás o kvalitách našich slttžeb!

ČÍSLA A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA ROTARY
• Podle stavu k 3 l.březnu 2001 pl'1sobilo na celém světě
• 1, 176, 179 mužů i žen ve 29,968 Rotary klubech, začleněných do 530 distriktů ve 163 zemích;
• 159, 183 členů v 6,95 1 Rotaract klubech mladých lidí ve věku od 18 do 30 let, působících ve 150 zemích
• 174,200 členů v 7,573 Interact klubech studentů ve věku 14 až 18 let, působících ve 106 zemích.
• Odhaduje se, že v roce 1988 se vyskytlo na 350 000 případů dětské obrny, zatímco v roce 2000 bylo hlášeno již jen 3 500
nových výskytů.
e Virus polia cirkuluje dosud ve více než 20 zemích, zejména v jižní Asii a sub-saharské Africe, takže oproti 125 zemím v roce 1988 poklesl jejich počet na cca 30 v roce 1999.
e PřestOŽe Bulharsko bylo již po řadu let považováno za zem bez výskytu polia, objevil se tam v dubnu 200 1 nečeka ně jeden
nový případ, způsobený virem, který je stále aktivní v severní Indii. Je tO opět vážné varování, aby vakcinace i nadále pokračovala v zemích bez několikaletého výskytu dětské obrny, aby se zabránilo nebezpečí aktivace virů importovaných.
• Až bude svět defi nitivně zbaven tétO hrozné nemoci, ušetří se každoročně 1,5 mi liardy dolarů, jelikož již nebude zapotřebí
preventivního očkování. Právě na tom se podilí svým mnohaletým celosvětovým programem Rotary Inrernational.
Podle časopisu THE ROTARIAN, č. 812001,
připravil Dobroslav Zeman, PDG, RC Pluň
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RC JIČÍN VÍ, CO JE "PEP"
Spolupráce klubu s RC Wijk bij Duurstede
Měsro Ji čín rná dobré partnerské
komakry s holandským Wijk bij Duursrede- s m ěstem vzdáleným asi 25 km od
Urrechru. Po lor'íské květnové návš rčvě
z:ísrupcí'r m ěsra Ji čína v Holandsku, kreré se ztrčas tnila raké tehdejší prezidenrka
RC Jičín Eva Jandurová, obdržel náš
klub již v červe nci nabídku RC W ijk na
Professional Exchange Progra m for
Young Professio ns (PEP).
Nabídka byla s m ěrová n a na srudenry před dok o n čen ím srudia nebo po absoluroriu vysoké nebo vyšší odbomé
školy ve věku od 20 do 25 Jer. llola ndská strana nabíze la čtyři praktikam ská
mísra v někte ré m podniku, kanceláři nebo škole dle srudijního zaměření jimi vybraných studen n"r. So u čas n ě srážisrí'rm
nabídla ubytování v rodinách a mensr
kapesné, rakže si srudenri h radí pouze
dopravu a poj ištění.
V říj nu 2000 zástupci holandského
RC p řijeli na víkend do Ji čín a a uskutečni li výběrové pohovory s přih l ášený
mi srudenry. Do rří rýdní'r jsme o bdrl.eli
výsledky jejich výbč ru a poté bylo zapotřebí najít pro ně v o blasti \'(fijku vhodná pracovní mísra, což se v něk terých
p řípad ec h ukázalo jako zna čně obrížné
a časově ná roč n é. Proro se raké původ ní
rermín odjezdu posunul o té měř d va

m ěs íce.

Do Holandska ale koncem února 200 I odjeli
srudenri (z J i čína , Nymburka a Trutnova), při 
čemž r ři byli z nerorariánských rodin; jeden je zástupcem rorariánské rodiny.
Studenti se naplno zapojili do praktické či nnosti
ve svých oborech a to: v grafickém studiu, v projekrové kanceláři a v UMC- Utrecht Medical C enrer. Jana
Morávková z Ji čí n a s třídala během týdne mísrní
" !NFO - cemrum" a cesrovní kancelář "JOFA rravel",
kde také sbírala podklady pro svou diplomovou práci
na poděbradské VOS ho relnicrví a turismu.
Oboustra nné odezvy byly velmi pozitivní. Srudenri byli velmi spokojeni jak se zajímavou pracovní náplní, rak i s přátels kým p řijetím v rodinách a víkendovými programy, které byly organizovány pro čryřčl ennou
skupinu spol ečně . Garamem projekru z holandské
srrany byl prof. Joosr Hauer, ktel)í ve své m dopise uvedl , že je z řejmé, že všichni č ty ři srudemi nep řijeli do
Holandska za zábavou a potěšením , ale že se snaží nauči t mnoho o ramní k ulru ře a zemi. O svých zážitcích
a zkušenostech ostatně h ovo ří i ve d vou č lán cíc h , za řa
zených do rohoro č ís la GOOD NEWS.
Orga nizá toři ocenil i akrivní přís tup a iniciativu
našich s rudentů p ři maxi máln ím zájmu o pozná ní kultury, historie, životn ího a pracovního stylu v Holandsku, zej mé na v porovná ní s předchozími zkušenostmi
se studenry z jiných kondr svěra.
Na závěr pobytu našich studenrí't u spo řádali čle
nové RC Wijk dne 18. kvč rna společe n ský večer
v Bowling C lu bu. Na n ěj se přišli rozl oučit všichni čle
nové klubu s rodinami včerně děrí. Dostavili se réž záčtyři

srupci firem a škol, u nichž studenti vykonávali svou praxi. A za českou stranu
jsem se - tehd y jako sek retář ji čí n ského
klubu - přijel v doprovodu své ženy poděkovat i já a domluvit další pokračo vá
ní spolupráce. P ři té příležitosti jsme
vzáj e mně konstato vali, že forma třímě
síční sráže ve s kupin ě čryř srudenrí'r se
vel mi osvědčila jak z hlediska možného
zvládnutí studia v ČR, a niž by bylo nutné je p řer u šovat, rak i v rozsahu přípra 
vy kvalitn ího " mimopracovn ího" programu na s rraně organizárorí'r.
Následující sobotu jsme navštívil i
spolu se srudenry a pa nem Haue rem, Joosrem a prezidentem Marrinem Bochovem d isrrikrní konfere nc i d isrrikru
1570.
Předpokládáme, že raro akce založí
novou tradici a upevní p řátelství mezi
občma kluby i jejich č leny a přeneseně
i mezi oběma našim i disrrikry .

}nn Ritter
prezident RC jičln 200 I/02
(e-mnil: jnn. ritter@IIJoddonline.cz)

VEČEŘE S MINISTREM
U příležiros ri zasedání smíšené česko-bavorské komise pro spolupráci navštívil koncem června Prahu
bavorský zemský ministr pro evropské záležitosti pan
Re inhold Bockler. Rorary klub Praha pozval pana ministra a jeho doprovod na večeř i , které se zúča stn il i
rovněž pracovníci českéh o ministerstva za hrani čí.
Při večeři, krerá mě la neformáln í c harakter, seznámili pražští rorariá ni bavorské návštěvn íky s hisrorií
klubu i s jeho součas nou č inností, zej mé na s klubovými sociál ními projekty. Podrob ně bylo hovoře no raké
o dlouholetých přátels kých vztazích klubu s RC Norimberk-Neumarkr.
Z ajímavým rématem rozhovoru byla orázka jaderné energeti ky. Pan minisrr odmítá proresry rakouských ekologí'r prori jaderným elektrárnám a vyjád řil
rov n ěž nesou hlas s názo rem n ě m eckýc h zelených na
posrupný úrlum jaderných elektráren v Němec ku .
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Podle jeho názo ru je e nergie vyrobená
v jaderných e lektrárnách nejči stší a nejmé n ě škodlivou formou e nergie, která
má budoucnost jak v Němec ku , rak
i v dalších evro pských zemích včetně
České republiky.
Serkání navázalo na ně kolikal erou
angažovanost Rorary klubu Pra ha v problematice vstupu České repu bliky do
Evro pské unie, která při sp ívá ke zviditeln ě ní rorariánskéh o hnurí ve veřejnos t i
a krerá je rovněž podporována minisrersrvem zahrani čí.

Milan Roch, DGN,
RC Prnhn
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DESETILETÝ JUBILANT
V roce 200 J dovršuje svou desetilerou existenci řada českých či slovenských
Rorary klubtt: v n ěkterých městech byly
kluby založeny zcela nově, mnohé z nich
navázaly na daleko delší tradici: byly pů
vod n ě založeny dokonce již před II. svě
rovou válkou, avšak jejich činnost byla
v důsledku okupace Československa nacisty přerušena. Některé z nich sice svou
činnost po válce obnovily, avšak jen na
krátkou dobu dvou let, než další rotalitní režim znovu znemožnil jejich další
obecně p rospěšnou činnos t.

A právě mezi n ě patří Rotary klub
Plzei1, jehož první založení se daruje již
v lednu 1927. Jeho akriviry byly obnoveny v letech J 947/48 - dokonce se postaral v roce J 948 o uspořádán í první
poválečn é konference československého
distrikw č .66 za ttčast i tehdejšího minisn·a zahra ničn ích věcí Jana Masaryka,
čes tného čl e na Rotary klubu Praha avšak teprve po listopadu 1989 bylo
možné s téměř padesátiletým odstupem
znovu navázat v západočeské metropoli
Plzni na dávnou rotariánskou tradici.
První rorariánské setkán í se tedy
uskutečnilo právě v den prvního výročí
sametové revoluce - 17. lisropadu 1990,
kdy Prahu také poprvé navštívil americký prezident George Bush. Tehdy přije
li do Plzně spo l ečně s něko l ika dalšími
přáteli tehdejší prezidenti dvou rakouských Rotary klubtt -z Li nce dr. ing. Peter Morawek a z Grieskirchenu dr. Berthold Hanisch, aby sk upině asi osmi
mých přátel, které jsem pozval na víkendové setkání v Cizineckém d omě plzei1ské Skodovky, pověděli mnoho zajímavých informací o tom, v čem rotariánské
aktivity spočívají. Na základě těchto velmi pozitivních podn ětLl také došlo k oficiálnímu znovuzaložení Rotary klubu
Plzei1 v lednu 1991. Brzy nato, 29. červ
na 199 J, převzal Rorary klub Plzeň oficiáln í Chartu Rotary International. Byl
tak znovu začl e ně n do celosvětového
společe nství těch, kteří chtějí být dle
svých možností a schopností prospěšn í
svým bližním.
Tuto významnou událost si připo
mně li plzdíští rotariáni u příl eži tosti jejího JO. výroč í uspořád án ím svého již
IX. Inter-Country Meetingu, který pro-

bě h! o weekendu 8. až JO. červ na lerošního roku.
S velkým potěše ním jsme mezi našimi za hran i čními
hosty uvítali p rávě naše přáte l e nejbližší - předevš ím
našeho "zakladatele" z Li nce - Petera Morawka s jeho
milou paní Birgitt, s tejně tak jako AJoyse Harpese s jeho paní, člena Rotary klubu Luxembourg, který nám
tehdy, před JO lery, velmi výrazně finančně pomohl
úhradou vstupních příspěvků do rotariánského společe n ství. Přj ieli se s námi potěšit i čryři naši bel gičtí přá
telé -č le nové RC Amay-Villers-le-Temple. I ti byli
před JO lery mezi za hrani čními účastníky předání
Charry Rl našemu klubu. Tehdy jsme byl i překvape
ni, že k nám přijeli hosté právě z Belgie. Dodatečně
jsme zjistili, že tři z tehdejších a i současných čl enů jejich Rotary klubu byli v roce J 945 jako přís lušníci belgického batalionu střelců p řísl ušníky amerických jednotek, které pod velením slavného amerického generála Patrona osvobodily v pětačryřicátém už 6. května
PIZCJ'í. Sku tečně zajímavé historické souvislosti!
Prorože se naši milí za h ran i ční p řátelé zúčastn ili
v uplynulých letech již něko l ika našich Inter-Counrry
Meeti n gů a m ěli tak už p říl eži rost poznat nejvýznamnější pozoruhodnosti západních Čech (včetně Prahy,
samozřejmě!), pozvali jsme je tentokrát na celodenní
sobotní výlet do něko li ka míst okresu Plzeň -sever, která ještě neznali, která si však zaslouží pozornosti všech,
kteří mají zájem o kulturu a hisrorii: navštívili jsme
s nimi Rabštejn, ozn ačovaný časro jako "nejmenší
měsro Evropy" (ale naši přátelé z Belgie nás ubezpeči
li, že také u nich "nejmenší měsro Evropy" existuje),
prohlédli si zajímavé interiéry zámku venkovské šlechty v Manětíně a po dobrém obědě v zámecké restauraci jsme se přesunuli na prohlídku barokního kláštera
v Mariánské Týnici u Kralovic. Interiér tamního chrámu, v ně mž se již dokončují restaurárorské práce, pře
kvapí ohromným prostorem až do klenby mohutné rekonstruované kupole. V prostorách samotného kláštera je dnes umístěna velmi zajímavá regionální expozice
Západ očeského muzea. A poslední návštěv u jsme v sobow věnovali rozsáhlému baroknímu klášteru v Plasích, který je opět architektonickou kuriozitou: celý je
postaven na 5 J 00 dubových sloupech, zapuštěných do
močálovitého terénu plasské doliny. V Plasích je ostatně -přímo naproti klášteru -také hrobka význam né
rakouské rodiny Metternichů.
V sobotu večer se se svými zahraničním i hosry setkali plze1iští rotariáni v hotelu CD na slavnostní přá
telské večeř i , aby si při pomněli, čeho za uplynulých
deset let tento Rotary klub dosáhl jak ve s féře sociál ní
a humanitární, tak i ve prospěch mládeže a rozšíření
jejich vzd ěl ání a poz n atků. Večerní program obohatil
plzeňský folklorní soubor Jiskra se svým krátkým vystoupením, složeným z písní a muziky rypického západočeského folklóru.

Hned v n ed ěli ráno nás již belgičtí
musel i bohužel opustit, protože
jeden z nich, M ichel Gérard, ještě týž
večer od létal z Llittichu do Angl ie, kde
již skoro dva roky působ í jako zvěrolé
k ař. Přátele z Lucemburska a Rakouska
jsme však pozvali ještě na krátkou, bohužel deštivou procházku po Mariánských Lázních a pak na n ávštěvu nově
restaurovaného zámku Kynžvart, kde
jsme si opět připomněli významnou
osobnost kancléře Metternicha, jemuž
z.ímek patřil. Svou architekturou, svou
pttvabnou polohou i krásnými interiéry
a bohatými sbírkami si j i s tě zaslouží plnou pozornost všech návštěvníktL Jako
významná historická památka je také
zcela opráv n ě n ě pocl ochranou
UNESCO.
Na občd na rozl ouče nou jsme naše
hosry pozvali clo výjimeč n é restaurace,
kterou teprve nedávno otevřel známý pivovar v Chodové Plané ve skále hluboko
pod zemí: nejen že jde o zajímavé prostřed í, ale také se tam výborně vaří! Až
tedy někdy pojedete do západních Čech,
nezapomeňte na tento tip, kde se mltžete dobře posilnit při svých prohlídkách
zajímavostí západních Čech.
Potěšila nás slova Petera Morawka,
zkušeného rotariána, když nám při rozloučení připomněl, že ne-1.ná žádný Ratary klub, který by během prvních deseti let své existence uspořádal pro své zahrani č ní přá tele dokonce už d evět
úspěš n ých ln ter-Country Meetingtt. Jeho pochvala tak mů že být vhodnou inspirací k uspořádání alespo1i toho desátého . ,,
přátelé

Dobroslav Zeman, PDG,
Rotmy klub Plzeň
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MEMORABÍLIE DIŠTRIKTU Rl 2240
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rencia konala na Slovensku len d ruhýkrát. Pri tejro
príležirosti bol vydaný pamarný fila telistický list, na
ktorom je tldaj o konaní II . dištrikrnej konferencie
dištriktu 2240 v Banskej Bymici, logo Rotary lnternarional a svetového prezidenta Rl 2000/200 I Franka
Dcvlyna, dobová grafika banskobystrického námesria,
slovenská poštová známka v hodnote 3 Sk s námetom
roho istého priesroru v Banskej Bystrici. Z filatelistického hl'adiska je na pamatno m liste najvýznamnejšia
príležirostná poštová pečiatka, krorá bola používaná na
Pošte I v Banskej Bystric i počas konfe re ncie.
Pamarných lisrov bolo vydaných 300 kusov a stl
ešte k dispozícii á 100 Sk (80 Kč) záujemcom, ktorí si
ich majú možnost' objednat' priamo u PDG I. Belana.
Všetci registrovaní účas tníci dosrali vo svojich regi stračných materiáloch čl enský rotariánsky odznak
d išrrikru 2240. Odznak je vyobrazený na pril'ahlej forografii : na obvode emblému Rl sú šráme vlajky oboch
republík nášho medzinárodného dištrikru a jeho číslo

2240.

Na II. konfere nc ii dištrikru Rl 2240
v Banskej Bystrici, krorá sa konala v
diíoch 25.-27. 05. 200 1, bolí uvedené
dve rotariánske memorabílie, kroré pripom ínajtl nho najvýznamnejšiu udalost'
v rámc i dištrikru v priebehu celého rotariánskeho roka.
Za celých 76 rokov rotariá nskeho života v našich krajinách sa takáro konfe-

Odznaky sú prvorriednej kvaliry, krorú za ruč uje
výrobca - Mincoviía š.p. Kremnica a sú pozlárené 24
karárovým zlarom . Ž iadam všecky kluby, aby si pripravili hro madné objednávky pre svoj ich č le n ov
a odoslali ich na adresu PDG Ivana Belana. Odznaky
sú v cene 120 S k (I 00 Kč) za kus a budú podl'a objednávok pripravené na prevzarie zásrupca mi klubov
v Prahe dň a 27. 09. 200 I pri príležirosri návšrevy sverového prezidenta Rl R. Kinga. Upozorňujem kluby,
aby si objed návky pripravili aj s klubovou rezervou

(najma p re porreby m ladých fudí, vysielaných klubom do záhranič ia), aby bol
celý náklad 2000 kusov čím skór zaplacený na účty, z krorých bolí zálo hovo
uhrad ené výrobné náklady.
Verím, že aj tiero memorabílie budú
dobrou a trvalou spomien kou a pamiarkou na úspešnú ll. konferenciu dištrikru
2240, krorá bola zárovdí druhou dištriktnou konferenciou Rl v celej hisrórií
nášho Rotary a po 63. rokoch sa konala
o pat' na Slovensku.

Ivan Belan, PDG,
RC Banskd Bystrica

PAMĚTNÍ MEDAILE ROTARY
Rorary kluby v Pardubicích a Hradci Králové si letos na podzim p řipom e
nou kulaté 75. výročí svého spo l ečného
vzn iku. K réro příležirosti je v kremnické min cov n ě d o ko nčová na ražba pam ě t
ní bronzové medaile podle návrhu akademického sochaře Michala Vítanovského . Na averzu m ed aile je portrét
zakladatele Rorary Paula P. Harrise (bylo použito modelu , pod le n ě hož byla ražena medaile u příleži tosti slavnostní
maugurace našeho disrr ikru 2240
v če rvn u 1999), na reverzní s tra ně jsou
hradecké a pardubické dominanry- Bílá
věž a Zelená brána s uvedením přísluš
ných letopo čtů .
Ražba bude provedena v počru 180

s V);znamnými osobnostm i nebo p ři návš těvách přátel ze zah raničí, případně jako pozornost při za h raničních cestách
našich čle n ů.
Výtvarné řešení této medaile znovu
připomínáme p ři lože n ou forografií. Je
z patinova ného bronzu o prům ěru 60
mm . Její cena včetně eruje činí 450 Kč.
Objed nat ji mt"ižete na níže uvedené adrese nebo telefonicky na re l. č. 040 I 66

15 23 1.
kusC1, které si rozdělí oba kluby pro svoj i po třeb u. T aro medaile nebude ve volném prodej i.
Naopak jsou stále všem klubům k dispozici medaile ke vzniku disrriktu 2240. Velmi vý h od n ě se využívají nejen v Rorary klubu Pardubice, ale zejména na
úrovni vedení disrrikru jako důstojný dar při setkáních
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Pavel Lejhanec (RC Pardubice)
obchod klenoty a hodinami
třída Mím 65. 530 902 Pardubice
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Odešel vzácný člověk

V plném rozmachu um ě l eck é i pedagogické činn osti a uprost řed obětavé,
plodné a úspěš né práce na poli veřejném
ve středu 4 . července 200 I ve věku 65
let náhle zemřel Prof. Mgr. B edř i ch
H avlík, president Rorary klubu Brno.

Byl zakládajícím člene m klubu ( I 990), který pomáhal
nejen vybudovat, ale ve krerém svou nezapomenutelnou osobností zanechal hlubokou sropu přátels tví, lidskosti a nezišrné pomoci. Získal si tkru a obdiv všech
rorariánů nejen pro své lidské vlasrnosri, ale réž pro své
umělecké výkony a dar o hudbě a jej ích proragonisrech
pouravě vyprávěr. Ar sám nebo spolu s Moravským
kvarrerem obohacoval rorariánské akce koncerty s neopakovatelnou atmosférou a zážitky.
Bylo redy zcela přirozené, že se sral presidentem
RC Brno na období 2001/2002 . Osud však mu nedopřá l , aby naplnil předsevzetí a plány, se kterými nás na
prvním meetingu svého funkčního období seznám il.
Náš přítel Bedřich Havlík se narodil 5. prosince
1936 v Horce nad M o ravou. Vysrudoval hru na violonce llo na brněnské konzervatoři u prof. Svandy a na
Akademii múzických umění v Praze u prof. K. P. Sádla. V roce 1964 nastoupil do Srární filharmonie Brno
jako zástupce koncertního mistra. Zárovei'i obnovil
činnost svého někdej š ího konzervarorního kvarrera,
které se pak jako Moravské kvarteto sralo jeho hlavním
uměleckým pi'tsobiště m s pozoruhodným mezinárodním dosahem. Jeho sólistická činn ost dala podnět ke
vzn iku mnoha nových skladeb.
Vyučovat zača l na brněnské ko nzervatoři v roce

1969 a jako respektovaná pedagogická
osobnost pokračova l od roku 1979 na
Janáčkově a kademii múzických umění.
V roce I 99 I byl j menován docentem
a v roce I 996 profesorem. V letech 199 I
- 1997 byl proděkanem H udební fakulty a v Jerech I 997 - 2000 prorektorem
Ja náčkovy akadem ie m úzických umění.
Desírky jeho absolvenri't pi'tsobí - sólisticky i v souborech - po celé Evropě .
Brně n ský hudební živor význa mně
ovl iv!'ioval raké jako před seda Rady Srátní fi lharmonie Brno, předseda správní
rady Českého fil harmon ického sboru,
jako člen d irektoria Mezinárodního hudebního festiva lu Brno a člen správní rady Edirio Ja n áček.
Zemřel s violoncellem v rukou po
úspěšném vystoupení na koncertě pedagogi't H udebn í f.1kulry Janáčko vy Akadem ie mt'tzických umění.

Čest jeho pamdtce

Rotary klub Brno

POZVÁNKA NA KONCERT
Rotary klub Olomouc ve spolupráci s vedením distriktu 2240 a s bavorským distriktem 184 0 pořádd v pondělí dne
1. 1 O. 2001 v 19 hodin v chrámu P. Marie Sněžné v Olomouci benefiční koncert, na kterém vystoupí třicetičlenný
orchestr a šedesátičlenný sbor kldJtera Andechs u Mnichova za řízení A.L.Pfella. Na programu koncertu j e skladba Josefo
Haydna Vzkříšení. Rotariáni a jejich hudbymilovní přátelé jsou srdečně zváni.
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Svetový kongres Rotary

Miestom konania Svetového kongresu Rl
bolo v roku 2001 San Antonio

/.

Podrobnejšie infinmdcie o Svetovom kongresu Rotmy luternatioual
ndjdete v článku ROTARY FIESTA SAN ANTON/0 od Ivana Selana, PDG, na str·. 8

Sportovd hala Alnmodome- mil!sto konnnin plendrnych shromnžderd
Svetového kongresu Rl v San Antoniu, TexflS, USA
2. Nt1Stupujtíci prezidmt Rl Richard D. King predstnvil tlm svojich
rinditel'ov - v popr!!dí ndJ dobrý priflfei' Puer Kron, rinditel' Rl pre
200 I /03 nko predstnvite!' zóny č./4
3. Richard D. King. prezident Rl pro 2001102, bude nnJ/m host'om
v septembri 2001 v Prahl!
4. Neočnkdvnné stremutil! s dobrými printel'mi- Tiborom a Vnl Gregerovcnmi z Toronta, Kanada
5. Guvmtér ndšho dištriktu 2240 Ivan Belan nnvštlvil filatelistický sednok Rotmy v Ho usl! oj Frimdship
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KDE TO
HASÍ

Ž IJ E. TAM

ŽÍZEŇ.

JE

SVÝM

MA TT ONI. SVÝM
BOHATÝM

STY L EM, SVO U VÝJIMEČNOU

SOUBOREM

M I KRO

CHUTÍ , KTERÁ

MAKROPRVKŮ

A

VITAC T IVE ®,

NEZBYTNÝM PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ LIDSKÉHO TĚLA . ŽÍT LÉPE JE V ĚC Í V ÝBĚRU.
KDO

CHCE

MAXIMUM ,

BARMANSKÉ ASOCIACE.
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VOLI

MATTON I .

MATTONI
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VYBRANA

Z NA ČKA

ČESKÉ
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KDE TO ZIJE, TAM JE MATTONI

