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Dr. Albert Alley, reprezentant prezidenta Rf, sa zaplsal da pamiitnej knihy mdnice v Banskej Bystrici. 

Zhromaždenie dištriktu 2240 a ll konferencia dištriktu 2240 
Banská Bystrica 25. - 2 7. 05. 2001 

Len dva dni pred uzávierkou tretieho čísla nášho magazínu GOOD NEWS sa uskutočnili v Banskej Bystrici naj
významnejšie podujatia rorariánskeho roka 200011 v rámci dišrrikru 2240. Okrem II. konferencie dištriktu 2240 
a zhromaždenia dišrriktu sa uskuročnilo aj inštruktážne stretnutie študenrov, ktorí odchádzajú na ročné stredoškolské 
pobyty do zahraničia. Tohto strernutia sa zúčastni li aj všetci zahraniční Študenti šrudujúci v akademickom roku 
2000/2001 na srredných školách v Českej republike a SJovenskej republike. 

Skor ako budem ma[ priesror v 4. čísl e nášho magazínu Vás podrobnejšie oboznámiť s priebehom a výsledkami jed
notlivých podujatí, možem s rados[ou srručne konštatova[ - aj počasie sa nám vydarilo! Škoda len, že účastníci pra
covných stretnutí ho svojou príromnosťou v hl'ad isku Štátnej opery v Banskej Bystrici nemohli dostatočne využit. 

Pokračovanie na str. 5 
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naším posláním je humanita "_.,". 
' ~l: 

Legislativní rada Rotary lnternational zasedala 
ve dnech 21.-27. dubna 2001 v Chicagu 

7A.Jeddní CoL přtdstdal Clif!Dochumtan, Past-Pm. Rl, za ním 
stojí prr.zidmt /U 2000/01 Frank Devlyn 

Frank Dtvlyn při projtvu. 

Rotarv 
lnternational 
council on 
Legislation 
April 2001 

Přtd budovou tístřtdl Rl v Evanstonu jt 
instalovdno ptisobivl sousoší k uklsvlto
vlmu projtktu PolioPius. 

Plmdml zaseddnf CoL s de/egdty z 530 distrikni, poklývajlclch ctlý svlt. 

PodrobnějJI infonnace naleznete 11a str. 8 - 1 O. 
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~;:~\; , ·. ·_ · naHrtz posláním je humanita 

KDO. JE 
Rl CHARD D. KING 

Nově zvolený prezidem Rotary In
ternational pro období 200 1-2002 
Richard O. King zastával v předchozích 
letech řadu funkcí v organizaci Rotary -
byJ ~editelem Rl, vedoudin výkonného 
výboru ústředního představensrva, pra
coval jako zmocněnec v Nadaci Rotary, 
dále jako předseda komise pro rozvoj n-· 
nančních zdrojů Rl, zajištující propojení 
jejích aktivit na cemráln í představensrvo 
Rl a konečně " komisi pro plánování 
oslav 100. výročí Rl v roce 2005. Ve své 
zemi, v Kalifornii zastával řadu funkci 

na nejrůznější úrovni, od prezidenta kluhu po gu
vernéra distriktu. 

Vystudoval práva na univerzitě " Berkeley. Byl 
členem vedení Eden Hospital Foundation a zmoc
něncem nadace "City of Hope" ve funkci ředitele pro 
~ískávání finančních zdrojů . Vedle toho působil jako 
předseda skautů v USA. Je starš!m mormonské cfrkvF. 
D va roky aktivně sloužil v americké armádě - dosáh l 
hodnosti kapitána. 

Rick a jeho žena Cherie jsou nositeli odznaku 
Paula H arrise se dvěma diamanty jako význ:imn! dárci 
do Nadace Rotary. Ž ijí v misii San José v Kalifornii. 
Maj! dva syny - Roberta a Tysona. Robert se věnuje 

Neobvyklý muž 

computerovému finančnicrv(, Tyson se 
zabývá marketingem. Žij í s'polečně se 
zlatým retr!vrem Heather a m!šencem 
vlčáka a malamuta D uchess. Rick věří, 
že rodina-je základem společnosti , a ř!ká: 

"Rotary má :velkou hodnotu. Mění 
směr lidského života. Mění život všech, 
kterým Rotary pomohlo, stejně jako 
každého rotariána. Zhodnocuje náš čas, 
úsil!, energii, přání a závazky; spojuje li
'di. Je velkým privilegiem být členem té
co organizace - nejstarší na světě, která 
má jako své hlavni motto službu." 

Úryvek zdvěrečné řeči Richarda D. Kinga na lnternational Assembly v Anaheimu 2001 

Slovo závazek vyplývá z pocitů, kte
ré na nás působí. Můžete se učit, může- · 

" te poznávat, můžete čist, můžete vidět, 

slyšet, hmatat, ochutnávat; všechny tyto 
smysly jsqu důležité , neboť vám umož
i1uj! vnímat svět kolem sebe. 

Lidé jsou však ještě více motivováni 
tlm, jaké pocity na ně působí. Co vnl
máte vy_? Jaké vjemy ovlivňuj! vaše zá
vazky? 

Chtěl bych vám vyprávět historku 
. jednoho rotariána, jehož tlžil takový zá

vazek po celý život. To próro, že právě 
.... d!ky takovýmto neobvyklým lidem se 

naše rotariánské společensrv! proslavilo · 
tak, jak je známe dnes. 

Potkal jsem ho asi před dvanáqi le
ty. Jednoho dne- byl jsem tehdy členem 

představensrva Rl - jsem seděl po ukon
čeném obědě v nejvyšším 18. patře bu
dovy RÓtary v Evanstonu. Tomu pánovi 
bylo tehdy- řekl bych - přes 80 let, mož
ná byl i starší. jeho obličej nesl znaky 
osoby, která prožila dvě světové války a 
neklidné události 20. stoletl. Kráčel po
malu, op!ral se o hůlku. · Pozoroval jsem 
ho, když vstupoval do sálu za doprovodu 
mladého člena rotariánského ústředí. 

Byl jsem fascinován pohledem na jeho 
př!mou, vrásčitou tvář. 

, Dojedl jsein svůj zákusek a Šel jsem 
se posadit se vedle n~ho. "Jste zde na 
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prohlídce budovy Rorary?" zeptal jsem se. Odpověděl : 

,,Ano. Po celý život jsem měl potřebu přijet sem a po
znat toto rotariánské ústředí." "Odkud přicházíte?" 

"Jsem z Prahy, z Československa.". 
"Jste rotarián?" Na okamžik se na mne podíval a 

jeho staré oči zvlhly. "Doufám," odpověděl. 

Jeho odpověď mě překvapila a žádal jsem jej o vy
světlení. Pravil: "Rotariánem jsem se sral ve svém mlá
dí, na jaře tohoto stoletl. Praha byla nádherným měs
tem, měli jsme nádherný Rotary klub a scházeli se 
v hotelu ve středu města. Rotariánské odznaky jsme 
nosili s pýchou a při našich m!tincfcij vlála rotariánská 
vlajka. Řlkal jsem tehdy své manželce, že se jednoho 
dne vydám do Ameriky, abych poznal, kde vznikla 
idea Rotary. V roce 1939 však přišl i nacisté. Mnoz! 
z našich členů byli uv~něni, někteřl popraveni. Klub 
byl rozpuštěn. Už jsme nemohli dále nechat vlát naši 
vlajku, nemohli jsme již nosit naše odznaky. A já jsem 
už nebyl pravým rorariánem. Několik z nás se však 
scházelo tajně i nadále' každý týden, alespoň na krát
kou chvilku, abychom udržovali ducha Rotary naživu. 
To jsme dělal i celých šest let. 

Byl to nádheroý den, když v roce 1945 přišli Spo-· 
jenci, Praha měla opět Rotary klub, a já se stal opět 
pravým rotariánem. Mohli jsme opět nechat vlát naši 
vlajku a nosit naše odznaky. Znovu jsem plánoval, že 
se pod! vám do Ameriky, kde to všechno začalo . Ale za 
necelé tři roky, v roce 1948, přišli ko111unisté. Opět se 
stalo, že náš klub byl rozpuštěn. Znovu nesměla vlát 
naše vlajka, opět jsme nesměl i mít na klopě naše od
znaky. A tak jsem zase přestal být skutečným rotariá
nem. Stejně jako předtlm, někol ik z nás se rozhodlo 
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tajně se scházet, každý týden na p~r oka
mžiků, abychom si připomínal i, že jsme 
byli rotariálly. A tak jsme se scházeli po 
celých 42 ler." 

Dvaačtyřicet let! Jeho oči opětně 
tvlhly, když tiše pravil: "Věděl jsem, že 
jsem nikdy nebyl pravým rotariá~em; 
vždyť budu museť zemřít dříve, než se 
budu moci dostat do Ameriky, podívat 
se, kde se Rotary zrodilo. Ale minulý rok 

· s.e stal zázrak. Padla železná opona. A tak 
p~íštl květen, po třetl v mém životě, jsme 
mohli o~lavovat Charter Rorary klubu 
Praha. Proto jsem konečně, ještě než 
zemřu, přijel navštlvit ústředí Rorary, 
abych viděl, kde roto ·společensrv! vznik
lo. Dnešní de~ je naplněním mého 
dlouholetého snu. Abych se ještě dřlve, 

než zemřu, mohl s·tát pravým, s~ureč
ným rotariánem.'' 

Podržel jsel'l'\ jeho ruce, pohleděl do 
jeho očí, které byly naplněny rolika 
emocemi, a řekl mu: "Mysl!m, že vy jste · 
skutečným, pravým rotariánem nikdy .. 
nepřestal být!" 

Odkud přicházejí ti neobyčejní mu
žové a ženy, kteř! mají k Rotary tak hlu
boký vztah? A kolik podobných čeká na 
vás a na nás, abych om změnili natrvalo 
svoje životy! · 

• 



!?onftrencia di/tri!?tu 2240 · ....... ;ji_:}' 
r ' JtJ. ~ 

DR. ALBERT·ALLEY 

Na nafu diftriktovtt konforenciu 
v Banskej Bystrici bol prezidentom Rf 
Frankom Devlynom delegovaný dr. Albert 
Alky, bývalý guvernér Rotary• distriktu 
7390, Pennsylvdnia. N~Jich litatel'ov bu
de bezpochyby zaujfmať dozvedieť sa nie
lo zaujfmavého z jeho sríkromného i rota
ridnského života. 

D r. Albert A. Alley, oftalmológ vy
konávajúci svoju odbornú prax Y Pen
nsylvánii v mestách Lebanon a Hershey, 
posobil vo viacerých rorariánskych funk-

. ciách. Bol prezidenrom Rotary klubu 
Lebanon, guvernérem Ro~ary di§triktu 
7390 v rokoch 1993-94,. osobným spl
nomocnencom prezidenrov R.L Billa 
Hunrleyho a Carla Ravizzu a koordiná
torem Výboru na 'prevenciu slepory 
(Avoidable Blindness Task Force) pre 
zónu 32. 

· O dr. Alleym je známe, že zanietene 
bojuje proti slepóte v krajinách tretieho 
sveta a tiež vo svojej domovine. Organi
zoval a viedol 40 medzinárodných zdra
vomíckych misií. Mnohé z nich bolo 

. možné uskutečnit za podpory jednotli
vých Rotary klubov a Nadácie Rorary 
a mnohých sa zúčastnil i jednotliví rota
riáni. Dr. Alley viedol tfmy dobrovol'ní
kov z radov lekárov a sestier do Egypta, 
Dominikánskej republiky, Číny, Guaya
ny, Indie, Nigérie, Argentiny, Guatema
ly, El Salvadoru, Brazílie, Belize, Mexi
ka, Ukrajiny, Peru, Nicaragui a Viema
mu, kde úspclne odoperovali viac ako 
4000 katarákt a uskutečnil i iné oftalmo
logické zákroky často v tých !lajnevyho~ 
vujúcejšich podmienkach. V roku 1990 
dr. Alley založil neziskovú korporácita 
nazvanú World Blindness Outreach, 
Inc., krorá pomáha pri nábore dobrovol'
níkov a získava finančné prostriedky na 
očné t>hirurgické zákroky v roznych č;ts
tiach sveta. Dr. Alley do dne§ného dňa 
posobí vo funkci i prezidenra spomínanej 
korporácie. · 
' Dr. Alley vykonával aj funkciu pre
~identa rodinného cenrra pre podporu 
služieb znevýhodneným občanom Alley 
Family.Cenrer fo~ Development & Dis
abiliry Services v Lebanonskej kotline. 
V spomínanej oblasti pomáhal organizo
vat misiu M ission Cataract Lebanon 
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životopisný profi? 

Valley, ktorá poskytuje bezplam ú ~dravotnfcku sta
rostlivost nepoisteným pacientem, ktorí si nemožu 
dovól iť adekvátnu srarostlivost. Bol tie-L aktív"ym 
dobrovol'níkom v chlapčenskom skautskom ' oddieli 
a bývalým členom rady Big Brorhers - Big Sisters v le
banonskom regióne. 

Dr. Alleymu sa už mnohokrát dostalo uznania vo 
forme ocenení za jeho úsilie sl úžit. V roku 1997 dostal 
ocenenia za humanimú službu od Oftalmologickej 
akadémie v Pennsylvánii a "od· A.merickej akadémie of
talmológie. 

Dostal ocenenia aj od 
Asociácie Big Brothers vo Ft
ladelfii, od Rotary Foundati
on (Ocenenie za záslužnú 
službu), od Lions klubu Le
banoh (ocenenie Dobrý su
sed storočia), Lions lnterna
tional (Melvin Jo nes Fellow), 
ocenenie Distinguished Eag
le Scout od chlapčenských 
skautov Ameriky, od klubu 
Serroma v l~banonskom 

. údolí (Ocenenie za službu 
l'udstvu). 

Dr. Alley je absolvent Dickinson College (1960) 
a lekárskej fakulty Temple University Medical School 
( 1964) . Sl úžil jiko lietajúci lekár VO ndu§ných silách 
od 1965 do 1967, kde získal hodnost kapitána a stal sa 
učitel'om leteckej medicíny na základní Castle. Absol
voval sráže na oftalmolQgii vo fakulrnej nemocnici 
Temple University Hospital a na očnej klinike Will's 
Eye Hospital vo Filadelfi i. Je bývalým prezidente~ 
zdravomícK.eho personálu lebanonskej nemocnice 

4 

1Jigmlalis memoré; acl oplima 1i1(en/i 

Good Samaritan Hospital a členom ne
mocničnej rady poverencov. Pósobí ako 
klinický docept oftalmológie na Lekár
skej fakulte Penn State University v zdra
vornfckom centre v Hershey, kde škoJf 
a vedie srážistov z oftalmológie. 

Dr. Alley je otcom troch dcér. Julie 
je doktoramkou v odbore klinickej psy
chológie a pracuje s postihnutými ,detmi 
v San Diegu v Kalifornii. Linda je býva
lou dobrovol'níčkou Mierových zborov 

v Dominikánskej re
publike a vyučuje bio
lógiu na strednej §kole 
v Pirrsb~rgu v Pennsyl
vánii. Cynrhia ukonči la 

Lekársku fakultu Tem-
' ple University Medical 

School vo Filadelfii 
a začne praktikum na 
oftalmológii. 

Dr. Albert A. Alley, 
PDG bol delegdtom sve
tového prezidenta Rf na 
II. konforencii diltrikttt 
2240 v Brmskej Bystrici, 

ktord prebehla v dríoch 25.05. 
27.05.2001. Je llenom RC Lebanon, 
Pennsylvania, USA. 

Poulilo ma stremutie s Albatom A. 
Alkym a vletkými r.klegdmti jednotlivých 
klubov diltriktu 2240 na. konformcii 
v Banskej Bystrici. 

Ivan Belan, 
guvernér diltt·ikttt 2240 
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~{,'·< ·· lwnferencia dištriktu 2240 

Prejav primátora mesta Banská Bystrica 
]ána Králíka ·na dištriktovej konferencii 

Vážené dámy a páni, vzácní hosria, 
mám čest ako primátor mesta priví

tať vás v metropole srredného Slovenska 
- Banskej Bystrici. V mesre, které už ós-
me sroročie n~enitel'ným spósobom 
spoluvyrvára dejiny celej na~ej krajiny. 
Krajiny, ako r~ napísal ná~ velký ban
skobystrický básnik Mikulá~ Kováč, ·čo 

"až po obzor krásna je, ta~ jako je krás
ne v~erko, čo sa r.odí zo sna, z práce 
a l'udskej nádeje". 

Áno, l'udia v Banskej Bystrici, rak 
ako všade inde, snívajú, pracujú a Sll pl
ní očakávania . V zákuciach sroročí ich si
nusoida žiria vynášala raz nahor, ale čas
tokrát museli h l'adiet aj na ano. 

K sverlým stráQkam hisrórie mesta 
patrí jeho rozkvet na prelome· 15. a 16. 
storočia, keď boJ1atsrvo vzácnych rud 
v okolí prilákalo ~raničných invesro
rov z Nemecka i Pol'ska a tl tu položili 
základy úspešnej európskcj obchodno
tažiarskef společnosti. Prejavilo se ro ni
clen materiálnym bohatsrvom, honosný
mi budovami, ale aj v duchovnej sfére. 
BaAská Bystrica parrila medzi p rvé mestá 
na Slovensku~ ktoré sa mohli pochválit 
vlasrnou kníhdačiarňou, latinskou ~ko

lou i vzdelanými obyvarel'mi. S ropy roh
co obdobia možno v súčasnosr i nachád
zat v h isrorickom jadre inesra, v múze
ách, archívoch·i v knižniciach. 

· Svoje posravenie si Banská Bystrica 
č~raz výraznej~ie vydobýjala ako admi
nisrrarívno-správne centrum regiónu, 
sídlo vzdelávacích in~ri rúcil, cirkevného 
i národného ži;-ota, centrum kultúry, 

umenia, ~portu i róznorodých občianskych akrivlr. 
Mesro dalo Slove11sku, Európe i svetu množsrvo vzác
nych osobností, které sú toho dókazom - učenca Ma
teja Bela, maliara Dominika Skurec.kého i jeho vnuka 
spisovarel'a Petra Karvaša, reverenda a vynálezcu Jeze
fa Murga~a a mnoho mnoho ďal~lch . 

Vpráve uplynulom sroročl - v rokoch 2. sverovej 
vojny - sa.mesro sralo centrem prorifa~išrického odbo
ja. Slovenské národné povsran ie, najvaBie v srrednej 
Európe - postavilo Banskú Bystricu na stranu tých, 

· kro,tým Sll drahé 'myšlienky slobody, ·tolerancie, demo
kracie a mieru. Móže sa o rom presvedčit každý - nav
~revovaná expozlcia monumentálneho Múzea .SNP 
rozpráva jasnou rečou. 

Vážené dámy, vážení páni, 
pocitujem ako nesmiernu čest prihovoriř,sa l'u

ďom, kterých životné kredo a najma jeho každodenné 
uplarňovan ie v konkrérnom živote si zaslÓži úcm 

- a obdiv. Ako primátor mesra dobre viem, kolko róz
norodých l'udských osudov sa skrýva medzi jeho oby
varel'mi. Nie sú to i ba štasrnl a spokojnl občania, ale aj 
l'udia prežlvajúci utrpenie, bolest, chudobu či iné srrá
danie. ?tár ani mesto zďaleka nemóže uspokojiť porre-

by v~erkých, prero vírajú každú pomoc
nú ruku. UHachrilé ciele .rorariánov sú 
dókazom roho, že 'sú na svere l'udia, čo 
nemyslia iba na seba, ale vlasrnia velkú 
dávku spolupa~ričnosri s tým i, čo ich po
moc porrebujú. Rorary klub . v Bánskej 
Bystrici nadviazal na svoje h istorické ko
rene z I. ČSR a zd ružuje osobnosti; kro
ré požívajll vo svojom okolí úctu a váž
nost. Podpora zdravorne postihnutým, 
sociálne slabším, ale i pomoc ~rudentom 
a mladým l'uďom parrl neodmyslirel'ne 
k ich agende. Teší ma, že popri interna
cionálnosti je, im všerkým vlasrný aj zdra
vý lokálparriorizmus, príslu~nost k mesru 
Banská Bystrica. Ako primátor som ob: 
zvlášt hrdý, že guvernérem Rorary d išr
rikru č. 2240 Českej a Slovenskej repub~ 
liky na prelome rrerieho rislcročia sa sral 
Banskobysrričan MUDr. Ivan Belan a is
re aj jeho zásluhou sa v 76-ročnej hisrórii. 
vášho hnucia koná prvá .výročná konfe
rencia práve v našem mesre. 

Dúfain, že pobyt v Banskej 6ysrrici 
· vás presvedčil o tom , že tu žijll dobrl l'u
. dia a majú dostatek energie, aby dokáza~ 
li rak p reporrebný l'udský zázrak: aby ~ol 
človek človeku človekom. 

A d?vol're mi rid vyslovit želanie, 
aby činorodostou všerkých Banskoby
srričanov spolu s členmi tunajšieho Rc
cary klubu zasa začalo platit' to známe: za 
živa v Bystrici, po smrti v nebi. . 

Ja vam všerkým prajem v rej to chvíli 
to Jlebo už reraz na zemi! 

·Zhromaždenie dištriktu 2240 a ll konferencia dištriktu 2240 
Banská Bystrica 25. -27. 05. 2001 Dokončenie 

Program zhromaždenia bol vel'mi 
bohatý, vyčerpávajúci a obsiahol všecky 
oblasti rorariánskej akriviry. Aj slávnost- · 
ná konferencia mala niekol'ko vyvrchole
nf či co hola účast' a príhovor J.E. Minis
tra zahraničných vecí Slovenskej repub
liky Eduarda Kukana, príhovor dClegáta 
p rezidenra Rl Alberta A. Alleyho, alebo 
premiéra fi lmového dokumentu " .. . ad 
optima inrenri" _- o vzniku a zal1ájenl 
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činnosti d i~rrikm 2240, či vysrúpenia GSE reamov zo 
Svédska, Kalifornie a výmenných ~rudentov 1: celého 

. di~rriktu 2240. o ·romro ~~erkem sa budete móct'"do
čltat v nasledujúcom čísle <;000 NEWS. 

Okrem celodenného mládežnlckeho programu 
prvý dei1 výročných podujatí sa uskutečnilo prijatie 
zahraničných delegárov na rad nici mesta pánem pri
mátore m mesra Banská Bystrica lng.Jánom Králikom 
za prítomnosti pani viceprimárorky PaedDr. Jany Bor
gul'ovej. Prijatia sa zúčastnili v doprovode guvernéra 
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di~rrikru 2240 Ivana Belana s manžel
kou a sekrerára di~rrikru Mariána Gaj

' do~a delegát prezidenta Rl Albert A. Al
' Iey s manželkou ( RC Lebanon, USA) aj 
PDG Ivan Kalder s manželkou (RC Au• 
erbach, Nemecko). 

. Ivan Belan, 
Dy 2240 pre 2000/2001 

• 
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Představujeme guvernéra: pro ro~ 2001-2002 
Guvernérem distriktu· 2240 bude ·MUDr. Stanislav Novd/e 

V našem magazínu GOOD NEWS 
máme příležitost představit již třetího 
rotari4na, který buEie .stát po dobu jed
noho roku - od července 2001 do 'konce 
června 2002 -v čele Rotary disrriktu 
2240, pokrývajícího Českou a Sloven
skou republiku. Je jím MUDr. Stanislav 
Novák, člen Rotary klubu H radec Krá~ 
lové. V druhé polovici · Ú!lOra 2001 ab
solvóval povinnou přípravu, kterou kaž
doroč~ě organizuje ústře~í Rotary lnrer
national na celosvětovém shromáždění 

vše~h 530' guvernérů distriktů, pokrýva
jících doslova celý svět. Ti nastoupí 
dnem 1. července na dobu jednoho roku 
do ·sv.ých velmi náročných a odpověd
ných funkcí. 

Hned po jeho návratu z Kalifornie 
se naše redakce se Stanislavem Novákem 
setkala,. aby mu položila několik otázek. 
.Jehó odpoyěďmi ':ám chceme přiblížit 
rotariána, který ve funkci guvernéta na
šeho distriktu vystřídá na další rotarián
~ký rok MUIJr. Ivana Belana, člena RC 
Banská _Bystrica. 

. GN: Pane doktore Novdku, termfn 
ndstllptt do Vaši zodpovldné fimkce guver
néra distriktu 2240 Rl pro Ceskou a'Slo
venskou republiku se rychle blízf. Považu
jeme za potřebné Jředstavit Vds našJm 
rozhovorem všem rotaridnům tohoto mezi
národniho distriktu, případn'ě i dalším 

. čienářům našeho magazlnu. Povězte ndm 
nejdÚve, kdy jste se narodil- a odkud po
cMz!te. 

• 

SN: Narodil ·jsem se 9. března 1931 v Ústí nad 
Orlicí jako druhý syn berního úředníka a jeho man-

. želky. V Ústí jsem také začal chodit do obecné školy .. 
Po přeložení mého otce do Lanškrouna jsem krátce 
chodil do školy v Lanškrouně, avšak toto město jsme 
museli v' Zářijových. dnech 1938 uiychleně opustit 
a vrátit ~e do Ústí.- Tam jsem také pokračoval v ná
vštěvě školy. V roce 1942 jsem byl v rámci výběrového 
~{zení přijat na reálné gxmnázium ve Vysokém Mýtě 
a po válce pokračoval v opětovně ot~vřenémgymnáziu 
v České Třebové. Od rÓku 1946 jsem pak navštěvoval 
gymnázium v Roudnici nad Labem, kam byl otec pře
ložen. V Roudnici jsem také roku 1950 maturoval. 

GN jak to bylo s Vaším vysokoškolským studiem ? 
SN : Moje žádost o přijetí na lékařskou fakultu 

byla několikrát zamítnuta, teprve koncc:m dalšího ro
ku jsem byl přijat s podmínkou, že budu studovat zub
' ní lékařství. Toto' studium jsem úspěšně ukončil pro
mocí počátkem roku 1955 a byl spolu se studijní ko
legyní, nyní již manželkou přidělen distribuční komisí 
Ministerstva zdravornicrv'í do O ÚNZ Pút hov v teh. 
dejším žilinském kraji. Zde jsem zastával téměř po ce
lou dobu mého tamního pobytu funkci okresního sto-

- marologa. 
Toto období bylo pro m ne -velmi poučné po všech 

stránkách, na Slovensku jsem našel mnoho dobrých 
·přátei. Pó územní reorganizaci v roce 1960 jsem vyhrál 
konkurzní řízení na J!lÍSto vědeckého ·-pracovníka ve 
Výzkumném ústav.u stomatologickém v Praze, ·kde 
jsem během tří let uveřejnil .několik prací z oboru. Tou 
dobou jsem si také rozšířil svou kvalifikaci studiem · na 
fakultě všeobecného lékařství v Brně, kde jsem promo
val v roce 1962. V rámci pomoci ministerstva zdravot
.nictví Něm;cké demokra~ické republice jsem 1963 
odešel s rodinou do BerÍína a byl přidělen jako "Obet
arzt" na polikliniku do tehd~jšího města Wilhel!ll
Pieck-Stadť Guben. 

GN: Pokt!d vfme, žil jste dlouho ve .Spolkové re
publice Německo. jak jste se tam dostal?' 

SN: Moje touha dostat se do svobodného světa mě 
neopustila od konce ~álky.- Snil jsem vždy o životě ve 
svo!>odné společnosti, bez obav ze stálého dohledu 
a z represí. Teprve v roce 1965 se mi podařilo s rodi
nou opustit za poněkucl dramatických okolností teh
dejší .Československo a po určitých peripetiích se usa
dit v západním Německu, přesněji ve spolkové zemi 
Bavorsko. Po velkých počátečních potiží!!h, kterými 
musel projít prakticky každý emigrant, se naše pozÍce · . 
upevňovala a po pěti letech jsem si mohl otevřít vlast
ní praxi, kterou jsem vlast,nil až do konce své profesní 
dráhy v roce 1993'. . 

GN jak jste se seznámil s činnostmi Rotary a kdy. jste 
se stal'členem tohoto světového společemtvíť 
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' SN: V rámci společenských ko.n-
taktů v mém bydlišti Kronachu (jeho 
jméno si kdysi vypůjčil slavný malíř ně

meckého klasicismu ,Luc;as Cranach) 
jsem se dostal do kroužku :vedoucích 
osobností okresu, které začaly připravo
vat založení Rorary klubu ve městě ._ Za· 
ložení samo pak proběhlo v roce 1974. 
Byl jsem tedy zakládajíclm členem klubu 
a během následujíclch 19 le~ jsem byl za
pojen prakticky do všec~ klubových 
funkcí. Ve funkčním -roce 1986-87 jsem 
zastával funkci prezidenta klubu. Celé 
toto období mi d~lo nahlédnout do 
všech stru-ktur rotariánského života. 
Známá disciplina 'německého spolka/ení 
mi pak po-mohla využít těchto zkuše-· 
ností po návratu do Čech. 

. CN: Jak jste se po svém nd11ratu zapo
jil do rotariánského života v Cesku a proč 
to byl prdvě klub v Hradéi Králové, jehož 
jste' se stal členem? · 

SN : Jak js~m se j iž zmínil, .ukonČil 
jsem v roce_ 1993 svoji p~ofesní dráhu, 
a poněvadž se také změnily. politické po
měry v mé staré vlasti, rozh<?dl jsem se 
strávit zbytek svéh o života· právě tam, 
kde jsem cítit' svoje kořeny. Usídlil jsem 
se v Rychnově nad Kněžnou, nedaleko 
od svého rodiště a oblasti mých před~ů, 
která mi z mýc~ dě(ských let byla tak 
důvěrně známá. Chtěl jsem se zde věno

vat dále genealogii svého r~du, což mě 
poslední dobou fascinovalo, ale osud 
chtěl trochu jinak. Začal jsem vyučovat 
němčinu na několika školáéh okresu 
i privátně . Seznámil jsem.se zde i se svou 
druhou manželkou . 

Znovuzakládání Rotary klubů ve 
staré ~lasti mě jednoho dne .přivedlo na 
myšlenku navštívit jako host klub, kt~tý 

mi byl místně nejbližší - Rotary klub 
v Hradci 'Králové. Časem nezůstalo jen 
u několika návštěv, . členové kl.ubu mi 
byli velmi sympatičtí a klubovn~ živo i: 
v tomto krás11ém městě východních 

. Čech se mi ~mlo uval. Po několika ta- · 
kových setkáních mi bylo nabídnuto 
členství, což jsem s radostí uvítal. Sťal 
jsem se pravděpodobně kritickým čle- . 
nem, což mi vyneslo jmenování na pre
zidenta v letech 1995-96 v očekávání za
vedení p(ísnějších pravidel pro chod 

• 

/ 
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klubu. Do jaké míry se mi práce dařila, 
nemohu sám dost dobře posoudit. Hra
decký klub' však na k<tždý pád vykonával 
svou práci velmi dobře a bylo cítit, že 
skoro všichni členové začali chodit na 
mítinky rádi, poněvadž čekali, že je to 
nějakým zp('isobem obol-iací. Klubu se za 
jeho aktivity dosralo také ocenění. Za 
ur-čité zásluhy o povznesení klubové 
čin nosti mi byl pak na konferenci di
scrikcu 1920 v Linci udělen čestný od
zt1ak ,.Paul-Harris-Fellow". Byl Í:o pro 
mne. do té doby vrchol mé společenské 
činnosti ve prospěch vznešených cílů ro-

. tariánského hnutí. 
GN.: jak došlo k Vašemu jmenován! 

guvernérem novl vzniklého distl'ikttt 2240. 
pro obdob! let 2001-02? : 

SN: V rqce 1999 se na mne .tehdejší 
první guvernér tohoto 'nově vzniklého 
discrikcu JUDr. Dobroslav Zeman obrá
til s dotazem, zda bych byl ochoten pře
vzít pro toto období funkci guvernéra. 
Funkcí asistenta guvernéra pro východní 
Čechy a Prahu mě pověřil· hned na po
čátku svého funkčního období. Přizná
vám, že jsem byl tímto dotazem velmi 
překvapen, nikdy jsem o něčem 'podob
ném neuvažoval a podobné jmenování 
nečekal. Po konzultaci s přáteli z hradec
kého klubu jsem na tuto výzvu odpově
děl kladně s vědofl}Ím, ž.e bych v případě 

zvolení na sebe bral povinnosti, s kterými jsem ve 
svém životě. dosud ~1ebyl konfrontován. Moje volba 
pak úspěšně na distriktové úrovni proběhla, takže jsem 
mohl být do funkce guvernéra oficiálně jmenován i ve
dením Rl v Evansronu. Právě jsem se ceď vrátil zná
ročného školení všech guvernér.ů světa v fu1aheimu, ' 
součásti megalopolis Los Anegeles. . 

GN Kdy se tedy své funkce guvemlt:a ujmete? 
SN: Bude to letos k !.červenCi, kdy také začíná 

nový rorariánský rok. Ale již na konferet\Ci našeho di
srrikcu dne 27.kvěcna v Banské Bystrici jsem převzal 
z rukou nynějšího guvernéra MUDr. Ivana Belana po
třebné podklady discrikcu, abych mu stál v čele po do
bu jednoho roku. 

Jsem si vědom velké odpovědnosti, která mě čeká, 
ale doufám, že s pomocí dosavadních guvernérů 
a všech člen tl našeho discrikw v České republiée i na 
Slovensku se mi podaří posunout naše rotariánské 
hnutí opět o kus .vpřed. Velmi úspěšná tradice rotari
ánského hnutí v předválečném Československu nás za
vaz~, abychom pokračovali na této bohaté a krásné 
cestě ve prospěch všech potřebných lidí. 

GN jaké dle si stanovujete pro Vaše fonkčni obdob!? 
SN: ]s~m si dobře vědom těžkostí, s kterými se na

še oba státy a jejich společnost musí vyrovnávat po tak 
dlouhém údobí nesvobody a uzavřenosti. Často se trá
pím, vidím-li, jak komplikovaně se řeší mnohé problé
my den ního života. Domnívám se, že to jsou právě ty 
starší generace., které mají problémy·při budování no
vé společnosti, příliš hluboko jsou ještě svými názory 
zakořeněny ve starých strukwrách. Proto si myslfm, že 
je nutno podporovat .hlavně mladé lidi, kteří jsou da- o 

leko otevřenější ve svém myšlení - a prá
vě v ně vkláclám naděje, že se situace bu• 
de dále lepšit. Přicházím .proto s novou 
nadací, která má ještě více· otevřít cestu 
těmto mladým lidem do živora. Mým 
heslem pro toto období b~tde 

Otevřete brány mladým! 
To phirí. nejen pro přijímání mla

dýc~ lidí do klubů, ale i pro jejich mate
riální podporu. DQufám, že se tato inicia
tiva setká s kladným ohlasem. 

GN Vaše informace byly jist! zajlma
vé, ale snad by naše čtenáře zajimalo ještl 
nico z Vašeho osobnlho života. . 

SN: Z prvního manželství mám dvě 
dcery, které žijí se svými rodinami 
v Německu. Obě zastáYají vysoká posta
veHÍ ve svém zaměstnání. Jinak mi věno
valy tři milá vnoučata, o kte~á smím ob
čas také pečovat, což mi nečiní porfže, 
ani výměna plenek. Moje nynější man
želka přivedla do rodiny i sváho nyní 
dvacetisedmiletého syna, schopného ob
chodníka. , 

Závěrem bych chtěl říct, že jsem vel
mi rád, že jsem našel v Rocary svůj dru
hý životní program. Přál bych si, aby se 
liám v našem disrrikcu dařilo, aby naše 
práce měla .úspěch a abychom si po roce 
mohli říci, že jsme nepťacoval i nadarmo. 

GN Dlkujeme Vám za rozhovor. 

KTERÉ KLUBY JSOU NEJVĚTŠÍ ? 
• Na celém světě je 163 Rotary 

klubů, v nich,ž počer členů přes~huje 
200. Z nich je 143 v USA, dalšími ze
měmi jsou pak Argentina., 'Austrálie, 
Brazílie, Chile, Indie, Japonsko, Kana
da, Nový Zéland, Portoriko a Uruguay. 

• Devět klubů· - všechny na území 
USA.- má více než 500 členů. Vedle San 
Alltonia je to Seattle, Washington, se 
7 10 členy; Fort-W'orth, Texas- 656; In
dianapolis, Indiana- 656; Houston, Te-

xas - 558; San Diego, Kaliforn ie- 528; Birmingham, 
Alabama- 528; Denver, Colorado- 521; Cincinnati, 
Ohio- 506. 

• Ve Spojených státech existují sice kluby s nej
větším počtem ~Jenů, v jiných zemích jsou však města 

s největším počtem klubů. Na prvním místě stojí'Se, 
o ul (Korea) se 159 kluby a s více než 4500 členy a To
kio Oaponsko) se 138 kluby a s více než 9100 rolariá
ny: V Taipei na Tajwanu působí 107 Rotary klubů. 

• V pěri zemf<;h s nejméně 100 ro~ariány přesa
huje průměrný počet čl.enů klubů 50. Itálie vede s pr~-

Citát jako inspirace 
Ze zprávy Erica Bremnera, prezidenta Rotary klubu Seattle, 'Washingron, USA: 

měrem 57,2' členů na jeden klub, násle
duje ji Švýcarsko s 54,6 členy, Švédsko 
s 54,4 členy, Japonsko s 52,2 členy 

a USA s 51,5 členy. 

Tyto údaje vycházejí z poslední po-. 
loletní zprávy Rl. 

. 
Z čtiSopisu " The Rotary Wodd" 

přeložil Dobroslav Zeman, PDG 

"Svl členy v klubu si udržujeme předevllm tlm, že se soustavně staráme o členskou zák/minu. U velkjch klubů jsou k tomu klllem vysoce 
kvalitnl programy, připravované pro pra~idelni týdennl mltinky 111zleho klubu." 

Převzato z časopim "The RoJary World" 
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couucil on legislation · .. ~~}.."· 
~ . ..,...{ ~ 

jak se rodí 
legislativa ROtary 

~ichni členové našich Rotary klu
bů - a nejen našich, tedy českých a slo
venských, ale i z dalších 16 1 zemí celého 
světa, kde v současnosti rotariánské ide
ály pevně zakotvily : si při běžném klu
bovém životě, napbíěném duchem přá
telství, porozuměni a spoluprá'ce při rea
lizaci nejrl'aznějšich humanitárních či 
vzdělávadch projektů ani neuvědomuji, 

. jakými pravidly se vlastně jejich široké 
aktivity řídí. Teprve tehdy, kdy se výbor 
klubu začne zabývat třeba rim, jak se· má 
správně vyplnit přihláška na získáni úče- · 
lové dotace (Matching Granru) od Na
dace Rorary Jiebo jak zajisrir správný vý
běr kandidátů na studentské stipendium 
nebo pro GSE-rým, se každý začne ptár: 
jak to vlastně máme udělat, jaké formu
láře a jak vyplnit, komu je poslat atd. 

. . atp. Nezbývá pak, než sáhnout v tomto 
· případě po rakové "moudré" knize, kte

rá nese v anglické verzi název "Manual 
of Procedures", nebo v němčině "Ver
fahrenshandbuch". Do· našeho jazyka 

bychom tenro názév" přeložil i jako "Příručka pracovní~ 
ho postupu". A je to brožura skutečně obsáhlá -čítá 
více než 300 stran! Obsahuje především Úsravu Rora
ry lnrernational a Stanovy rohoro celosvětového spole
čenství, ovšem také vzorovou ústavu a. vzorové stanovy 
každého Rotary klubu, jimiž se mu§f řfdit a respekto
vat je každý z téměř 30 000 klubů na-celém světě. Na
víc je v ní řada velmi praktických vysvěrfení a návodů, 
jakých pravidel používat, jak rozhodovat ard. 

Z toho tedy vyplývá, jak důležité tyto základní 
normy rotariánského světa jsou, aby se jimi mohl řídit 
kterýkoliv Rorary klub, ař pl'asobí ve Spojených státech 

- nebo v Japonsku, v Hondurasu ~i v Zimbabwe, v Bra
zílii nebo rřeba právě v Ceské či Slovenské republice. 

Protože se však život a lidské nrahy na. naší země-· 

kouli srále vyvíjejí, je. třeba také jednorlivé zásady 
a no rmy_, jimiž se lidské společenství" spravuje a řídí, 
upravovat a novel izovat. Nejinak je romu i u rotariánů 

- a proto se každé tři roky svolává zasedání Legislativní 
rady - Council on Legislation (CoL). Jejím posláním 
je projednat návrhy na změny, úpravy a moderniza~i 

základních norem rotariánského společenství. 

V roce 1998 iasedala tato rada v New Delhi v Jn
dii, na duben roku 200 1 byla svolána do C hicaga. 

Vchod do budovy ústhdl Rotary fnternational v Ev.mmontt. 
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V jeho blízkosti, v Evanstonu, ndále
ném jen asi pl'alhodiny jízdy aurem od 
centra Chicaga, má raké své sídlo rorari
ánská centrála- RI Headquarrers. Na ro
to zasedání CoL vysílá každý ze součas
ných 530 disrriktů jednoho delegáta 
s právem hlasovat o všech p~edložených 
návrzích na zm~nu základních pravidel · 
a ustanovení (A.mendmenrs). 

Příprava n;t roro významné zasedání 
Legislativní rady, které lze raké považo
vat za celosvětový rorariánský parla
ment, pr~tože je v něm zastoupeno svý
mi delegáty skutečně všech 163 zemí ze 
všech .světadílů, je ovšem velmi náročná. 

Však již Ira! Carlo Ravizza z Icálie, krerý 
vykonával významnou funkci prezidenta 
RI ve funkčním období 199912000, vy
zýval v mnoha svých projevech a dopi
sech všechny rorariány na celém svěrě, 
aby této přfležirosri při vstupu do nové
ho tisíciletí maximálně využili' a předlo
žili CoL k posouzení své návrhy na mo
dernizaci celé struktury Rotary. 

Téro výzvy raké většina Rorary· di
striktů skutečně využila: bylo předlože
no k projednání celkem 629 návrhů na 
změny základních ustanovení Rorary. J i
mi se také šestidenní plenární zasedání 
CoL v E;hicagu ve dnech 21 .-27. dubna 
ve velkém kongresovém sálu ho rel u C hi
cago Marriptt Downrown podrobně za
bývalo. 

J istě si všichni naši čtenáři dovedou 
předsravir, jak složité a náročné jednání 
to muselo být, nejen z hlediska množství . 
předkládaných témat, ale i z hlediska or
ganizačního a provozního: pro každého 
.delegáta bylo nutné obstarat letenku · 
a ubytování, každý dosral při registraci 
na přivíranou mohutný; asi osmikilový 
šanon se všemi nově uspořádanými pod
klady (kreré ovšem musel mír podrobně 
sestudované podle materiálů, kreré od 
přípravného výboru CoL již předem 

•poštou dosťal ve dvou objemných kni
hách). 

Pokud jde o vlastní prl'aběh jednání, 
musel každé z předkládaných rémat 

.. 



v-1dy uvést delegát . (povinně v-1dy ve 
funkci PDG -l)ývalého disrrikmfho gu
vernéra) odpovídajícího distriktu, který 
také změnu navrhoval, a to krátkým, 
maximálně dvouminutovým ~dtavodně
ním. K tématu se m·ohl kdokoliv vyjád
řit ač kladným či z;í.porným stanovis
kem, jež yšak smělo trvat pouze jednu 
minutu. I rak se však debata někdy pro
táhla rřeba až n;t 20 minut - pak ovšem 
měl kdokoliv právo přihlásit se s návr-

. hem na ukončení debaty (ten raké byl 
většinou s povděkem přijat). 

Každý z delegátů měl možnost ho
vořit kterýmkoliv ze šesti jednadch jazy- . 
kl'a R.otary, jia~iž byla angl ičtina, fran
couzština, španělština, portugalština, ja
ponština nebo korejština. Tyto projeyy 
byly simultánně překládány do sluchá
tek, mohl jsem si však ověřit, že ne vždy 
příliš úspěšně. Například projevy ve 
francouzšt ině bylý bohužel překladem 
do angličtiny značně· zkresleny, rakže 
možná i to zpCasobilo, že b1noho velmi 
zajímavých námětů, přesvědčivě předne
sených francouzskými delegáty a směřu

jících ke skutečné moderni1.aci z.isad ce
losvětového řízení Rorary, bylo nakonec 
bohužd zamítnuto. Ale rakový )e už 
princip demokracie, že v-Idy rozhoduje . 
prostá většina oprávněných hlasů. Po
kud ovšem šlÓ o případné změny Ústavy 
Rorary Ill{ernarional, bylo z.1porřebí vět

šiny alespoň dvoutřetinové. I· té bylo. 
v některých případech dosaženo. 

Připomef\me si statistický přehled 
· konečných •výsledků jednání CoL něko
lika čfsly: Celkem bylo podáno 629 ná
vrhů (Amendmenrs), z nichž bylo přija
to 93, přijato po provedené tapravě textu 
ještě během zase~ánf 7, zamítnutO 299, 
sraženo z pořadu jednání 174, považová
nó za sražené (bez jejich prezentace 
před~ravirelem· navrhujícího disrrikru) 
51, postoupeno k dalšímu projedn~nf 
a posouzení na Rl Board tři a konečně 
dva náměry byly odloženy k projednává-
nf na pozdější dobu. · 

Zajímavý je ještě jeden číselný tadaj, 
svědčící o náročnosti a rozsahu letošího' 
zasedání CoL: bylo během něhO'"projed
náno v době pouhých šesti jednacích· 
d~ů více náměrů, než z.1 čtyři předchozí 
zasedání CoL, jež se svolává jednou za tři 
roky. Tedy úctyhodný výsledek! 

Rozsall našeho magazínu GOOD 
NEWS pochopitelně neumožňuje, 

abych v něm citoval všechny změny, jež 
byly v základnfch normá~h Rorary přija-

• 

]~;.'·.... ··. council on legislatioll 

Zamlánl CoL se ztíčasmili i bjvall prezidenti Rf (zpra
va) Carlo Ravizza, Charles Ke/let; Rttjendra Saboo a 
James Lacy 

ry. tfm spíše, že řada z nich měla ryze formální charak- · 
cer. S těmi nejvýznamnějšími změnami budou sezná
meny všechny české a slovenské Rorary kluby moů 
zprávou, kteroů dostanou jejich prezidenti písemně 
pros~řednictvfm e-mailu pod názvem NĚKTERÉ 
HLAVNÍ ZMĚNY VE STANOVACH A ÚSTAVĚ 
ROT ARY INTERNATIONAL, přijaté na Council on 
Legislarion 2001 - C hicago. . 

To, co by mohlo zajímat i naši širokou čtenářskou 
veřejnost, připomeňme alespoň stručně . 

• Nově a zjednodušeně byly rorariánským · ústře
dím formulovány nové Vzorové sranovy"Rorary klubu, 
což mu bylo uloženo předchozím zasedáním CoL v ro
ce 1998 v New Dclhi. Tento přijarý materiál ovšem 
musÍ být ještě v konečné formulaci doplněn dalším 
nově přijatýp1 u~ranovenfm. 

• Zatímco bylo podle půvódní Ústavy Rl možné 
členství v Rorary klubech v několik~ karegorifch (acti
ve member, senior active member, pastservice mem

. ber, addirional member apod.), platf napříště pouze 
dva druhy členství - aktivní členové a Čestní členové. 

Česmým členem může klub jmenovat kohokoliv na 
základě jeho mimořádných zásluh a na dobu podle 
vlastního uvážení vedení klubu. 

Jakmile bude oficiálně publikováno konečné zně

ní těch to nových Vzorových sranov Rorary klubu 
v angličtině, 1.ajisrí vedení našeho disrriktu jej ich pře-

Předstdou CoL byl Cliff Dochunnan, Past-President Rf 

9 
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klad do češtiny, aby byly snadno pří
stupné všem českým a slovenský-m rora
riánům. 

• Je rovněž všeobecně známo, že jed
. no u ze zásad rorariánstvf je pravi<Jclné 

· setkávání všech RC každý týden, po celý· 
rok; je (a ro i morálnt) povinnosti každé
ho člena zúčastňovat se maximáln ího 
počtu meetingl'a. Napřfšrě však bude zá
lc-ler jen na výboru klubu, jaké důvody 
budou uznány Za natolik závažné, aby 
nepřfromnosr člena byla omluvena. Po
kud by se však předem neomluvil, vyřa
zoval by se sám svou neúčasrf na meetin
gu z rorariánského společenství. 

·• Výrazná změna se přiznává i klu- -
bům ml~dých, známých pod názvem 
RQTARAq (RTC). Při ústředí Rl 
v Evánsronu bude zřízena srálá šestičlen

ná komise pro orázky Rotaracru, jejímž 
členy budou 3 mladí členové RTC klu
bl'a (aniž oy byli již členy klubta Rorary). 
Je ·tak zvýrazněna pozornost, kterou ro
rariánské společenství věnuje mladé ge
neraci, v níž raké oprávněně vidí své 
blízké následovníky. 

• Novinkou je, že členy INTERACT 
klubů, které byly určeny pro mládc-l ve 
věkovém rozpětí 14- 18 Jer, mohou být 
i mladí chlapci a dívky již od 10 let. 

• Nov~ raké byly formulovány po
vinnosti a odpovědnosti guvernér; di
srrikru, který je jediným oficiálním 
představitelem Rorary In ternarional 
v daném disrrikru. · 

• To, že jsou Rorary kluby na celém 
světě otevřené i pro ženy, platí již od ro
ku 1987. I v našem disrrikru je již zhru
ba čtvrtina ze 45 klubů, do jejichž čin
ností se ženy velmi úspěšně a iniciativně 
1.apojily, v řadě případů i jako jejich pre
zidenrky a sekretářky. Napřfšrě platí, že 
nově z.1kládané kluby nesmějí býr vý- · 
hradně klu br. jen pro muže neb? jen pro 
ženy (rzv. onegender C lubs). 

• Několik nově přijatých ustanovení 
se rýká i modernizace vzájemné komuni
kace uvnitř rorariánského společenství 

i v jeho prezentaci vůči celosvětové ve
řejnosti: na všecl\ úrovních se postupně 
zavádí e-mailový styk a co nejširší využí
vání internetu, případně i tele-konfe
rencí. K rorriu bezpochyby přispěje 
i prezentace našeho d isrrikru 2240 na 
vlastních webových stránkách, je-l se na 
nich snad již v nejbližší době skutečně 
objeví. . 

• Mezi přijatými rozhodnutími bylo 
také několik rezolucí, jimiž letoš,nf CoL 

• 
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navrhla ústředí Rl, aby některé náměty 
podrobněji prověřilo a posoudilo jejich · 
dal~í rozpracování. Patří mezi ně zkušeb
ní zavedení tzv. cyber-klubtl, jež by se ří
dily jinými zásadami, ne-1 jak je dosud 
stanoví rorariánské normy, nebo zavede
ni nového programu pod názvem 
RYPEN- Rorary Yourh Program ofEn
richmenr, zaměřený na mladou genera
ci. Napf. v Austrálii je program RYPEN 
vel ni i populárnl. Je určen zejména pro ty 
dosplvajlcí, kteří si ještě sami nedokázali 
stanovit své cíle pro svůj další život. 
A také Kanada preferuje program 
RYPE'N před programem RYLA, který 
je určen pro osoby vyššího věku (25-40 
let). 

• Není bez zajímavosti, že by se jako 
další.- sedmá úřední řeč Rorary měla za
vést řeč hindí, neboř v Indii je již 72 000 
rotariánů. 

• Konečně jedno z přijatých usnese
ní ,:ozhodlo, že se v článku Jl. Stanov Rl 
vkládá nový odstavec, který zní: 

S ohledem na zhoub'ný účiriek, kte
rý má kouření na osobní zdraví, se vyzý
vají všichni členové i jejich hosté, aby se· 
během meetingů a jiných akcí, které se 
pořádají pod jménem Rotacy Inrernarió'
nal, zdrželi kouřeni. 

Takže vidíte, přátelé kuřáci, jak bu
dere mezi rorariáni napřlště diskrimino
váni! Ale bude ro'ji~rě ku prospěchu i va
šeho zdraví ... 

Po týdenním jednadm maratónu 
v Chicagu tedy zasedání Legislativní ra
dy - rorariánského celosvětového parla
mentu - skončilo. Mnoho nového a po
zitivního bylo přijato a pozměněno, 
ovšem řada i velmi zajímavých a moder
ních náměrů byla odmítnuta oebo odlo
žena - ale rak už to v demokratickém 
světě chodí. 

Pro samé schůzování s.koro ani ne
zbyl čas seznámit se alespo•'í rrochu 
s tímto velmi zajímavým velkoměsrem, 

· hlavním městem stáru Illinois, ležícím 
· na z.-ipadním břehu ohromného jezera 

Michigan. Ale přesto jsem v milé společ
nosti našeho rakouského přítele Willi
balda Eggera, PDG našeho bývalého 
společného disrrikru 1920, který byl na 
CoL jeho oficiálním delegátem, navštívil 
hned prvoí den odpoledne, ihned po 
příletu do Chicaga, rorariánské ústředí, 

Rl · Headquarrers v Evanstonu -tzv. 
ONE ROTARY CENTER. Měli jsme 
rak možnost vidět, kde celý ří dící štáb 
i jeho nejvyšší představitelé sídlí a pracuji. 

• 

Peter Krón, RI-Director pro 2001 - 2003 v rozhovoru 
s prezidentem Rl 2002103 Bhichai Rattfllmlem. 

Téhož dne, ještě před prvním večerním seznamo
vacím plenárním zasedáním, jsme stačili ab§olvovar 
projížďku motorovou lodí po řece Chicago. Ta ústila 
původně do Michiganského jezera, ale její rok byl prý 
obrácen, aby jeho krásnou modrou vodu neznečišťoval. 
Jak ro asi do-kázali ... ? Po hladině severoamerických · 
·řek -včetně Mississippi -je pak prý možné doplout až 
do Mexického zálivu ! My jsme zatím jeli přímo pod 
hradbami mrakodrapů soustředěných v chicagském 
,.downtown". To se proslavilo jako prý qejkrásněHf 
město severoamerického kontinentu právě přehledem 

toho, jak se mrakodrapová archirekr11ra během celého 

V budov! ústředl Rl v Evamrom1 je zachována původnl 
kanuldř zaklodntele Rotary Pa~1/a Harrise. 

JO 
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20. století vyvíjela - od oněch secesních, 
,.jen" rřiceriposchoďových budov, které 
byly ještě zdobeny pseudo-gorickými vě
žičkami, přes řadu krásnýc~ moderních, 
již oprávdových mrakodrapLl nejrt•zněj" 
šího architektonického pojetí a z doko
nalých materiál ů - nerez-oceli , skla 
a mramorů, až po ten nejvyšší - tzv. ,.Se
ars Tower", který ještě s pěti dalšími chi
cagskými budovami patří mezi 12 11_ej
vyšších staveb na světě, vyrvořených lid: 
skou rukou. 

A poslední den zasedání CoL, které 
skončilo překvapivě odpolednt; ,.již" ko
lem 16. hodiny, jsem měl to štěstí, že se 
mi podařilo k ,.Sears Tower" doběh
nout, k této velebudově o I 06 poscho
dích, vysoké 440 metrů, vyjet rychlový
tahem až na nejvyš~í _vyhlídkovou pro
sklenou plošinu a podívat se na Chica
go, ja~ je ro umožněno jen ptákům: hlu
boko pod sebou jsem viděl jen střešní 
plošiny desítek ohromných mrakodra
pů, daleko směrem na východ se roz
prostírala hladina M ichiganského jezera, 
které je téměř mořem, protože jeho pro
tější, východní břeh vůbec nedohlédneš, 
směrem na západ se zase rozbíhala sít 
dálnic, které přivádějí a zase odvádějí 

z centra města nekončící proud auromo-
. bilů. Ale Chicago na~rěstí nevypadá au
toprovozem nikterak přetížené - zřejmě 
díky mnoha parkovacím budovám či 

mrakodrapům, jejichž patnáct prvních 
poschodí je vyhrazeno našim čtyřkolo

vým miláčkům. Ale to už by bylo jiné 
povídání, spíše turistického charakteru : 
a na ruristiku tentokrát nezbyl již vůbec 

žádný čas . . 
Přej i proto na z.-ivěr všem českým 

a slovenským rorariánům, aby se jim 
podle nově přijatých usnesení během 
Legislativní rady v jejich klubech dobře 
a radostně pracovalo a aby měli stále no
vé nápady na zajímavé projekty, jež by 
přin!!sly pomoc a radost těm, kteří to 
skutečně potřebují. A rakových je i v na
~í společnosti stále dost a dost ... 

• 

Dobroslav Zeman, PDG, RC Plurl, 
.delegát distdktu 2240 na CoL Chicago 

• 
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ČO VJEME O ROT ARY? . 

Mesínc p ovedom ia o Rotmy j e vhodný čns na to, aby .si každý rotariá1Í overil kol'ko toho o Rotmy vie či nevíe. Stíčnsne je možné týmto "testo?n" 
poskytmít' zdk/.adné íriformácie O rotariánskom spofočenstve aj ŠÍrŠej .verej1zosti. V p rfpnde, Že tO bude nevyhmtt1lé, skontro(ujte správnost' svojich 
odpovedi, ktoré sú uvedené na strane 22: 

I. Aké je hlavné motto Rotary Internarional pre rok 2000-01? 

2. Kro je prezidentom Rotary International pre rok 2000-01? 

3. Kolko špeciálnych výborov pre rok 2000-01 zriadil prezident Rotary lnrernational? 
4. Kro je predsedom Predsedníctva Rotary Foundation Rl pre rok 2000-01? 

5. Kro je nastupujúcim prezidentom Rl, ktorého funkčné obdobie začíná 1. júla 2001? 

6. Kto je guvernérom Vášho dištriktu pre rok 2001/02? 
7. Kolko krajín má ~voje zastúpenie v Rotary lnternational? 

8. V ktorom roku a v ktorom meste založil Pavl P. Haúis prvý Rotary klub? 

9. Ktorý klub urobj( z Rorary medzinárodnú organizáciu v mku 1910? {postačí, ak'viete, o ktorú krajinu ide) 
I O. Kolko Rotary klubov je na svete? 

Približne: a) I 9 000, b) 23 000, c) 29 500, d) 32 000. 

ll. Približne kolko rotariánov je na svete? 
a) 1 milión b) 1,2 mil. c) 1,5 mil. d) 2 mil. 

12. Ktoré z nasledujúcich miest nemá Rotary klub? 
• a) Moskva, Rusko b) Havana, Kuba c) Peking, Čína, d) Varšava, Pol'sko e) Ho Chi Minh, Vietnam 

13. V ktorej geografickej o_blasti zaznamenalo Rotary n~jvačší rozmach počas minulého roku (1999-2000)? 

14. Zaznamenáva vo všeobecnosti Rotary rozmach? 

15. Aký finančný cief si póvodne stanovila kampaň Polio Plus a aká suma sa napokon prezentovala na zhromaždení 

Rl v roku 1988? · ' 
16. Kolko krajfn v súčasnosti hlási výskyt detskej obrny? 

17. V ktorom roku by malo dójsť k vyhladeniu detskej obrny na svete? 
18. Kecly sa koná ďalšia schódza legislatívnej rady Rl a ako často sa tento orgán stretáva? 

19. Pravda alebo lož: Účast na zhromaždení Rl v San Antoniu, v Texase, USA, v 2001 sa bude rátať ako účast na klube. 

20. Kde sa uskutoční zhromaždenié Rl v roku 2002? 
21. Prvý prfspevok do Rotary Foundation Rl, vcedy nazývanej "Nadačný fond Rotary" venoval v roku 1918 Rotary klub 

Kansas City, Mo., USA. Kolko predsravovala spomínaná suma? (možno aj zaokrúhlit) 

22. Akú celkovú sumu predstavovali prfspevky do Rotary Foundation k 30. júnu 2000 {Ku koncu posledného fiskálneho 
roku)? ' 

23. Čo je Trvalý fotid (Perman~nt Fund)? 
24. Čo je Iniciatíva pre prevenciu slepoty? 

25. Aké sú štyri oblasti služby? 

26. Ako sa nazýva výročná p~blikácia, krorá ' obsahuje mená, popredných funkcionárov a ča~ a miesro srretnutí 
Rotary klubov na svete? 

27. Vyberte si jednu otázku: 

Čo je lnteract? Čo je Rotaracr? Čo je RYLA? 
28. Odpovedzte na tri otázky: Kecly je mesiac gramotnosti? ... mesiac nových generácií? mes1ac profesijnej služby? 

... mesiac Rorary Foundation? ... mesiac povedomia o Ro.tary? ... mesiac časopisu? 
29. Skúška štyrmi otázkami sa zaviedla v roku '1932 ako jednoduchý štandard. Kro zosravil túto skúšku? · 

(extra kredit ak ~jere štyri otázky aj vymenovat) 

30. Sú jednotliví rocariáni členmi Rorary International? 
odpovetk na str. 22 

ll 
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EVROPA S AFRIKOU 
SE SETkALY VE VÍDNJ· 

Prezident Rorary Inrernarional po
řádá každoročně během svého jednoroč
ního funkčního období několik rzv. pre
zid~ntský.ch konferencí, které svolává do 
různých končin svěra, Tak napřfklad se 
takováto prezidentská· konference pro 
země Evropý, kterou svolal tehdejší úřa
dující prezident Rl Carlo Ravizza, kona
la na podzim roku 1999 v belgickém 

'Bruselu. 
Také jeho nástupce ve funkci prezi

denta Rl, Mexičan Frank Devlyn, svolal 
během "svéhot. roku 2000/01 celkem 
pět rěch ro ·konferencí: předposlední 

z nich se konala v Jiho
africké republice v Jo
hannesburgu. A po
slední, pá~ou, krerá by
la určena zemím Evro
py a Afriky, svolal do 
hlavního města Ra
kouska, Vídně. Přijelo 

na ni na 600 rorariání't, 
mnozí z nléh_ se svými" 
tnanželkami, a to nejen 
z mnoha zemí těchto 

dvou. konrinenrí't (jen 
za samotné Nigérie by
lo přihlášeno ·přes 200 · 
účastníků!), ale byli 
přfromni i rotariáni 
z USA (30), z Panamy, 
'Bangladéše (44), Taj
wanu a dokonce · i jed

radil i poměrně vysoký účastnický poplatek - 175 
.US$, nemluvě o nákladech na .ubytování ve V:ídni, 
,které také není zrovna levné. 

Věnujme se však spíše obsah \I této Evropské prezi
demské konference, která probě~la o víkendu ve 
dnech ll. _až 13. května 2001 v příjemném a repre
zentativním prosrřeaí hotelu Inrerconrineriral. Domi
noval jí -jak jinak -současný prezident Rl Frank J . 
Devlyn z Mexika, muž, který je humanirárnim myš
lenkám Rorary pl ně oddaný, člověk rozhodný, velmi 
dynamický, čemuž také odpovídá spád jeho řeči : ho
voří typickou "američrinou", snad· až příl iš rychle, aby 
Ínu bylo dobře rozumět. Je to však současně se španěl
štinou jeho druhá rod~á řeč, protože se narodil při 

na manželská dvojice Richard King a rrank Devlyn na Evropské konferenci ve Vídni. 
z Pakisránu. Je potěšením, že na konfe- hranicích Mexika s USA a studoval raké ve Spojených 
'renci byli přítomní i vel~i interesovaní státech. Současně s ním byl ve Vídni přítomen jeho 
představitelé Roraract klubů. Velmi 'ví- následovník ve .funkci prezidenta· Rl, Richard D. King 
rána byla pochopitelně i účast nejmlad- z Kalifornie. Jako výborný právník, zkušený moderá-
šfch rorariánských zemí. Přijeli delegáti tor z Las Vegas a současně i významný mormonský 
ze Slovinska, Maďarska, Polska, Jugoslá- kazatel (opravdu specifická kombinace, že?) přednesl 

vie, Rumunska a Ruska, i kdy-l bohužel zanícený projev a dokonce i společně s Frankem Dev-
ve velmi omezeném počtu, přestože Vf- lynem při plenárním zasedání zázpívali na mikrofon 
deň je pro nás všechny celkem velmi rakouskou lidovou písničku (!). Připomeňme si, že 
snadno dostupná. To se osrarně' týkalo Rick King nastupuje do své významné funkce od 
i zástupcí't· našeho disrriktu, který repre- !.července 200 I. 
zemovalo celkem jen 7 účastníků, zasru- Svou .zdravici· ad,resoval romuro mezinárodnímu 
pujících Rorary kluby Banská Bystrica, společenství rorariánů také primátor Vídně p. Mícha-
Bratislava, Brno-Ciry, Hradec Králové, el Haupl. Významný přfspěvek k problematice Jid-
Plzei1 a Poprad. Je ovšem dost pravděpo- ských práv a současně i lidských povinností přednesl 
dobné, že mnohé případné zájemce od-: vzácný host konference, profesorka Rira Levi Momal-
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cini z italského Terstu, nositelka Nobe
lovy ceny v oboru neurobiologie._ Za své 
zásluhy v oblasti dodržování lidských 
práv i za svůj velmi pozitivní vztah k ro
tariánským zásadám a ideálům byla· oce
něna pr<nidenrem Ďevlynem udělením 
čestného odznaku "Paul Harris Féllow". 

Je obvyklé, že náplní takovýchto 
konferencí'jsou zčást i plenární zasedání,_ 
zčásti pak diskusní skupiny k předem 
stanoveným tématí'tm. Ve Vídni pro
běhly hned po plenárním zahájení-první 
den, v párek 11.5. odpoledne dílčí semi
náře na taro rémata: Lidská práva a po

. vinnosti: kulwrní identita 
versus sociální integrace. 
Tomuto se~ináři přesedal 
ředitel Rl Mario Grassi ze 

· Švýcarska a já jsem byl po
věřen zaznamenáním disl 
kuse, která pro běh Ia ve 
čtyřech jazycícl1 - fran
couzštině, němčině, ital
štině a angličtině. 

D~uhý seminář na ré
ma: Nové cesry při zvyšo
vání pracovních příležiros-' 
tf: tradiční profese versus 
nové směry proběhly ve 
třech skupinách podle ja
zykové dispozice účasrní
kí't (F, N, !). Třer( semi· 
nář, pořádaný ve dvou ja
zyko\lých skupinách (A-N 
a F-1) se věnoval tématu 

K;valira člensrví v Rorary a jeho aktivity: 
dosavadní metody versus vyhledávání 
proakrivních změn. 

Sobotní dopofedne bylo věnováno 
stále aktuální tématice Nadace Rorary. 
K nf, jejímu poslání a možnostem zasvě
ceně promluvil jednak dosavadní před- -
seda sboru zmocněnců. (Chairman of 
Trustees RF) H erberr Brown, USA, 
prezident Rl 1995/96, jednak Roberro 
Valentín, Porrorico, zmocněnec RF. 

Herbert Brown se zmínil o řadě pro
gramí't RF: tak například počet projektí't 
podporovaných Matching Granty vzro~d 
oproti roku 1999/2000 se· 2000 Mdosr
mi na tři tisíce o rok později . Na stipen-



• 

Herbert Brown, předseda sboru zmocnlil
cti Nndnce Rotary 

dia a další programy pro mládež, včetně 
GSE, se každoročně vydává na I 00 mil. 
US$. 40 tisícůrn mladých lidf - členl'un 

GSE-týmů se tak každoročně umožňuje 
seznámit se podrobněji s problematikou 
svého oboru a pozn~t cizf ekonomické, 
kulturní a společenské prostředí doslova 
na d ruhém konci světa . Stej ně rak je 
umožněna ročnf výměna 33 tisícům stu- 
dentl'r - středoškoláků. Již v příštím škol-

. nfm roce nastoupí na dvouleté studium 
na sedmi renomovaných 'univerzitách ve 
všech končinách světa celkem 70 nejkva
liflkovaoějších stipendistl'r v rámci pro
gramu Rotary, zamčřeného na ud ržová- · 
nf světového mfru. Aby se mohl usku- , 
tečnit, přispělo na něj již více než 70 "pi
onýrských" distriktl'r, každý částkou 50 
000 US$. 

KI:átce promluvil také Rajendra Sa
boo, Indie, prezident Rl 1991/92, který 
připomněl dvě významné z:ísady, jimiž 
by se_ mělo řídit celé lidstvo : 

GIVING IS LIVING -
DÁVAT ZNAMENÁ ŽÍT 

THE VISION TO SEE 
- THE FAITH TO BELIEVE 
- THE COURAGE TO DO 

MÍT VIZI, ABYCHOM VIDĚLI -
MÍR v1RU, ABYCHOM 

< ·~,:: • • prezidentslld konference. 

DŮVĚŘOVALI-
MÍT ODVAHU K ČINÚM 

Také nejvýznamnější dlouholetý . pro
gram Rotary - PolioPlus zaměřený na celo
světové rymýcení dětské o brny - nemohl 
zl'rstat bez povšim11utf: promluvil k němu · 

Roif H orndler, Německo, bývalý ředitel Rl, 
který odpovídá za jeho koordinaci v celé ob
lasti Evropy. 

Přestože byl výskyt obrny v celosvěto
vém měřítku omézen již na pouhých 5 pro
cent oproti stavu před rokem 1987, a právě 
Evropa byla už před několika lery označena 

Prof Rita Levi Monralcini, nositel/ta Nobewvy ceny 
v oboru neurobiologie. 

za oblast bez výskym, byl nedávno v Bulharsku pře- ' 
kvapivě zjištěn jeden nový výskyr obrny u romského 
dítěte. Proto musí intenzivnr'imunizace dětf i nadále 
pokračovat. Mezi nejohroženější země stále patří In
die, Bangladéš, Nigérie, Ethiopie, Súdán, Kongo. Pe
ru, Čečensko a Afgánistán. K tomu platí ·přesvědčivé 
heslo: BE W ISE - IMMNUNIZE ! Na dokončení 
programu, který by měl být s úspěchem uzavřen ao ro
ku 2005, je stále ještě zapotřebí na 450 milionů US$. 

Celé sobotní odpoledne 12. května bylo věnováno 
- poprvé v historii Rotary -velmi zajímavé telekonfe
renci, která byla řízena z Vídně ve spolupráci s jednou 
významnou americkou firmou, která má v ronuo obo
ru již řadu zkušeností. Pomocf Ýideokamer byla mezi 
sebou propojena tato města: Madrid, Káhira, Řfm 
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a IstanbuL Tam všude byli přftomni se 
svými otázkami a diskusními připomín

kami mísrnf rotariáni, ve Vf~ni pak na 
otázky odpovídal Frank Devlyn, Ker
bere Brown, h lavní pokladník Rl Noel 
Fr)rer a čtrnáct ze 34 současných ředite: 
lů t'rstfedí Rl. I ples některé drobnější 

technické r\edostatky v kvalitě přenosu 
obrazu (bylo k němu využito pouze 
4 paralelních telefonních linek) byla tří
hodinová doslova mezinárodní diskuse 
velmi zajímavá a živá a byla - podle p_re
zidenta Devlyna - předznamenáním bu
doucnosti v oblasti rotariánských porad, 
do nichž jsou v-!dy zapojeni účastníci 

z nejrl'rznějších končin světa. 

Konečně v neděl i , na závěr konfe• 
rence proběhla nejdříve za spoluúčinko

vání Augustiniánského pěveckého sboru 
ekumenická bohoslužb'a se črenfm 
z křeséanské bible, muslimského koránu 
a židovského talmud u. Na posledním 
plenárním zasedání byly pak předr_1eseny 
zprávy 'se závěry z dílčích seminářů 
v předchozích dnech. Á na závěr byli 
všichni příromní -a jej ich prosrřednict- . 

vlm i všichni ror'ariáni z Evropy a Afriky 
- pozváni k účasti na celosvětovém lron
gresu Rotary v San J\ntoniu, Texas 
v červnu letošního foku a už i na rok 
příští do Barcelony. Snad ta už bude pro 
nás zase bližší, přístupnější, aby i náš di
strikt mohl být na kongresu Rl početně
ji reprezentován. 

Dobroslav Zeman, PDG, 
RC Plzeň 

Starosta Vldnl p. Michael Hiiupl při pro
jevu 



Připometlme si hned v tívodu: zkratka 
RYLA znamend Rotmy Youth Lendership 
Award . . . . 

N~š magazín GOOD NEWS 
1/2000 hodnotil na stranách 12 a 13 náš 
první distriktní RYLA seminář 

z li stop~du 1999. Titulek článku zněl 
"Seminář RYLA byl úspěšný" . Nyní má
me za sebou druhou RYLU a snad si 
mohu (podle ohlasů) aovolit napsat, že 
znovu úspěšnoll. Úspěšnou díky tomu, 
že přece jen se našly Rotary kluby, které 
reagovaly na řadu výzev a vyslaly na pro
gram RYLA 2001 své kandidáty. Těmto 
klubům patří dík a. protože jich je• méně 
než čtvrtina z distriktu, zaslouží si vy
jmenování. Bylp to následujících I O klu
bů - RC Banská Bystrica, RC Brno-Ci-

. ty, RC Český Krumlov, RC Hradec . 
Králové, RC Košice, RC Ostrava, RC 
Poděbrady, RC Poprad, RC Plzeň a RC 
Žilina. 

20 mladých účastníků (ll žen a 9 
~užů) přijelo 19.4.2001 (v den 133. vý
ročí narození Paula Harrise - zakladatele 
Rotary) do deštivé Prostřední Bečvy 

a svými osobními kreslenými erby ozdo
bilo místnost, v níž se seminář"konal. 
Každý erb znázori1oval, jaký je jeho al!
tor(ka), co jej/ji zajímá a čeho chce do
sáhnout. Po představení a seznámení 
s organizací vytvořil i ttčasrníci čtyři tý
my, jejíchž jména byla: Čechoslováci, 
Červení, Česlo a TEMET, Jejich úko- • 
lem mělo být seznámit se v průběhu se
mináře' se čtyřmi 'službami Rorary - služ
bou profesi, obci, mládeži a mezinárod
ní službou - a připravit krátké prezenta
ce s informacemi o vybrané službě, vč~t
ně možných aktivit a projektů, které na
vrhují k uskutečnění. Nutno předeslat, 

že poslední den jsme se během prezeiua-
cí nestačili divit. 

Neoficiální začátek byl navzdory po
časí skvělý, což se nedá řlcr o oficiálním 
zahájení. Ještě ne:l. k ~ěmu došlo, .museli 
jsme oželet přítomnost Silvie Slovinské 
(RC Košice), kterou po zahájení odvezl 
Vladimír Adámek s akutním zánětem 
slepéh~ střeva do nemocnice v Žilině. 

RYLA 2001 
:Opět úspěšný seminář 

Další a naštěstí poslední zrnitou byl poté Honz,a Sra
novský (RC Ostrava), který se omluvil vzhledem ke 
střevním a žaludečním potížím. Přesto však ruohl zby-

' lých 18 účastníků přivítat Vladimír Adámek, prezi
dent RC Ostrava. Seminář RYLA 2001 pak oficiálně 
~ájil Stanislav Novák, nastupující guvernér distriktu 
2240. Byl s námi po všechny dtiy a své dojmy vyjádřil 
i prvním zápisem do nově zřízené R,YLA kroniky di
striktu 2240: " ... Mám 'tentokrát možnost se semináře 
os~bně účastnit a říkám hned, že jsem nadšen". 

Skupina účastnlků prruntuje svl nt/zory na vúdlí osobnosti 

Začátek "lekcí" byl osvědčený. V roce 1999 slečna 
Ilona Macurová, nyní už paní Ilona Mi~ková zahájila 

jedna ze skupin phdvddl žjvý jeřdb 

tématem sebepoznávání a kariérového plánování. 
Všichni účastníci mohli diskutovat nad tím, co je to 
kariéra a určili si také' své kariérové kotvy. 

Možnost vystoupení jsem měl i já, a to s tématem 
vll.dcovství (leadership) na obecné i osobní úrovni. By
lo zajimavé a potěšující sledovat diskusi mladých lidí 
nad charakteristikami vůdčích osobností politického, 
podnikatelského i duchovního světa. Účastníci do~tal i 
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.. 
stručného ročního písemného průvodce 
(kouče), aby mohli sledovatftlavn{ prin
ci)Jy a návyky rozvoje osobních vůdčích 
schopností. 

Provětrat hlavy po první části měly 

"outdoor acriviries", tedy týmové hry 
venku, avšak počasí nám až příliš.'nepřá
lo. V dešti se konaly pouze dvě ze čtyř 
pttvodně' připravených cvičení. _Ale bylo 
to vítané osvěžení, protože na závěr si 
každý tým nacvičil a pak předvedl v ži
vém provedení stroj nebo přístroj. 

, Zd~něk Michálek, můj pfítel z RC 
Ostrava představil nové téma v semináři 
RYLA- Etikv v podnikání. Také odstar-_ 
toval zajímavé diskuse,· které proběhly 
i o přestávce před návštěvou našeho 
hlavního hosta - ThD~. Josefa Hromád
ky, čestného člena RC Ostrava, polisto
padového člena vlády, který s účastníky 
diskutoval o duchovních hodnotách pro · 
21. století. Stejně jako v roce 1999, při
jeli se podívat také senioři RC O strava -
Vladimír Káš,'Jaroslav Černý ·a poprvé 
také Bohuslav Bezecný. I oni se zapojili 
do diskus!!. Tématem byli účastníci silně 

osloveni, což zmii'lovali i druhý den při 
hodnocení. K textu přednášky se mohou 
Vf!!Cet, p~otože byla součástí studijnlch 
materiáltt. · 

Celodenní náročný program zakon
čilo večerní vystoupení. hostů. Zahájil je 
pan Peter Urban,' člen Rotary klubu 
v Kanadě, nyní get~erální ředitel Tatry 
Kopřivnice. Se 'všemi se podělil o svůj 
pohled na to, jak jdou věci v zahraničí 
a jak mnohdy nejdou rady u nás. Hovo
řil z vlastní zkušenosti a mnohým se ani 
nechtělo-věřit. Paní Anna Pu'tn.ová, pro
děkanka VUT Brno a členka RC Brno
City navedla přítomné mladé ženy 
a muže na téma vzdělání v současné éře 
globalizace. Seznámila účastníky s mož
nostmi studia v zahraničí, poskytla kon
takty a doporučení. Příležitost byla i ke 

. krátké diskusi nad úlohou Rorary v akti
vitách vůči mládeži a studijním výmě
nám. O tom, jak i přes různá úskalí rea
lizoval své vzdělání a kariéru, přišeJ všem 
povědět i další člen RC Brno-City, pan 

• 
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Vladimír Kolařík, který s mládeží pracu
je i v klubu. Hovořil o com, jak mltže 
mladý člověk zvolit strategii, jl!-li na po
čárku své profe~ní ka1·iérr.. 

Na závěr přijel mezi "rylisry" i další 
stálý host - Ivan Košalko z RC Nicra. 
Přijel jako přednášející host i jako asi
stent guvernéra disrriktu 2240 pro Slo
venskou republiku. Zřetelným způso

qem ukázal, jak lze produktivně využít 
' ralenru, a co i v "obyčejném" povolání 
řidiče tramvají. Pro nás raké přinesl po
zitivní zprávu, že Miro Lalušiak, účast
ník RYLA 1999, se sral Charrer-prezi
demem Roraract klubu Nitra. Snad i co 
je produktivní využití .talentu vCtdčí 

osobnosti,. Napliíuje se rak také jeden 
z cílů semináře RYLA. Vůdčí osobnosti 
musí umět zvládať i náročné dny- a prv
ní den RYLA semináře takovým rozhod
ně byl. 

Přesto však byla noc dlouhá. Nová 
přátefsrví nepočkaj f. Naštěst(byl druhý 
den už volnější. Výuková část byla sou
středěna dp dopoledne. Zdeněk 'Michá
lek přidal další osvědčené téma - osobní 
kvalitu, kted. je - jak říká T Ml (firma 
Time Manager Incernarional) - zákla
dem všech' dalších kvalit. · Stejně jako 
v roce 1999 nadchl Perr Kala účasrníky 

semináře uměním prezemace (jako té
matu i jeho praktickým provedením). 
Proč? Přece proto, aby se účasrníci moh
li připravit na své vlastní týmové prezen
tace. Pak přišla na řadu další z novinek 
RYLA 2001 - psaní živocopisů a přípra
va na interview při ucházení se o Zjl

městnání. Lektorkou tohoco tématu by
la Lucia Belanová, členka Rotaract klu
bu Banská Bystrica. Tlumočila raké po
zdravy sveho orce Iv'ana Belana - úřadu
jícího guvernéra distriktu 2240. 

A pak byl už konec přednáškám. 

Odpoledne se 'účasmíci vypravili na Pus
tevny a k mlhou zalitému Radegastovi . 
Už věděli, že se nebude konat RYLA tá
borá)<, procože bylo stále deštivo. Přesro 
však večer vyrukl "Imer-Ciry Meeting". 
Piijeli hosté ze Žiliny a raké z O lomou
ce, zastoupena zůsta la Nirra, přijeli něk
teří další členové RC Ostrava. Po večeři 
se všichn i představil i a kromě zpěvu 
a povídání probíhaly i hry a soutěže, kte
ré si týt}ly účasrníktl ·RYLA připravil i 

' pro všechny přítomné. Zábava se rychle 
rozproudila. Něktetým bylo až horko. 

• 

Zkuste si třeba představit, že na vás někdo nasouká ko
lem 50 kusů rCtzného oblečení. I to se skutečně' stalo. 
Naštěstí se poté jednotlivé kusy odkládají a svlečené 
svršky se počítají. Pak je v jisté' chvíli třeba se rozhod
nout. Např. když na sobě máte třeba poslední čryři ku
sy oděvů, jste žena a konkurenční tým ještě stále o je
den kus oděvu yede. A vy samozřejmě chcete vyhrát, 
takže musíte svléknouc alespoň dva kusy·... VCtdčí 
osobnost musí být i srarečná. Pro jiscotu ÝŠe proběhlo 
po _22. hodině. 

Skalní se od kytary, fotografií a povídání rozchá
zeli až za rozbřesku. Bylo jasné, že je rady poslední den, 
a tedy i prezentace skupin a projektů . Zde není takřka 
co dodar. Bude-li váš klub chrít uspořádat přednášku 

o jednodivých Rorary službách, pozvěte si týmy 
z RYLA 200]. Náměty jednodivých týmů zpracovává 
v současné době Zdeněk Michálek. Jeden má šanci do
srat se až k panu Kingovi (prezidentovi Rl pro rok 
200 1-02), kretý se v Praze krátce objeví ještě koncem. 

Ředitel Tatry Kopřivnice Peir Urban při svl p~ntaci 

letošního záfí. 
30 minur na prezenraci a diskusi se nejprve všem 

zdálo "strašně dlouho", ovšem při vlasrní "akci" uply
nul čas jako voda a pořád bylo co vysvětlovat a k čemu 
se vracet. Ale i čas vymezený programu RYLA 2001 
upfyJ1ul. Ivan Košalko předal účastníkům RYLA cerri
fikáry, Zdeněk Michálek vlaječky RC Ostrava a Srano 
Novák všem poblahopřál . H las zvotm pak ukončil se- _. 
minář RYLA 2001. Věřím, že si každý odvážel hezké 
vzpomí~ky a plány či náměty k přemýšlení do života. 
Ale nejen co. Všichni si odváželi i malá soukromá přá
níčka, poděkování a vzkazy od osrarních, které jsme si 
vzájemně psali a vkládali .do obálek ·na nástěnce. Do
konce se zdálo, že se po obědě, v neděl i 22.5.2001 ·ni
komu ani moc nechce zpět domů, do rttzných koutů 
Česka a Slovenska, od Plzně až po Košice. 

Vše bylo možné díky finapční podpoře disrriktu 
2240 a těch aktivních klubCt, které se zapojily a nomí
novaly účasrníky. Jako lektoři a hosté vystupovali zku
šení lidé, rorariáni i nerorariáni, a to bez nároku na ja
kýkoliv honorář. Proco jim patří velký dík. To, že 
představitelé disrriktu 2240 byli osobně přícomni jak 
v roce 1999, tak i leros, mi dává naději a víru, že zapl
ňoyání kroniky RYLA bude pokračovat i v budoucnu. 
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Oba RYLA semináře Vyvolaly zájem 
'o ·pokračování. Nyní se objevily i nabíd
ky pomoci a spolupráce z dalších stran. 
Účastníci RYLA jistě i nadále budou se
hrávat svou roli v Roraract a Rorary klu
bech. Myslím, že cíle RYLA dokáže náš 
disrrikt naplňovat. 

Takže nashledanou na RÝLA 2002-
/ 

a ještě jednou díky všem. 

'Libor Friedel, 
sekr~tdř RC Ostrava, 

koordindtor RYLA 2001 

Citáty z Kroniky RYLA 

" ... ]sem názoru, že život sá~n je stá
le zdrojem pro 'naši inspiraci k úkolCun, 
které má vykonat vždy nová generace. 
Přeji jí nejen odv~hu, ale také trpělivost 
a vytrvalost, · ozdóbenou vnitřní svobo
dou a pokorou." Oosef Hromádka -
hosr) 

uCítil jsem se potěšen všemi těmi 
mladými rvářemi ... Dalo mi to úžasnou 
naději pro naši" hásnou zem. Nezapo• 
meňre: "Poctivost a důvěra !" Bez coho 
není a nemltže býr žádoá svobodná spo
leč_nosr." (Petr Urban - host) 

"Jsem nesmírně mile překvapen 
úrovní RYLA. Mlaďoši jsou bezvadní." 
(Vladimír Kolařík - host) 

" ... Ukládám pro co čas prožitý zde 
na RYLA do svého srdce, mysli a pově
domí v com kladném a nejlepším svěde, 

vedle co ho, co už je ram díky Rorary ulo
ženo .. . " (Srella Práčniková - účasrnice) 

"Považujem RYLA seminár za naju
žitočnejšiu aktivitu nášho dišrrikru. Pre
čo? Vyrvorením úžasne pozirfvnej a tvo
n veJ atmosféry sa organizáto re m 
opatovne podarilo rozšíriť ušl'achtilé 
myšlienky Rotary na mladých !'udí ... " 
(fvan Košalko - host) 

• • 
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"' CEZHRANIČNÝ ROT ARY KLUB 
priatel'stvo V• ' ctnnost členstvo 

S radosťou využívam príležitosť, aby 
som Vám hned' na LIVOd tlmočil čo naj
úprimnejší pÓzdrav všerk,ých členov 
z maďarského RC Komárom, distrikt 
19'10. Nemá ~o byť iba ob\igátna forma
lita, ale spoločné želanie, kroré vyslovu-

. jem v mene našej členskej základ ne. 
V mene kolektivu, v ktprom - a to je je-
ho osobirnosťou- pósobí vedl'a Maďarov 
jeden F(J1 a 5 členov zo Slovenska. Most 
na Dunaji, krorý sa vyníma na našej vlaj
ke a spája Komárno s maďarským Ko
máromomJ sa takto zo symbolu stáva re
álnym výrazom našej spolupráce. 

• Pri svojom zrode v roku 1997 mal 
náš klub 26 členov. Jeho zakladatel' a pr
vý ·prezidenc v jednej osobe Dr. Vida 
Sándor sa rozhodol spojiť do jedného 
klubu členov z na~ich dvoch bratských 
miest. A tak som sa ja - zo Slovenska -
sral zakladajl'1cim členom klubu v zahra
ničí. . Táro póvodná my§lienka sa reda 
srretla s priazn ivým ohlasem .a .jej pod-· 
pora naďalej trvá. Výrazom toho je aj 
úprimné prijarie, krorého sa nám v rom
to "medzinárodnom" klube aj naďalej 
dostáva. ~ -

Členovia zo Slovenska tu však nie· sú 
iba "do počtu". Naopak, parríme medzi 
hybné sily klubového života a·jeho čin
nosti. Nepriamo to azda porvrdzuje a) 
skutočnosť, že ·v súčasnosti zastávam 
funkciu prezidenta, predtým som bol ta
jomníkom. A v najbližšom období je 
kandidátom rra pozíciu tajomníka pán 
Péter Birkus - ·riež zo Slovenska. 

Zohrávame• však významnú úlohu aj 
• pri realizácii ďalších aktivit Rorary klu
bu. Usilujeme sa poskytovat' dosrarok 
informácií a hodnoverných dókazov 
o rozvíjajúcej sa slovenskej občianskej 
spoločnosti, jej intelektuálnych kva!i
rách a v neposlednom rade aj o úsilí roz
víjat' priatelšké vztahy_ a spoluprácu. 

Rotary klub v Komárome iniciativ
ne nadvazuje kontakty s klubmi v hlíz
kom okolí z nášho dišrriktu. Konkrét
nym výsledkom bola naša účast' ila 
dvoch meetingoch v bratislavskom, ~esp. 
nirrianskom klube. Naša návšreva bola 
oparovaná a vyústila do vzájomnej pod
pory konkrétneho sociálneho projektu. 

.. 

Spoločnj vianočnj koncert RC Komdrom a RC Nitra 
vKomdme, SK 

Úprimne si želám, a spravíme všecko v záujme toho, 
!\by sa tieto akt.ivity úspešne rozvíjali aj v budúcnosti. 

Rá9 by som spoinenul, že naša o rganizácia v uply- . 
nulom období uskutečnila viacero výlerov na dnes už 
iba bývalom území Československa. Popri tom, že sme 
sa všerci výbome cítili, sa našim maďarským kolegom 
naskytla vynikaj úca prlležirosť spoznať nielen krásy 
a očividný rozvoj Slovensk~ a Čiech. Mali možnosť po-· 
dtiť dobre známu srdečnost a prívetivosť obyvatel'ov 
oboch krajin. Sme presvedčenf, že 1iemalý podiel na 
'týchro úspešných prezenráciách Slovenska sme malí aj 
my, cezhraniční členovia RC. Podob ne, ako je ro v prí
pade výmeny študenrov jednotlivých dišuikrov, usilo-

Spomlnanj "most" a pohfad T1ll centrum Komárna. 

valí sme sa byť dóstojnými ;,vel'vyslancami" našej vlasti. 
. V súvislosti s programom výmeny študenrov 

chcem poznamenat, že aj klub v Komárome ich nielel~
vysiela,· ale aj ·prijíma. Tento počet sa ročne pohybuje 
od dvoch do trpch. Ani v tomto prfpade nám však ne-

16 

:lJigmlalis memores ad oplima inlenli 

• 

spolupráca 

-ide iba o čísla. Najpodsrarnejším pre nás 
je co, že všecci, krorých .sme dorer_az "za 
vel'kú m láku" vyslali - česrne obstáli. 

Z oblasti sociálneho l?rogramu 
.a podpor by som na prvom miesce uvie
dol náš rohroročný pr~jekt. Ide o stred
nodobý_ ·program materiálnej pomoci 
materskej škólke pre deci s alergickými 
ochoreniami. Chcenie ho ďalej -rozvíjať 

a presadzovať aj v iných mestách, napr. 
aj v Komárne. Pri rozhodovaní o podpo
rách tótiž nezanedbávame ani t\!ntO breh 
Dunaja. Uvedomujeme si totiž, že kon
krérn<; pomáhať a podporovač n<;stačí 

len v sídle klubu, ale mininálne aj v už
šom regiórie. 

V neposlednom -~ade by 'som chce! 
v rámci rohro letmého poh:l'adu do čin

nosti nášho klubu zvýraznit pojem- Rc
tary priarel'srvo. Znamená pre nás nefal
šované, úprimné l'udské vzt'al1y. Domi
nujú .na prvom miesre hodnotového reb
dčka našich členov. 

Naša členská zák!adňa - ako som už 
uviedol - združuje prfslušníkov viace
rých národov a národnosd z h lfzkeho 
okolia. Aj napriek romu - alebo možnn 
aj práve prero! - sa naše pravidelné s~ret
nutia - v pondelok večer, konajú ' 
v ovzduší priacel'srva a úprimného po
chopenia: 

Radí rp.edzi sebou uvítatne členov 

RC z d ištrikcu 2240. Spoločná veče'ra sa 
móže stať vhodným miesrom pre výme
nu skúscností, alebo zrod nových náme
tov. 

Urobte nám radost. Prckvaptc l)ás 
svojou návštcv.ou! · 

.. 

František Varga, 
prezident RC Komárom 

.. 



POMOC LIDEM POSTIŽENÝM 
POLIOMYELITIDOU 

Po op;rkovaném projednávání v RC 
Hradec K.rálové .možností humarÍitární 
pomoci handicapovaný)Tl lidem z růz
ných oblastí vznikla po podrobném se
známení s polio-programem myšlenka 
pomoci i lidem, kteří poliomyelitidu 
prodělaJÍ a jsou poznamenáni trvalými 
následky na pohybovém ústrojí. po tom
to závažném onemocnění. Po diskusi 
s přítelem dr.Stanislavem Novákem a po 
projednání v RC Hradec Králové by
chom rádi iniciovali pomoc i lidem tak-· 
to tě-lce postiženým. Pracov1~ě by tento 
program mohl být nazván Post-p~lio. 

Od zavedení .očkování ·oslabeno'u 
vakcínou v r. 1960 došlo v ČR k ~limi
naci této nemoéi. Na naší klinice jsme 
v minulosti řešili a stále se setkáváme 
s deformitami vzniklými vlivem· svalové 
ríerov~ováhy u pacienrů z jiných zemí 
po prodělané poliomyelitidě. T yto de
formity jsou řešeny pomocí operačních 

výkonů prováděných jak na skeletu, tak 
i na měkKých tkáních. Operujeme rov
n~ postižení u pacientti s ·dětskou moz
kovou obrnou, která je porovnatelná 

Ro tary klub Brno slavil v sob,otu 28. 
dubna 200 1· I O. výročí C harteru. Podle 
bezpečně připraveného scénáře začala 
oslava setkání členů a pozvaných hostů 
v hotelu l nternarional, kde bylo už od 
osmé hodiny ranní uchystáno tzV • . malé, 
avšak mimořádně bohaté a hodnotné 
občersrvení. 

V přátelském duchu a srdečné at
mosféře se nenuceně hovořilo a vzpomí
nalo až do desáté hodiny dopolední, kdy 

·· se početná společnost odebrala. do auly 
H udební fakulty Janáčkovy akademie 
múzických umění na Komenského ná
městí, kde se oďehrál dvouhodinový 
slavnostní p rogram, který zaháj il prezi
dent RC Brno Mojmír Kyselka proje
vem, v · němž výstižně a s jemu vlastní 
lehkou nonšalancí zhodnotiluplyn,ulých 
deset let života obnovené existence klu-

. -

v trvalých následcích s dětskou obrnou. Pro ryto paci
enty máme specialiZ<?vané dětské oddělení s 22 lůžky, 

10 LET RC BRNO 
bu. Poté vystoupili se svými "laudati" ·hosté, mezi ni
miž vynikala řeč prezidenta RC Wcinviertei-March
feld Josefa Larchera z.Mistelbachu, který vyzdvihl přá
telské vztahy obou našich klnbti, založené a pěstované 
na· bázi trvalého kmotrovského .partnerscví. N'a závěr" 
svého vystoupení nám předal hodnotný finančnf dar, 
určený k posílení sociálně charitativního programu 
našeho kluóu pro Ústav sociální péče Kociánka a Ho
spice v Kloboukách u Bq1a. M ilý byl projev prezi
dentky RC .. Brno City Martiny Jankovské a blallopřej
ný list guvernéra distriktu 2240 Ivana Belana, kterým 
se kultivovaně ukončila verbální čist této fáze oslav. 

h1spirovaně zaujatým přednesem I. smyčcového. 
kvartetu Leoše Janáčka, napsaného z podnětu novely 
L. N. Tolstého ,1Kreutzerova sonát~" na úvod a Kvar
tetem F-dur; op. 96 Anronína Dvořáka na závěr rá
movalo Moravské kvarteto ~entQ slavnostní ceremoni
ál. Účinek byl podle všech hostti až dojímavý. 

Po opětném návraw do hotelu lnternational byl 
v prostorách restaurace Lucullus připraven sváteční 
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specializovanymi lékaři, sestrami i poo
perační rehabilitací. Péče o pacienty 
s pohybovým Listrojím je pos~tovana 
pacientům prakticky od narozen{ až po 
nejstarší věkovou skupinu včetně postí
žení vrozenými vadami či muskulo-ske
letálním. onemocněním. 

Naše zkušenosti s léčbou pacientti 
postižených neuromuskulárními vadami 
by jistě mohly být využity ve prospěch 
pac;ientů po proběhlé poliomyelitidě. 
Navthujeme proto tzv. projekt Post-po
Ho, který by mohl značně pomoci 'paci
enttim po proběhlé poliomyelitidě, mo
hl by jim umožnit zlepšení kvality živo
ta. V případě přijetí tohoto projektu by-

. chom se rádi stali garanty a organizátory 
celé této akce. 

odb.ru. MUDr.Pavel Šponer 
doc.MUDr.Karel Karpaš, CSc. 
vedoucl llkař dltsktho oddlknf 
přtdnosta ortopedickt kliniky . 

člen RC klubu Hardec Krdlovt 

oběd, o jehož nevšední optickou, zejmé
na však chuťovou úrovdi se zasloužil 
přítel Pavel Brdička, ředitel hotelu a člen 
RC Brno se svým talentovaným kuchař
ským rýmem. 
. Tíhu ·ceJé akce nesl po organizační 
stránce na svých bedrech přítel Miroslav 
Řepa, rovně'l člen našeho RC, jemuž se 
ani sebemenší drobnost nevymkla z ru
kou, takže všichni tiČastnťci toho dne 
nadšeně konstatovali mimořádně zdařilé 
niveau celého sobotního aktu. Ten· 
ovšem měl ještě pokračování ochmnáv
kou moravských a rakouských odrůd vín 
při nanejvýš přátelském posezení v pří
jemném prostředí hotelu International 
za milého potlachu těch, kteří nezvolili 
exkurzi městem či návštěvu hradu Spil
berk. 

Bedřich Havlik 

• 
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CESTY ZA POZNANÍM 
získáváme nové rotariánské přátele 

Pt'estože ndm lito 2001 už zalnlo, 
vrnt'm~ s~ J~ště jednou do léta minulého 
roků, které pt'ineslo mnoha mladjm 
leským a slovenskjm lidem radu zajf
mavjcfo zdžitků : 

Teplý červenec roku 2000. Skupina 
mladých lidí ze Spanělska, Maďarska, 
Norska, Rakouska, Ch.orvarska, jeden 
účastník ze Slovenska a jediný zástupce 
České republiky, jímž byla půvabná 
Marie Sogelová z Trutnova. Co měla 

taro čtrnáctičlenná skupina společného? 
Pobyt mezi rotariánskými přáteli 

v blízkosti černomořského pobřeží 
Turecka u města Trabzon. 

Protože se blíží nová sezóna v roce 
2001, zeptali jsme se jí na její zkušenos
ti, poznarky a dojmy. I když se nedá 
sedmnáct dní popsat v krátkém 
příspěvku, získané poznatky jsou zají
mavé. Máj in pobyt se uskutečni l v rodi
ně - v našem případě Mustafy Tiirkoglu, 
která měla obdobně staré děti , syn~ 

a dceru. Taro nová rodina pak zabezpečovala nejen 
ubytování a stravování, ale i ~ěkreré výlery, vstupy atd. 
Déletrvající výlery za poznáním kulturních a přírod
ních krás daného regionu byly zcela v rC't ii zvacího 
klubu Samsun a konaly se pod organizačním vedením 
prezidenta Feruda 1;3ase. · 

Program mladých byl nabitý a často nezbývalo 
mnoho času na přípravu dalšího odjezdu. Lodní výlet, 
návštěvy muzeí, ale i diskotéka s mladými, večerní 
procházky měsry Amasr.a. Sa•11sun, kde večer patrolu
jí strážci, kťeří uvádějí rozjařené spoluobčany zpět do 
.,lidských dimenzí", návštěva muslimských i křesťan
ských chrámů, prostě co den, ro něco nového. 

Nelenily ani místní noviny Hal k, které ·několikrát 
přinesly zprávy o návštěvě mladých v jejich oblasti. 
Skoda, že turečtina je jazyk pro Čechy srejn~ srozu
mitelný, jako .. spisovné svahili". 

Nezapomenurelná byla i strava, hojně kořeněná, 
dosti promašrěná olivovým olejem, hojně zeleniny 
jako baklažány s různých plněním. Také ayran .- asi 
jako naše acidomléko chutná exoticky. 

Čas je neúprosný nepřítel a· i nejhezčí dny mají 
svůj konec. Naši Máju moc potěšilo, že mlha bránící 
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odletu prodloužila její pobyt o další dva 
dny. Ostatně doma je také doma. Takže 
na řadu přišlo vypracování srruČ11é 

zprávy pro hostující klub s hoc\.nocením, 
a pak už jen přátelské rozloučení. A pak 
zbudou jen dny, na které budeme vždy 
vzpomínat s láskou - jak říkají Turci -
sevgilerimle. 

Pro nás trutnovské rotariány to pak· 
představuje vzor, jak bychom měli v bu
doucnu i my organizovat pobyry pro 
mladou generaci návštěvníků naší krásné 
země, "jak propagovat myšlenky přátel
ství, které snadno překonají jakoukoliv 
hranici v mezilidských vztazích. Navíc 
samozřejmě se budeme snažit, aby 
daleko více našich mladých spoluobčanů 
dosralo možnost poznávat jiné končiny, 

jiné mravy, prostě vše ro, co naší gene
raci bylo dlouhá léta odepřeno. 

Eugm Krd~ 
RCTmmov 
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Z ]IČÍNA DO HOLANDSKÉHO· 
WI]K BIJ DUURSTEDE 

Město Jičín má dobré partnerské obdrželi výsledk)r jejich výběru a poté .bylo zapotřebí 
kontakty s holandským Wijk bij Duurs- najít pro ně v oblasti Wijku vhodná pracovní místa, 
tede - městem vzdáleném asi 25 km od - což se ukázalo v některých případech značně obtížné a 
Utrechtu. Po loi1ské květnové návštěvě časově náročné. Proto také původní termín odjezdu se. 
zástupců města Jičína v Holandsku, kte- posunul o téměř dva měsíce. Do Holandska ale kon-
ré se zúčastnila· také tehdejší prezidentka cem· února odjell čtyři studenti (z Jičína, Nymburka a 
RC Jičín Eva Jandurová, obdržel náš Trutnova), přičemž tři jsou z nerotariánských rodin a 
klub již v červenci nabídku RC Wijk na jeden je zástupcem rotariánské rodiny. 
"Profession~l Exchange Program for . _Studenti se naplno zapojili do praktické činnosti 
Young Professions" (PEP). · · ·. ve svých oborech a to v grafickém studiu, v projekto-

Nabídka.byla ·směrována na studen- vé kanceláři a v UMC- Utrecht Medical Center. Jana 
ty před dokončenÍ'? studia nebo po ab- Morávková z Jičína střídá během rýdne místní "INFO 
solutoriu vysoké nebo vym odborné -centrum" (v úterý a ve črvrtek),' pro které mimo jiné _ 
školy - věk 20 - 25 let. Holandská strana sesta-vuje místního průvodce v češtině pro české turis-
nabízela 4 praktikantská místa v někte- ty. V pondělí, středu a pátek pracuje v cestovní kan-
rém podniku, kanceláři nebo škole dle celáři ·"JOFA Travel", pro kterou organizuje zájezd 
studijního zaměření jimi vybra.ných stu- Holanďam~l do České republiky s programem v Praze, 
dentů. Současně bylo nabídnuto ubyto- Jičíně a· východních Čechách - včetně rezervace uby-
vání v holandských rodinách a menší ka: továnf. Tohoto zájezdu se z holandské strany samo-
pesné, takže si studenti hradí pouze do- zřejmě zúčastoí jako průvodkyně. V r~mci své praxe 
pravu a pojištění. také sbírá podkÍady pro svou diplomovou práci na po-

V říjnu 2000 zástupci holands~ého děbradské VOS hotelnicrví a turismu. 
RC přijeli na víkend do Jičína Zatím jsou oboustranně jen pozitivní odezvy. Stu-
a 'uskutečnili výběrové pohovory s při- denti jsou velmi spokojeni jak se zajímavou pracovní 
hlášenými studenty. Do· tří týdnů jsme náplní, rak i s přátelským. přijetím v rodinách a víken-

·' dovými programy, které jsou organizo
vány pro čtyřčlennou skupinu společně: 
Garantem projektU z holandsk~ many je 
prof. Joost Hauer, který ve svém dopise 
uvádí, že je zřejmé, že všichni čtyři stu
denti nepřijcli dQ Holandska..za zábavou 
a potěšením, ale snaží se naučit mnoho o 

· tamní kultuře a zemi. 
Holandští přátelé pozvali členy na

šeho RC na večer uspořádaný na závěr 
pobytu studentů 18.5.2001, následující 
den by se studenti měli představit na di- · 
scriktní konferenci distriktu 1570. Dou
fáme, že se náš z~stupce v květnu 

v Holandsku objeví, aby poděkoval jak 
v samotném RC Wijk bij Duurstede, tak 
i na distriktní konferenci. Byly bychom 
rádi, kdyby tato akce založila novou tra-. 
dici a upevnila přátelsrví mezi členy, Ro
taty kluby a přeneseně i mezi oběma.na

šimi discrikty i zeměmi. 

Jan Ritt~r 
sekmdř RC filln 2000-2001 

(e-mail: Jan. ritter@worldonline. cz) 

IX. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů 
U: Jl_ - k bl'v ' ' do" "nuaoou e s tzent naro u 

RC Brandýs - Boleslav ve spolupráci 
s městem B!andýs nad Labem - Sťará 

Boleslay připravil letos již IX. Meziná
rodní festiva! dětských pěveckých sborů. 
Koncerty se konaly v pátek 8. čel'vna ve 
Staré Boleslavi v barokním chrámu Na
nebevzetf Panny Marie a v . sobotu 
9. června na nádvoří renesančního Bran
dýského zámku. 

Ze zahraničí jsme letos přivítali špič- · 
kové dětské pěvecké sbory světové kvali
ty z Bělehradu (sbor Ivo Lola Ribar) . 
a Sarajeva (Sbor Hudební akademie). 
Prvně po ·mnoha letech se tak setkaly 
umělecké soubory ze zemí bývalé Jugo-

. slávie, které ještě donedávna nemělý di
plomatické vztahy; festival tak získal 
i zcela novou dimenzi - Hudbou ke sbll
žení národů! Vedle zahraničních hosti) 
vystoupily i tři domácí sbory - sbor 

• 

V. Základní školy, dívčí sbor Gymnázia J.S.Machara 
a mezinárq_dně ostřílená Kantiléna. Čestného předsed
nicrví celého festivalu se _ujali chargé d 'affaires Jugo

'slávie v ČR pan Dr. ·Slobodan Milič a velvyslankyně 
Bosny a Hercegoviny ve Vídni vážená paní Emina Kečo-
Isakovič. ' 

RC Brandýs - Boleslav připravil na sobotní podve
čer 2l.dubna ·aukci vín, jejíž výtěžek 35.580,- Kč byl 
použit právě na úhradu nákladů spojených s pořádá- · 

· ním festivalu. V této, pró naše město neobvyklé aukci 
se na základě darů spřáťelených iahraničních Rotaty 
klubů, tuzemských vinařů, ale i dalších firem, sešla vel
mi pestrá sbírka celkem 52 lahví vín. Celková vyvolá-

-vad cena 8.380,- Kč se vyšplhala až na 35.580,-Kč. 

• 

Nejvyšší příklep byl u vlna Ryzlink Vlašský ročník · 
1978 od přítele rotariána Svatopluka Pazderky, a to za 
i.OOO,- Kč. Procentuálně nejvyšší nárůst ceny pak do
sáhl set André +Vavřinec od Dr. Josefa Rigla z roku 
2000, a to z vyvolávacích 140,- Kč na příklep 1.500,
Kč. Největšími přispěvateli do aukce byli dle cen· pří-
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klepu: RC Sarajevo (6:340,-Kč), RC 
Bělehrad (5 . 580,-Kč) a rotarián Jaroslav 

. Chýlek (5.340,-Kč). VS'em přispěvate
lům, jakož i vydražitelům patří náš vřelý 
dík! 

V P.ondělf 4. ~ervna se v Praze za 
účasti chargé ď affaires Jugoslávie v ČR 
pana Dr. Slobodana Miliče; prezidenta 
RC Brandýs-Boleslav Ing. Arch. Faruka 
Sarajliče, starosty Brandýsa n. Labem -
Staré Boleslavi Ing. Daniela Prochilzky 
a dalších zástupců města konala tisková 
konference, které se zúčastnily tři desít
ky '!ovinářů.Infor~ace o 9. f!lezinárod
ním festivalu dětských pěveckých sborů 
se tak obj~vily nejen v českém tisku, ale 
i v zahraničním vysílání Českého rozhlasu . . 

Hynek Homolka 
s~kretdř RC Brandjs-Boleslav 



ROTARIÁNSKÉ PŘÁTELSTVÍ 
PO INTERNETU 

Bill a Ann Ruth. Řekn.lte sami, 
nml to ulj Mi~m Uht:k? 

Že inc~rner, ona bájná informační 
dálnice, neslquží jehom. pro povzbuzení 
obchodu, ale podporuje i mezilidské 
a mezinárodní vztahy (rotariánské nevy
jímaje), jsem se přesvědčil na vlastní kt'l
ži. U příležitosti ustavení našeho distrik
ru v červnu 1999 jsem se seznámil se Su
san Wair, tehdejší ředitelkou výboru pro 
MG kalifornského disrrikru 5160. T en
to disrrikt nabídl kromě finančního 
příspěvku na hum~nitární projekty i po
moc při vyhledávání partnerských .klu-

bů. Nabídky jsme rádi využili a vypracovali dva pro, 
· jekty, které by měly být podpořeny účelovou dotací 
(Marching Granrs) - Tyfloservis - pomůcky pro slabo
zraké a nevidomé, a Ari!ion- monitorovací zařízení pro 
osaměle žijící starší a handicapované osoby. 

Zakrátko jsme dosrali vyrozumění, že oba projek
ty byly přijary Nadad Rotary. Našimi spolusponzory 
se sraly Rorary kluby v Berkeley (pro Tyfloservis) !I ve 
Vacaville (pro Areíon). Pokládali jsme za potřebné 
(a hlavně slušné) se oběma klubům představit alesp01'l 
na dálku, a rak jsme jim poslali jednak děkovný dopis 
s fotografiemi kontaktního výboru, jednak materiály 
o naší republice, našem městě a klubu. Z Berkeley se 

. bohužel nikdo neozval, zato z Vacaville přišel objemný 
balík. V něm jsme nalezli kromě podrobné mapy svě
ta i ročenku mísnú Obchodní komory, prožuru o his" 
torii města a mnoho jiného. Navíc potom osobní do
pis koncakmího rotariána pro fi'rojekt, jímž byl určen 
Will iam "Bill" W. Ruth. On sám je penzionovaný pi
for, který léral na B 747 a z naší republiky zná pouze 
Český Krumlov, Prahu a "Pilsener". Byla přiložena 
i jeho fotografie s manže)kou. Na první pohled jsem 
v něm uviděl Milana Uhdeh.o, brněnského dramatika 
a prvního polistopadového předsedu ČNR. Když jsem 
to potom ve své odpovědi Billovi psal, velmi ho to zau
jalo a od té doby se podepisuje "Milan". 

Navázali jsme }Otiž velmi čjlou e-mailovou kores- _ 
pondenci, pochopitelně především o rotariánských 
problémech, ale také o osobních a rodinných záleží-· 
tostech. Bill o této korespondenci referuje ve svém klu
bu (jakož i já ve svém), a tak mě velmi potěšilo, když 
mi jednou napsal, že jeho přátelé v klubu začínají chá
pat .MG nejen jako humanitární dar, ale také jako pří
ležitost, jak se mohou sbližovat rorariáni z různých svě
radflů, mezi nimiž je nakonec jen jediný rozdíl (kromě 
jazykového), a to devět hodin v čase. Ná~ · společný 

projekt se dokonce objevil na webové stránce klubu 

(www. vacavillerorary .ho1u"epage.com/ 
indcx.hrml) a sral se rak světově zná
mym. 

Já sám jsem byl zapsá11 do 
e-mailového adresáře členů RC Vacaville 
a dostávám pravidelně všechny klubové 
zprávy. Kromě toho také klubový rýde
ník, jehož realizace v našich poměrech se 
srala mým snem. Na Vánoce pak při~el 
balfček sušeného kalifornského ovoée, 
který na přání dárce koloval na naší spo
lečné předvánoční večeři. 

Nakonec jedno poděkování, a to 
členům RC Brno-City. Setkal jsem se 
jednou s jeho členem Ing. Friedem, kte
rému jsem vyprávěl o svém kalifornském 
příteli, který se rak moc podobá Milanu 
Uhdemu. Jaké bylo mé překvapení, když 
po nějaké době jsem dosral od Bn'láků 
d~pis, ve kterém byla · fotografie pana 
Uhdeho s vlastnoručním věnováním 
Billovi. 

Realizace obou MG se chýlí ke kon
ci a je již jisté, že bude velmi úspěšná. 

Chystáme se zástupce obou klubů i di
strikru 5160 pozvat na naši listop"adovou 
slavnostní schůzi u příležitosti 75 let od 
prvního založení našeho klubu, Dou
fáll) ,_Že aspoň Bill přiletí (V""1dyř má le
tenku určitě zdarma) a já budu moci po
třást rukou svému příteli po inr.erneru. 

Augrutin Čermdk 
RC Hradec Krdlové 

FILMOVÝ DOKUMENT 
o· ROT ARY DISTRIKTU 2240 

Ve spoluprdci vedeni distriktu 2240 a režisbky Kamily Kytkovl vznikl45minutovj dokumentdmf film o 1uúem distriktu. Odvíjl se od slavnosml 
inaugurace v roce 1999, hovoř/ o tradiclch Rotary v ČeskosÚJvemku i výhledech do budouCtla. Tento snlmek je tÚfkumenum doby, kterj zdroveň při
náJI potřeb nt infonnace o existenci, -smyslu a elfech Roťary v Českt republice a S/Qvemkt republice. Kommtdf čte Radovan Lukavskj. 

Film je opatřtn anglickjmi titulky, a může tak sÚJužit i jako propagačnf materidl (J zahranili. Svou premitru mll na distriktovt konferenci 
v Banskt Bystrici dne 26. kvlma t. r., kde Ůlkl sklidil zasÚJuknj potlesk. jednotlivt kluby si ho butÚfu moci objednat na videokazet! v potřebnlm 
počtr1 kopii jak pro vlastni potřebu, tak i jako důstojnj ddrkový předmlt pro své tuzemské i zahraničnl parmery na adrese sekmdře distriktu pro rok 
2001102 p. Augr~rtina Čmndka, RC Hradec Krd~t. Cena za jednu kazetu (včm1l poitovnlho}: 180 Kl. 
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PRAzDNINOVÉ REMINISCENCE 
Vraťme se ještě jednou do loňského 

léta: v průběhu prázdnin pořádal Rocary 
klub Poděbrady dva prázdninové poby
ry, které byly určené pro týrané a zneu
žívané děti , ·pro děti sociálně zaned bané 
a děti z neharmonických rodin. Podařilo 
se rak uskutečnit projekt, podpořený do- · 
rad. "Příle-li"tosr pro děti" (Children 's 
Opportuniries Grant) z prostředků Na
dace Rl ve vý~i 10.000 dolarů. 

Výběr dětí byl proveden na základě 
doporučení Dětského krizového centra 
P_raha a Pedagogicko-psychologické po
radny v Nymburku. · 

Obou prázd ;1inových pobyn't se zú
častnilo 39 d~d ve věku· 8-12 Jer, které 
pocházely mnohdy z vícečetných rodin, 
rodin neúplných a rozvrácených. Byly 
zde děti epileptické, astmatické a hyper
aktivní. Pobytu se zúčastnily rovněž děti 

Pod tímto tirulkem vyšel v deníku 
Mladá fronta DNES, v regionálním vy
dání Kraj Královéhradecký dne 2. 5 . 
2001 následující příspěvek, podepsaný 
Markem Jankovičem: 

S většinou čldnkz"t o v/ivnjch lidech 
v kraji uvdejněnjch ?1. dubna souhlaslm, 
ale infotmace týkajlcí se t'otaridmi se mi· 
př[čf. Tvrzen!, že tito lidé slouž/ ostatním 
či se mad starajl o veřejné blaho, jsou vel
mi pt'itažend za vlasy . . Takové skupiny 
vznikaly a vznikajl zpravidla pro prosazo
vdnl vlasm!ch clftt a zdjmti, které jsrm spo
lečné jejich člem"tm, nikoli pro blaho široké 
veřejnosti. Ony humanitdrnl či jinak u!le
chtilé činy, jimiž se prezentuj! na veřejnos
ti, jsou jen.zdstěrkou jejich skutečnjch ak
tivit.podléhaj!c!ch jinjm zdjmzim. 

Je také podivné, když takovd!O skupi
na, kterd nenl ani mald, ani bezvjznam
nd, většinu svjch aktivit skrjvd. 

Tento článek je reakcí na dva člán

ky, otišrě11é v MFD 21. dubna 2001. 
Pod jedním je podepsán Ivan Truhlfčka, 

pod dru~ým Jan Hrudka. Oba hovo"řf 
o pozitivní činnosti rorariántt a smyslu 
tohoto hnutí. 

Existence celosvětového společensrví 
Rorary Imernarional a jeho dle dosud 
nevstoupily v našich zemlch v,široké po
vědomí občanů. Pro mnohé jsme jaký-

• 

z rómského etnika. 
Skupina děd byla velmi různorodá, s čímž souvi

sela náročnost jak na program pobytů, rak i na vrsrev
nické vztahy. Odborné vedení prázdninových pobyttt, 
pedagogický dozor a program pobytů zabezpečili pra
covníci Pedagogicko-psychologické poradny v Nym
burku pod vedením pana Noska a Mgr. Srěpánkové 
a ve spolupráci se srud~ncy v rámci odborné studijní 
p raxe. 

V programu še děti opakovaně věnovaly vzral1o
vým záležitostem a řešením konfliktů, rozvoji komu
nikace, kooperaci a posílení vzájemné dů":ěry. Součás
tí pobytů byly také základy práce na PC (většina děd 

. se poprvé blíže seznámila s osobním počítačem), blo
ky arrefiletiky, senzoriky, programy s prvky muzikote
rapie, arteterapie. V programu nechyběly hry a soutě

že zaměřené na fyzickou kondici, vycházky po okolí 
Poděbrad, koupání na mísením koupalihi, návštěva 
psího úrulku spojená s ukázkami výcviku psů, návště
va sběratele motýltt, jízda na raftech, návštěva kera-

O ČÍ BLAHO SE S:rARÁME ... 
o čí blaho se star~~:jí? 

misi eliráři , pro jiné dokonce mafiány, a dosud jen pro 
bohužel menší část Čech ťt a Slováků znamená Rorary 
ro, čím skutečně je, totiž službu. Služblt nemocným 
a postiženým, službu mládeži a jejímu vzděláván í, 

službu či oy. 

Být členem Rorary znamená pracovat pro jiné -
někdo více, někdo méi1ě akrivně, neboř každý jsme ji

ný a vstoupili jsme do tohoto společensrví z n'tzných 
dťtvodů. Nicméně Rorary je služba, a co služba nepla
cená. Svou práci, čas, energii a schopnosri posl<yruje
me zdarma. To platí - nebo by mělo platit- pro zhru
ba 1100 členů všech 45 českých a slovenských Rorary 
klubl't, spolupracujících ve společném disrrikrú. 

Je naším zájmem, aby si co veřejnost uvědomila. 

A aby pochopila, že Rorary nikdy nemělo a raké nemá 
ž.1d né tajné aktivity, ·k veškeré jeho konání je zcela 
otevřené, dostupné všem, všem, kteří chtějí nezištně 

pomoci d ruhému, který službu a pomoc opravdu po
třebuje. Nejsme taj ný spolek, nejsnťe lobbysrická sku
pina, většinu z nás přivedla k Rorary potřeba vykonat 
něco vic, než jen dělar svou práci, vydělávat peníze, 
srarar se o svou vlastní rodinu. 

Dovolte mi poznámku na závěr: je tedy překvapu

jící, kdy-t se i v romro nevelkém společensrví, mezi lid
mi, kteří by měl i vědět, o co se. jedná, serkáme s otáz
kou, jak se nám podařilo sehnar rak dobrý "kšeft", ja
kým je práce na našem magazínu GOOD NEWS. Vá
žení rorariánšrí přátelé a kolegové, peníze, které my 
všichni společně vkládáme do našeho časopisu, hradí 
či stě jeho výrobní náklady, to znari1ená risk, papír, di
srribuci a odbornou práci grafika, ne ·práci redakční, 
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mické dílny, kde si děti vyzkoušely práci 
s hlínou atd. Večerní program byl věno
ván h rám, dramatice, pantomimě a ranci. 

Někreří členove RC Poděbrady se 
přímo zapojili do dění Iia prázdnino
vých pobytech, od návštěv a d robných 
pozorností p ro děti až po lékařské zab.ez
pečení, které poskytl· člen RC MUDr. 
František Walrersrein. Střední zeměděl

ská škola v Poděbradech po~kyda ubyto
vání, stravování a pronájem areálu za 
velmi výhodných finančních podmínek 
- srala se rak sponzorem celého projektu. 

Ohlasy a názory všech zúčastněných 
nás přesvědčily o správnosti a potřebě 
pořádání rakových akcí. ·V letošním roce 
RC Poděbrady uspořádá další dva 
prázdninové pobyry. 

R~man Černj, RC Podlbrady 

autorskou či překladatelskou, kterou 
v~ ichni, kteří jsou uvedeni pod hlavič
kou redakční . rady, dělají zdarma ve 
svém volném čase. Práce na romto časo
pise je rak službou našim přátelům v di
srrikru 2240 a současně i službou veřej
nosti. 

Jistě, vše se dá dělar jinak a lépe. Až 
nastane doba, kdy všichni členové di
srrikru "i značná část veřejnosti budou 
denn~ pracovat s inrernerem, nebudeme 
porřebovar tištěný časopis. Nicméně re
dakční práce zí'tsrane. 

A rak jen na závěr už víckrá.r vyřče
né: GOOD NEWS je náš časopis a bu
de rakový, jaký si ho uděláme. Budeme
li mír dostatek přfspěvkl't z činnosti na
šich klubí't, budeme-li průběžně infor
mováni o dění a akrivirá~h v různých 
koncích na~ich republik, bude časopis 
pestřejší, čtivější a zajímavěj~í nejen pro 
naši rorariánskou obec, ale zároveň po
skytne víc informací širo~é veřejnosri, 

aby správně pochopila., co rorariánsrví 
skutečně znamená. 

• 

Za redakčni radu 
Andrea. Vernerovd, 

RC Brandjs-Boleslav 

\ 



• • • • 

_ljUo;t~f VW,lj dO p o SoJOllfollf Sf!Vpu/)_!(j; 

z z 

;.tNf:Iamid3N 

tap!J<f ·o ·.1 ·s 'UliJ( 1 tU.JAlSJ:>H!At!p.íJ\ s !·'!'Jdn1ods :>,, 1 ooz IHJ.\J:>;> ,, Ovll llf!Jl~!P .Út!JO}J :)t!p.íi\ 

PI!Jlf!!ll lÍAotU!F - lJlfS!l\Í.\ 00 I z :pqlfYN 

z.YJsod®!·'•sJ:>lt!.wp.c, :l'v.u~-.1 ·z6 80 Lg nuzo :.n.1.1zu! u•:>!.thl 

t! t)t!.ld •·o ·.1 ·s .I.N:IX :lfS!l l' !li!'Mni!Jdz ?>J·'tJI'.i\Uiod 

O>Jl'H ll!'di,ll) :!li!'-'O:>I'Jdz ?>J.'U"J~" mo.Ít'l 

'lYJo.n:oqtu<'))(,(,PJW :J!l'lll-:> 'L l'ljl'.ld 00 OL 1 ·~I !!!'H i\ •·o 'J s 'llll.'( J !·\lSF'll'-'l'P·i1\ :t,S.1JjJI' }llllfl'lliO)I 

.Ípl!)>Jpod yAS .ip.Í>JSOd ?.I;)Jlj ':).Ul l' ~)}) ! lli :>~A :>s !:l!!Jtft lJOdS :>A-

!'AO.I.lli.I:>J\ l!:>.IJHI \1 ' tpo}l liCJ!~\' ' t!)J~!Pd ll!JJI' j•\f ';>!·'o!;:>ll'J•\f JJ,1<JO}I 

·r.\Odtu.,J)! t!~l'IIN •1i>JP"II I twf '>J!·Íli!'JH J.lplll'"·'IV ';)(] 'lll'J-'H lll'AJ '(~'P·"P·'Jd) ~)(]d 'tll'tu:>z ,\l!JSOHJO(] llllíllllllll!llilllUIIl1l 

1. Uvedom Ši a konaj (Create Awarness- Také Accion). 
2. Frank]. Devlyn, RC Mexico Cicy Anahuac, Me:xico. 

' 3. 20 ~peciálnych výborov. leh zoznam, posolstvo a komaktné infor-
mácie sa nachádzajú v ročenke Rl- Official Direccory. 

4. Herben G. Brown z RC Clearwater, Fla., USA. 
5. Richard D: King z RC Niles, (Fremom), Cal., USA. 
6. MUDr. Stanislav Novák, RC Hradec Kr~lov~. 
7. .163 krajín je zastúpených v Roracy Imernational. 
8. 23. februára 1905 v Chicagu 
9. RC Winnipeg, Manicoba, Kanada 
l O. Približne 2.9 000 (počet sa mení z mesiaca na mesiac) 
ll. Približne 1,2 mil. 
12. Rotary kluby holi vo v~etkých týchco mestách, hoci v súčasnosti 

kluby nie sú v Havane, Ho Chi Minh Cicy (Saigon) a Beijingu. 
13. V 1999-2000. Nemecko získalo 16 klubov a 1035 nových rotariá

nov- najvačÚe ro~írenie členstva zo v~eckých rotariánskych krajín. 
Európa I Afrika vedie v rozširovaní členskej základ ne. Bola to jedi
ná oblast sveta, kcorá vykázala nárast počtu členov. 

14. Globáln\!. členstvo v Rotacy pokleslo o 1 percehco v 1 999-2000;či
že pokles o 12 911 členov. Hoci počet členovy nových klubach na 
celom svete narástol o 14 855, počet členov v exiscujúcich kluboch 
poklesol o 27 766. V 2000~200 I sa kluby zapájajú· do výzvy p,rezi
dema Franka Devlyna pre 21. scoročie, ciefom km rej je zfskat 5 no
vých členov do každého klubu. Udržanie a nárast členskej základ
ne bude jednou z priorft aj pre obdobie 2001-2002. 

15. Póvodný cid: bol 120 mil. USD, ale na zhromaždení Rl vo Fila
delfii v 1988 sa uviedla suma 219 350 449 USD. Rotariáni napo
kon zfskali na program Polio Plus sumu, kcorá s príspevkami a 
úrokmi dosiahla skoro 400 ~i!. USD. Do roku 2005 finančné 
prfspevky dosiahnu sumu 500 mil. USD. . 

16. Od začiatku Polio Plus v 1985 počét prípadov detskej obrny za rok 
klesol o 95 percem. V 1985 sa detská obrna vyskytovala v 125 kra
jinách a začiatkom roku 2000 už len v 30 krajinách a začiatkom ro
ku 2001 by tento počet mal klesnúř na 20. 

17. Ciel'ový dátum stanovený Svetovou zdravotníckou organizáciou je 

r. 2005 - sté výročie Rotary. 
18. Tento rok v aprfli, v Chicagl}. Council, legisladvny orgán Rorary, 

sa stretáva každé rri roky. •· 
19. Pravda. Účast možno zarátat do dochádzky. 
20. Barcelona, Spanielsko (23.-26. jún) 
21. 26,50 USD (vtedy mala suma vaaiu hodn~cu). Bol to prebytok w 

zhromaždenia Rl v Kansase. Už v 1917 na zhromaždení v Atlante 
prvýkrát navrhol odstupujúci prezident· Rl Arch. C. Kl um ph vy
tvorenie "nadačného fondu", predchodcu nadácie Rotary Founda
tion. 

22. l, 168 miliardy USD. . 
23. Nadačný fond nadácie Rorary Foundarion, z kcorého sú na pod

. poru programov RF určené len prfjmy. Ciel'om fondu je poskyto
vat dop.latok do nadácie. 

24. Jedna'z hlavných priorít prezidenta Devlyna pre obdobie 2000-01. 
25. Klubová služba, profesná služba, komunitná služba a medzinárod

ná služba. 
26. Ročenka Rorary International - Official Directory. 
27. lnteract- klub sponzorovaný RC prdcudenrov vo veku 14 -18 ro

kov 
Rotaract- klub sponzorovaný RC pre mladých l'udf vo veku 18-30 
rokov, ktorí majú záujem o službu a medzinárodné porozumenie. 

28. Júl, september, október, november, január, apríl 
29. Herbert J. Tay\or z RC Chicago, prezident Rl v 1954-55 vytvoril 

tesr pre zamesrnancov jeho spolocnosti. Test šcyrmi otázkami: · 
a) Je to PRAVDA? . 
b) Je to FÉROVÉ voči v~etkým zainteresovaným? 
c) Vytvorí to DOBRÚ VO.LU 
a LEPSIE MEDZI[UDSKÉ VZŤ AHY? 

d) Bud~ to PROSPE$NÉ v~etkým zainteresovaným? 
- 30. Nie. Rotariáni sú členmi ich Rotary klubov. Jedine Rorary kluby 

sú členmi Rorary Inrernational. 

Podl'a čaospim THE ROTARIAN .112001 
pripmvil Ivan Belan, DG 
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R-Dent 

R-Dent Group a. s. 

Facrory: 
Technologický park- Běchovice 

Podnikatelská ul., areál UVP a. s. 
190 l l Praha 9 - Běchovice, Czech Republic 
T ex./Fax: +420 2 67062 92 

+420 2 6274254 
+420 2 67063387 

Show-room: 
Vinohradská 2 1 
120 00 Praha 2 
T ex./Fax: +420 2 22251296 



KDE TO ŽIJE. TAM JE MATTONI. SVÝM STYLEM. SVOU VÝJIMEČNOU CHUT i. KTERÁ 

HA Sl ŽIZEŇ. SVÝM BOHA T Ý M SOUBOREM MIKRO A MAKROPRVKŮ VI TA CTIVE ®. 

NEZBYTN Ý M PRO SPRÁ V NÉ FUNGOVÁNI LIDSKÉHO TĚL A . ŽI T LÉPE J E VĚCI VÝBĚ RU . 

KDO C H CE MAXIMUM , VOLI MATTON I . MATTONI - VYBRANA ZNAČ K A Č ESKÉ 
.., 

BARMANSKÉ ASOCIACE. @ KDE TO ZIJE, TAM JE MATTONI 


