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Zájmy rotariánů jsou pestré – to potvrzují pozvánky na nejrozmani-

tější akce, které pořádají během letního období naše Rotary kluby.

Čekají nás letní tábory pro mládež, další ročník Handicampu v Bře-

zejci, cyklovýlety, tenisové a golfové turnaje i tradiční zářijový výstup

na Třístoličník. Maratón benefičních sportovních turnajů odstarto-

val na konci května RC Prague International, který uspořádal na

pražském Střeleckém ostrově první ročník závodu Dračích lodí podle

vzoru obdobného závodu, pořádaného již devátým rokem v Anglii

RC Bristol Breakfast. Více informací a fotoreportáž ze závodu Dra-

čích lodí najdete na str. 38 a 39, ve zkrácené anglické verzi na str. 21.

(Foto: archiv společnosti Xerox)

Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,

nastává přelom našeho rotariánského roku,
nastává čas bilancování i nových projektů.
Z příspěvků a námětů, které jsme dostali do
redakce, lze usoudit, že je co bilancovat
a hlavně, že náš distrikt má před sebou velmi
zajímavou perspektivu. Všechny materiály
se nám nepodařilo do tohoto čísla zařadit
a proto se jim budeme věnovat i v dalším čís-
le – zejména těm momentům, které přinesla
distriktní konference, o jejímž průběhu se
můžete dočíst na str. 10 až 14.

Síla, které v uplynulých deseti letech dosáhl
náš distrikt, respektive Rotary kluby, které
sdružuje, se projevila i tím, že dva naši bývalí
guvernéři byli jmenováni do pozic koordiná-
torů RI pro dalších šest středoevropských
distriktů (viz str. 8). V této službě Rotary by-
chom jim měli všichni být nápomocni přede-
vším naší vlastní činností, která bude
příkladem ostatním.

Uvnitř tohoto čísla najdete opět další přílo-
hu Global Outlook tentokrát věnovanou
obecným principům, na jejichž základě po-
skytuje Rotary pomoc obětem přírodních
katastrof.

Redakční rada i okruh redakčních spolupra-
covníků vám přeje příjemné prožití léta.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor ROTARY GOOD NEWS
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ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým
potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní,
podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty)
sdružuje na základě předem daných zásad a vzájemné rovnoprávnosti špičkové odborníky a odbor-
nice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osob-
ních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. ROTARY svými nezištnými
aktivitami a projekty (službami) pozitivně ovlivňuje komunitu, v níž působí, a napomáhá utváření
občanské společnosti v duchu svého trvalého  kréda: „Service above self“.

Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATINAL, ROTARY, ROTARY KLUB
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Rotary ve světě
Zajímavé události ze všech kontinetů
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Je-li lidské tělo běžně vystaveno ultrafialovým paprskům slu-
nečního světla, vytváří si potřebný vitamin D samo. Kanadští
lékaři však varují imigranty z některých zemí, že jsou v Kanadě
vystaveni riziku jeho nedostatku, protože schopnost produko-
vat vitamin se liší podle barvy jejich pleti. Lidé s tmavší pletí
mají vyšší hladinu melaninu, který je přirozenou ochranou proti
slunci, takže potřebují více slunečního svitu k tomu, aby jejich
tělo produkovalo stejné množství vitaminu D, jako u lidí se
světlejší pletí. Problém se ještě zvyšuje v severních zeměpis-
ných šířkách, kde je zejména v zimním období slunečního svitu
málo. U dětí může vést nedostatek vitaminu D dokonce k rachi-
tidě, jak upozorňuje Rotary klub Brooks ve státu Alberta, kde
žije mnoho imigrantů a uprchlíků. Tamní Rotary klub proto
spolupracuje úzce s místní lékárnou, pro novorozence zajiš�uje
zdarma kapky s vitaminem D a současně pečuje o výchovu mla-
dých matek, aby pochopily význam vitaminu D pro jejich děti.

Nepredané po�nohospodárske produkty z farmárskeho trhu
v meste State College v Pensylvánii zvyčajne putovali do kom-
postu. Členovia Rotary klubu State College-Downtown sa teda

podujali na zbieranie nepredaných zvyškov
zeleniny, ovocia a pekárenských výrob-

kov, ktoré následne odovzdávajú
miestnej výdajni potravín. Hodinu
pred záverečnou rotariáni rozmiest-
nia na trhu pri jednotlivých stánkoch
prázdne koše. Obyčajne sa naplní 5 až

7 košov. Počas sezóny v roku 2009 sa
podarilo takýmto spôsobom
vyzbiera� 2350 kg po�no-
hospodárskych a potravinár-
skych produktov.

Podle studie Oxfordské univerzity je ve Spojeném království
postiženo demencí více než 820 tisíc osob. Sdružení nazvané
Rotarians Easing Problems of Dementia a založené několika
Rotary kluby z distriktů 1170 a 1290 napomohlo ke zřízení
jedenácti tzv. „kaváren paměti“ („memory cafe“). V nich se lidé
postižení demencí a doprovázení svými ošetřovateli setkávají
s dobrovolníky, s nimiž mohou navázat rozhovor, získat potřeb-
né informace, podílet se na různých aktivitách a na zábavě.
Setkají se tam i s odborníky na zdravotní péči. Na webové strán-
ce tohoto sdružení www.repod.org.uk mohou nalézt potřebné
informace z právní oblasti, ze zdravotnictví i z ekonomiky.

Program RYLA (Rotary Youth Leadership
Awards) zameraný na mladé vodcovské
osobnosti inšpiroval Rotary kluby v diš-
trikte 2440 k myšlienke vyškoli� študen-
tov pedagogických smerov, aby sa stali
vzorom pre svojich budúcich žiakov.
Študenti 3. a 4. ročníka vysokých škôl
mali počas 8 - až 10-týždňových
seminárov možnos�
vypoču� si pred-
nášky podnika-
te�ov, športovcov
a 
alších hostí, ktorí
hovorili o vedení
�udí, etike, tímovej
práci a motivácii.
Od školského roku
2007-08, kedy sa
semináre začali
organizova�, sa
na seminároch
zúčastnilo
500 študentov z 11
vysokých škôl.
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kanadských imigrantů
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Až donedávna bylo v okresní nemocnici na ostrově Ukerewe
v Tanzánii, kde žije na 350 000 lidí, pouze pět lůžek. Při svém po-
bytu na ostrově v Lake Victoria spatřil penzionovaný lékař John
Philip se svou ženou Chris, oba členové Rotary anglického klubu
Mirfield, místního lékaře, jak operuje pacienta při svitu baterky
a za nesterilních podmínek. Díky jejich úsilí zaměřenému na po-
moc této nemocnici dostala tato nemocnice v červnu 2009
vybavení v hodnotě 250 000 liber, jež byly získány dvěma účelo-
vými dotacemi od Nadace Rotary. Manželé Philipovi pak strávili
v této nemocnici společně se skupinou dalších 24 dobrovolníků
z Anglie a ze Švédska jeden týden, aby pomohli při obnově
novorozeneckého a chirurgického oddělení. Tito dobrovolníci
rozdělili mezi místním obyvatelstvem také tři tisíce sítí proti
moskytům a uspořádali pro ně besedy o boji proti moskytům.

Minulý rok sa rotariáni podujali zorganizova� jazdu na bicykloch
na podporu mieru a propagáciu Rotary. Trasa dlhá viac ako
4 000 km symbolicky spájala centrá dvoch ve�kých nábožen-
stiev – smerovala z Ríma do Mekky. Pelotón cyklistov dorazil do
cie�a v októbri minulého roka. V Ríme cyklisti prevzali z rúk pá-
peža Benedikta XVI. list s posolstvom dobrej vôle, ktorý odo-
vzdali guvernérovi provincie Makkah princovi Khalidovi Al-Fajsal
bin Abdul Aziz Al-Saudovi v jeho paláci. Myšlienka vznikla počas
výmenného pobytu medzi tureckým RC Antalya-Olimpos a ho-
landským RC Drechterland. Túto myšlienku podporili tiež kluby
a dištrikty v Nemecku a Jordánsku, a tiež kluby ležiace na danej
cyklistickej trase v Taliansku, Grécku, Turecku, Sýrii a Jordánsku.
Pelotón tvorilo tridsa� cyklistov, z ktorých polovica boli rotariáni.

Na Tajvanu žije na 130 000 handicapo-
vaných lidí, ovšem mají k dispozici
pouze 326 autobusů, schopných pře-
pravovat i vozíčkáře. Ti se proto často
nemohou dostavit k lékaři nebo k náv-
štěvě školy. V listopadu 2009 uvedlo
proto sedm Rotary distriktů ve
spolupráci se společností
China Motor do provozu
100 autobusů, přizpůso-
bených pro vozíčkáře
v hodnotě přesahující
31 milionů dolarů.
Byl to jeden z de-
seti velkorysých
projektů vyhláše-
ných  v rámci kampa-
ně „Make Taiwan Berger“.

Každý rok Rotary klub North Sydney
usporadúva grilovačku pre �udí, ktorí
sa prídu pozrie� na novoročný ohňo-
stroj v Sydney. Tento rok začali už

napoludnie, striedali sa
v 40-členných tímoch,

ktoré pripravovali
občerstvenie na

10 griloch.
Napriek daždivé-
mu počasiu,
ktoré odradilo

mnohých od náv-
števy areálu,
rotariáni obslú-

žili 2000 �udí.
Úsilie tohto klubu

vzbudilo pozornos�
rozhlasových a tele-
víznych staníc, čím
sa spropagovala
činnos� Rotary
a zvýšila sa infor-
movanos� o boji
s detskou
obrnou.

Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP
do češtiny přeložil Dobroslav Zeman, PDG, do slovenštiny Ivan Belan, PDG.
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přeložil: Petr Jan Pajas, PDG

Krátce poté, co v lednu zasáhlo Haiti zemětřesení, začali rotariáni telefono-
vat a posílat e-maily s dotazy, jak můžeme pomoci. Když Rotary Internatio-
nal umístilo svůj první příběh okamžité pomoci na svých stránkách, hned se
k tomu připojili on-line diskusí mnozí rotariáni. Už první reakce ukázala, jak
rotariáni přemýšlejí: „Jestli budete posílat rotariány, aby pomáhali přímo na
místě, dejte mi prosím vědět, jak se mohu připojit.“

Tento požadavek se na stránkách RI a na našich stránkách sociálních sítí
v dalších dnech zmnohonásobil. Rotariáni také sdělovali, co vše stačili udě-
lat: vybrali tisíce dolarů na nákup provizorních přístřeší (ShelterBoxes) a za-
řízení na čištění vody (Aquaboxes), přispívali přímo Rotary fondu pro pomoc
obětem zemětřesení na Haiti (Rotary’s Haiti Earthquake Relief Fund) a or-
ganizovali dopravu potravin, zásob a  lékařů na devastovaný ostrov.

Přímo na Haiti i v jeho okolí byli rotariáni také velmi aktivní. Místní rotariáni
pomáhali distribuovat ShelterBoxy těm, kdo zůstali bez přístřeší. Jeden
z nich, rotarián Claude Surena, lékař, poskytl ve svém domově přístřeší pro
100 zraněných obětí zemětřesení a změnil tak své sídlo na nemocnici, nehle-
dě na to, že bylo také poškozeno. Distrikt 7020 založil fond pomoci, zajistil
leteckou dopravu lékařských materiálů a na místě organizoval poskytování
pomoci v prvních týdnech po katastrofě.

A to je to, čím v oněch týdnech – a vlastně měsících a letech – mohlo a může
Rotary nejvíce přispět. Rotary samotné není nějakou agenturou poskytující
pomoc při katastrofách. Zato můžeme být velmi užiteční, pokud jde o dlou-
hodobou nápravu následků katastrofy. Dlouho poté, co pozornost médií již
zcela utichne, budou rotariáni stále na místě - a v případě Haiti to bude 17
místních klubů a tisíce dalších klubů ochotných pomoci. Máme-li soudit po-
dle toho, jaké úsilí bylo vynaloženo v Bangladéši, v Hondurasu, v Indonésii
a v řadě dalších zemí, budou rotariáni na Haiti působit ještě dlouho potom,
co pozornost veřejnosti pohasne a média půjdou o dům dál.

V tomto měsíci, který je měsícem globálního výhledu, se můžete dozvědět
více o úspěšném působení Rotary při pomoci obcím a zemím obnovujícím se
po katastrofě. Zjistíte, že jde o víc, než jen o náhradu toho, co bylo zničeno –
to co vzniká, je lepší než to, co zmizelo. Odhodlání rotariánů pomáhat těm,
kdo pomoc potřebuje. Kombinované s naší vytrvalostí a přítomností na mís-
tě, bude i nadále zdrojem naděje pro ty, jejichž životy rozbilo neštěstí.

Naše odpově� na tragédii, která postihla Haiti, demonstruje zájem a přání
Rotary pomáhat těm méně š	astným a je důkazem toho, co Rotary dělá nej-
lépe: poskytuje službu. Vám všem náleží poděkování za to, co děláte.

preklad: Ivan Belan, PDG

Vo februári som sa zúčastnil osláv 100. výročia Rotary klubu St. Paul v štáte Min-
nesota, USA. Po večeri podišla ku mne istá mladá dáma a spýtala sa: „Čo z toho,
čo ste tento rok v rámci Rotary videli a zažili, vás najviac chytilo za srdce?“

Úplne jednoduchá otázka, no odpoveda	 na ňu bolo takmer nemožné, preto-
že som videl to
ko toho, čo ma hlboko zasiahlo a spôsobilo, že som sa cítil
hrdý na to, že som rotarián. Počas uplynulých 12 mesiacov som mal príleži-
tos	 a privilégium na vlastné oči vidie	, ako sa naša rotariánska služba dotýka
životov 
udí a aké významné sú problémy, ktorým sa venujeme.

Vidie	 fotografie zdevastovaného Haiti po januárovom zemetrasení je jedna
vec. Úplne iné je prechádza	 sa medzi hromadou trosiek, vidie	 zrútené bu-
dovy a uvedomi	 si, že skutočný rozsah tragédie nebude nikdy známy.

Pred návštevou Banda Aceh v Indonézii, kde sa Rotary významnou mierou
podie
alo na obnove tohto mesta zničeného tsunami v roku 2004, som si mys-
lel, že poznám rozsah katastrofy. Ale v skutočnosti som nebol pripravený na
poh
ad na ve
ké nákladné lode uviaznuté v poli 2 míle od pobrežia, kam ich
tsunami odniesla.

V istom sirotinci v Číne, podporovanom Rotary, som držal v náručí dvojme-
sačné dievčatko, ktoré sa našlo opustené vo vlaku. Ke� som ju držal, pocho-
pil som, že to, čo Rotary poskytuje tomuto sirotincu – potraviny, teplé
oblečenie, čistý a bezpečný domov – je iba zlomok toho, čo opusteným de	om
chýba. Každé die	a zo všetkého najviac potrebuje cíti	, že je milované a toto
poznanie ma hlboko zasiahlo.

Je to
ko toho, čo my, rotariáni, môžeme málo urobi	, a čo bude pre druhých
znamena	 ve
mi ve
a. Hoci poskytovanie materiálnej pomoci je dôležité –
najmä v súvislosti so zabezpečením dodávok pitnej vody, zdravotnej starostli-
vosti, potravín a so zvyšovaním gramotnosti, je rovnako dôležité, aby sme
túto pomoc poskytovali spontánne a s pocitom, že nám na tom záleží. Totiž
práve záujem je často moment, čo 
u�om pomôže najviac.

Ke�že sa rotariánsky rok chýli ku koncu a spolu s ním aj moje funkčné obdo-
bie v pozícii prezidenta RI, chcem sa vám všetkým po�akova	 za vaše služby
Rotary a vašu podporu. Bolo mi c	ou slúži	 vám ako váš prezident, a na záver
pripomínam, že „Budúcnos� Rotary je vo vašich rukách“.

John Kenny
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

Projevy a zprávy prezidenta RI Johna Kennyho najdete na: www.rotary.org/president

BUDOUCNOST ROTARY JE VE TVÝCH RUKOU
BUDÚCNOSŤ ROTARY JE V TVOJICH RUKÁCH
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Na začiatku rotariánskeho roka som dostal otáz-
ku, čo by som chcel zanecha	 po sebe na konci
svojho funkčného obdobia. Odpove� bola celkom
jednoduchá – chcel som, aby pri mojom odchode
z funkcie bolo Rotary silnejšie, dynamickejšie
a zanietenejšie. Oblasti, na ktoré som sa snažil
sústredi	, sú členstvo, imidž a služba druhým, na-
jmä v súvislosti so zabezpečením pitnej vody,
zdravotnej starostlivosti, odstránením hladomo-
ru a zvýšením gramotnosti.

Čo sa týka členstva, stanovil som si cie
, ktorý som
pokladal za realistický – získa	 jedného kvalifiko-
vaného rotariána do každého klubu. To by bolo
33 000 nových členov, teda nárast o takmer tri
percentá. Dôležitos	 rastu členskej základne
vzrastá tiež v dôsledku ekonomickej recesie, kto-
rá mala negatívny dopad aj na Rotary. Treba ma	

na pamäti, že prostriedky, ktoré naša organizácia
získava, sú peniaze rotariánov a nie doláre, ktoré
nám padajú z neba.

Počas funkčného obdobia som necestoval to
ko,
ako moji predchodcovia, pretože som chcel viac
pôsobi	 v našom sídle v Evanstone. Istú krajinu som
však chcel navštívi	 hne� na začiatku môjho funkč-
ného obdobia. Tou krajinou bola Čína. Chcel som
sa osobne oboznámi	 s tamojšou situáciou. Existujú
kluby v Pekingu a Šanghaji, ale pokým vláda nepo-
volí občanom Číny členstvo v Rotary, členstvo v da-
ných kluboch je prístupné iba cudzím štátnym
príslušníkom. Absolvoval som významné rokovania
s nieko
kými ministrami. Títo predstavitelia čínskej
vlády poznajú záslužnú prácu, ktorú Rotary robí.
Ak teda budeme vo vzájomnom dialógu pokračo-
va	, možno sa sformujú �alšie kluby.

Navštívil som tiež Indonéziu – Banda Aceh, epi-
centrum ničivého tsunami v roku 2004. Obrovskú
silu tsunami pripomína ve
ká nákladná lo� uviaz-
nutá v poli viac ako 3 km od pobrežia. Pri tejto
katastrofe zahynulo viac ako 200 000 
udí, presný
počet obetí sa ani nikdy nedozvieme. Rotariáni
urobili obrovský kus práce pri obnove zničených
území. Miestna vláda dokonca dala Rotary poze-
mok, na ktorom kluby vybudovali sirotinec. Mal
som tú čes	 otvori	 zdravotnú kliniku s vybavením
venovaným rotariánmi, ktorá bola vybudovaná
v rámci druhej fázy projektu.

Po zemetrasení som vycestoval na Haiti, aby som
osobne dohodol, čo možno urobi	 pre 
udí v zúfa-
lej núdzi a ukázal tak svetu, že Rotary bolo pria-
mo na mieste, aby poskytlo pomoc. Sledovanie
reportáží o katastrofe v televízii je smutné, ale
prítomnos	 priamo v mieste neš	astia človeku
trhá srdce. Rotariáni dokázali zareagova	 ve
mi
pružne a touto cestou im �akujem za všetko, čo
urobili.

Ve
mi na mňa zapôsobila skvelá práca rotariá-
nov, ktorí pracujú v tichosti vo svojich kluboch
pre svoje komunity, ale tiež pre 
udí v iných kraji-
nách, ktorých nikdy ani nestretnú. Kladiem ob-
rovský dôraz na dôležitos	 práce jednotlivých
Rotary klubov. Bez oh
adu na rozhodnutia vede-
nia Rotary International, alebo smerovania pro-
jektov v rámci dištriktov, základnou jednotkou
Rotary je klub.

Tento rok som sa sústredil na tri hlavné oblasti:
zabezpečenie pitnej vody a zdravotnej starostli-
vosti, odstránenie hladomoru a zvýšenie gramot-
nosti. Domnievam sa, že voda sa stane
najdôležitejšou komoditou v 21. storočí a je na
nás všetkých, aby sme zabezpečili čistotu jej zdro-
jov. Hoci celé 
udstvo túži po pokojnom živote
a mieri vo svete, ako možno tento stav dosiahnu	,
ke� je stále ve
a takých, ktorí si dnes večer budú
líha	 hladní? Gramotnos	 je tiež nevyhnutná
a vzdelanie – zvláš	 vzdelávanie dievčat, je k
ú-
čom k potlačeniu chudoby vo svete.

Rotariáni vždy pristupovali ve
mi skromne k pro-
pagácii práce, ktorú robia. Na svoju prácu môže-
me by	 právom hrdí. Vystúpme preto z vlastného
tieňa a na�alej napredujme v šírení povedomia
o našej záslužnej práci.

Počas návštevy Číny sme spolu s manželkou nav-
štívili sirotinec založený Rotary klubom v Pekin-
gu. Priniesli nám dve dievčatká, ktoré sa našli
opustené vo vlaku. Dostali mená Dragonfly (Váž-
ka) a Strawberry (Jahoda). Ke� som v náručí dr-
žal malú Dragonfly a ona sa na mňa pozrela tak
spokojne a tak trochu v nemom úžase, zrazu som
dospel k prostému ale hlbokému poznaniu v sú-
vislosti s Rotary: Môžme venova	 viac než len pe-
niaze. Môžme venova	 pozornos	 a záujem.

Materiál prevzatý z ústrednej redakcie RWMP /
text: John Kenny, prezident RI,
preklad: Ivan Belan, PDG, foto: archív RWMPJohn Kenny a Dragonfly pri vrúcnom okamihu v pekingskom sirotinci.

Pohľadnica prezidenta:
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Hlavným cie
om vytvorenia pozície Rotary koor-
dinátorov je pomôc	 dištriktom a hlavne jednotli-
vým Rotary klubom realizova	 „Strategický plán
RI“, ktorého cie
om je, aby boli Rotary kluby
a celé rotariánske hnutie väčšie, lepšie a vidite
-
nejšie - to be Bigger, Better and Bolder. Tento
strategický cie
 v našich podmienkach Strednej
Európy je možné dosiahnu	:
1. Podporou a zdôraznením, že Rotary je organizá-
cia odborníkov, profesionálov – ak sa podarí pozva�
do našich klubov viac takýchto �udí, máme šancu
rozšíri� profesijnú službu obci, mládeži, humanitár-
nu službu, máme šancu by� viac vidite�ní (bolder)

v regióne i v celej spoločnosti. Obzvláš�, ke	 zdôraz-
níme, že príležitos� by� členmi našich klubov pre
mladých odborníkov a ženy je súčasne príležitos�
pre profesijný rast – je to cesta, ako by� väčší (bigger)
a lepší (better).
2. Neustálym vysvet�ovaním, že naša organizácia je
len čiastočne charitatívna, nie hlavne – čo sa mno-
hokrát nedostatočne prezentuje a tým aj nesprávne
chápe vo verejnosti.
Každý RC a samozrejme aj každý dištrikt je iný -
myslím si, že úlohou koordinátora je h
ada	 to, čo
nás všetkých zbližuje - a tu nie je potrebné h
ada	
nič nové. Je potrebné vráti	 sa ku základom Rota-

ry hnutia, k základným myšlienkam, cie
om
a princípom a hlavne ich dôkladne ovláda	, riadi	
sa nimi, dodržiava	 ich.
Pri plnení môjho poslania budem vychádza	
z analýz v jednotlivých dištriktoch, ktoré plánu-
jem urobi	 v spolupráci s guvernérmi, budem spo-
lupracova	 s koordinátorom Rotary Nadácie
a koordinátorom pre verejnú mienku (Public
Image Resource Coordinator). Verím, že bude
dobrá spolupráca s riadite
om RI Zóny 19 Ekke-
hartom Pandelom. Rada by som využila aj náš ča-
sopis Rotary Good News včítane anglickej verzie,
opriem sa o skúsenosti past guvernérov a všet-
kých, ktorí budú ochotní mi pomáha	. Budem sa
na�alej riadi	 mottom „Rozdávaj dobro“.

Text: Jennifer Lee Atkin, centrálna redakcia RWMP
Preklad: Ivan Belan, PDG
Rotariáni sa už môžu teši	, že pri riadení nespočetných programov Rotary Inter-
national budú ma	 odbornú asistenciu. Štyridsa	jeden koordinátorov Rotary je
pripravených zača	 poskytova	 poradenstvo a podporu v oblasti mládežníckych
programov, spolkov Rotary Fellowships a Rotariánskych akčných skupín. Budú
tiež radi	 klubom a dištriktom v oblasti strategického plánovania, efektívnych
vz	ahov s verejnos	ou, rozvoja vodcovstva a budovania členskej základne.
„Chceme, aby sa kluby ubezpečili v istote, že pre Rotary sú to najdôležitejšie“,
hovorí RI President-elect Ray Klinginsmith. „Pokia
 sa nebudeme stara	 o klu-
by, kluby nebudú prejavova	 záujem o Rotary International“.
Trojročné funkčné obdobie koordinátorov Rotary začne plynú	 1. júla. Prvora-
dou úlohou týchto koordinátorov bude zavies	 do praxe priority definované
v Strategickom pláne RI – podporu a posilnenie klubov, zameranie sa na hu-
manitné služby vo väčšej miere, výraznejšiu verejnú propagáciu imidžu Rotary
a zvyšovanie povedomia o Rotary. Koordinátori budú svoje služby uplatňova	
na stretnutiach na úrovni zón a budú sa zúčastňova	 na odborných seminároch
a workshopoch pripravovaných v spolupráci s poprednými predstavite
mi diš-
triktov. Geograficky ich pole pôsobnosti skopíruje oblas	 pôsobenia regionál-
nych koordinátorov Nadácie Rotary, pričom v každej zóne bude aspoň jeden
koordinátor Rotary. Cie
om je dosiahnu	 úzku spoluprácu medzi všetkými ko-
ordinátormi navzájom a tiež medzi nimi a riadite
om RI pre danú zónu.

Oba koordinátoři působí v těchto distriktech Rotary zóny 19:
D-1910 Rakousko - východ, Chorvatsko, Slovinsko, Bosna a Herzegovina;
D -1911 Maďarsko; D-1920 Rakousko západ; D-2000 Švýcarsko; D-2240 ČR a SR;
D-2241 Rumunsko; D-2490 Izrael.

Júlový debut koordinátorov RI

Strategický plán RI - Jozefa Poláková, PDG

Pozice koordinátora RI pro práci s veřejností je nyní ve stádiu formování.
Předpokládám velmi úzkou spolupráci s Jozefou Polákovou a to tak, aby se
synergicky doplňoval její zájem o koordinaci strategických záměrů RI a práce
s veřejností v oblasti našeho společného působení. Věřím, že se z mé strany
nebude jednat jen o předávání a metodický výklad materiálů vydaných a do-
poručených ústředím RI na úroveň jednotlivých distriktů.
Budu se snažit o co nejširší publicitu konkrétních aktivit rotariánů a to ve spolu-
práci jak s příslušnými regionálními časopisy RI, tak s národními a místními mé-
dii. Myslím si totiž, že vývoj nás nutí k zobrazování činnosti Rotary klubů
v mnohem asertivnější podobě - není už zvláš	 vhodné se skromně schovávat
a stydlivě odpovídat na otázky, k čemu jsme dobří a co jsme pro svoje profese,
pro obce a pro mezinárodní komunitu udělali. Hodně záleží na tom, jak nás na-
směruje nastupující prezident RI Ray Klinginsmith a jeho hlavní koordinátorka
Paulina Leongová z Taiwanu či její zástupce Robert Tomlinson ze Skotska, i na
tom, jaké podmínky se nám, zonálním a oblastním koordinátorům podaří spo-
lečně s regionálním koordinátorem pro Evropu Giovannim Jandolo z Itálie vy-
tvořit pro realizaci těchto cílů. Očekávám, že první výsledky se do úrovně nám
svěřených distriktů promítnou v průběhu několika příštích měsíců. �

Public relations – Petr J. Pajas, PDG

Noví koordinátoři RI Jozefa Poláková (vpravo) a Petr J. Pajas (uprostřed)společně s D.K. Lee,
prezidentem RI, při jeho návštěvě Prahy v roce 2007. (Foto: RGN / Svatopluk K. Jedlička)
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Vážené rotariánky, rotariáni, milí přátelé!

Blíží se konec rotariánského roku. Byl to rok
úspěšný? Úspěch závisí od toho, jestli je distrikt
v lepší kondici, než byl před rokem. Pokusím se
tedy rekapitulovat.
Je radostné, že se servisní aktivity téměř všech klu-
bů zdárně rozvíjejí. Není klubu, který by neměl ně-
jaký projekt, by	 třeba jen nevelký. S radostí
konstatuji, že většina klubů vyslyšela moji výzvu
uspořádat mimořádnou akci ve prospěch progra-
mu PolioPlus. Při návštěvách klubů jsem byl šíří
a hloubkou záběru často ohromen. Dobrých pří-
kladů je tolik, že jen vyjmenování významnějších
z nich by překročilo rozsah tohoto článku.
Nemůžeme být spokojeni s rozvojem členstva.
K 1. červenci 2009 měl distrikt 1 462 členů v 65
klubech, k dnešnímu dni máme 1 471 členů v 66
klubech. Nárůst o pouhých 9 členů rozhodně není
úspěchem. Vznikly dva nové kluby – RC Košice
Classic a Humenné. V zakládání se připravují
čtyři kluby. To je pozitivní vývoj.
Distriktní projekt Rotary Good News patří k těm
velmi úspěšným. Díky šéfredaktoru Svatopluku
Jedličkovi, redakčnímu týmu i všem, kteří do ča-
sopisu přispívají, máme k dispozici vynikající
možnost seznámit se vzájemně s aktivitami klu-
bů, ale také dát o sobě vědět na veřejnosti.
Jednoznačně největší prioritou mého guvernér-
ského roku je důraz na etiku a morálku. Musíme

se vrátit ke kořenům vzniku hnutí Rotary a nebát
se uplatňovat rotariánské zásady v profesi
i v osobním životě. Pro svůj rok jsem si zvolil mot-
to „Úctu k pravdě, vůli k činům!“. Chovejme se
podle něho k obchodním partnerům, k zaměst-
nancům, k nadřízeným a ostatním okolo nás.
Vnějším projevem této priority byla velmi úspěš-
ná konference o etice v podnikání a ve společnos-
ti v Ostravě, nad kterou jsem společně s bývalým
prezidentem Václavem Havlem převzal záštitu.
Doufám, že se tato vynikající akce dočká pokra-
čování. Během distriktní konference jsem pode-
psal dohodu o spolupráci s Etickým Fórem České
republiky.
Naší radostí a jednou z dalších priorit letošního
roku je mládež. Vždy	 budoucnost Rotary je pře-
devším v jejích rukou. Služba mládeži vždy byla
a zůstává vlajkovou lodí distriktu. Patříme v této
oblasti k nejlepším na světě, při srovnání počtu
výměnných studentů na počet rotariánů pak k ab-
solutní špičce. Dík patří činovníkům SM, zejména
Jánu Kriškovi, RC Bratislava, Ivanu Lamošovi,
RC Martin a Jaromíru Barákovi z RC Třebíč.
Velmi úspěšná byla i letos RYLA, prémiově ko-
naná v Kopřivnici. Perfektně ji připravil tým mla-
dých kolem Zdeňka Michálka z RC Ostrava.
Zmizelo další bílé místo na napě distriktu – Inter-
act. Zárodek prvního klubu středoškoláků vznikl
v Praze díky péči RC Prague International
a osobně prezidenta Kraiga Klossona. Doufám,

že se můj nástupce dočká prvního Charteru Inter-
act klubu.
Mezi rotariány v rámci klubu, v distriktu i v za-
hraničí musí dobře fungovat komunikace. Bylo
nutno vytvořit nový interaktivní webový portál.
Ulehčí život činovníkům klubu i distriktu, bude
sloužit k informovanosti členů o akcích podle
profese a hobby. Portál bude plnit mnohé další
úkoly moderního komunikačního prostředku.
Dobrým symptomem letošního roku je nastarto-
vání rotariánského následovnictví, fellowshipu.
Šňůra golfových turnajů „O sako guvernéra dis-
triktu“ přilákala desítky rotariánů a jejich rodin-
ných příslušníků. Společně s tenisty, příznivci
Junáka a dalšími zájmovými skupinami se golfisté
stávají zárodkem fellowshipu uvnitř našeho dis-
triktu. Vždy	 jestliže se scházíme jako rotariáni
při provozování našeho hobby – je radost ze set-
kávání dvojnásobná.
Vrátím se k otázce, kterou jsem položil na začát-
ku. Byl tento rok úspěšný?
Ve většině oblastí naší činnosti jsme i letos dosáh-
li pokroku. Nebojím se tedy konstatovat, že letoš-
ní rok byl úspěšný, mohu-li se odvážit takového
hodnocení z pozice guvernéra distriktu. Děkuji
za to vám všem, kteří jste mi v mém úsilí velmi vý-
znamně pomohli. Členům řídícího výboru, asis-
tentům, členům výborů a komisí, prezidentům,
sekretářům i členům klubů. Protože bez přátel-
ství a spolupráce bychom se nehnuli z místa.

František Ryneš,
guvernér distriktu 2240

František Ryneš, PHF, Cena TJB
guvernér Distriktu 2240 pro období 2009/2010
člen RC Třebíč

František Ryneš (vpravo) předal funkci guvernéra a s ní spojené insignie distriktu symbolicky svému nástupci Martinu Tim-
rovi v závěru červnové Distriktní konference. (foto: RGN/skj)
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Ačkoli se program distriktních konferencí řídí jednotným schématem plat-
ným po celém světě, jejich pravidelní účastníci potvrdí, že ve své atmosféře
a výsledku není ani jedna podobná té druhé. Dokázala to i letošní konference
našeho distriktu, která se uskutečnila od pátku 4. do neděle 6. června. Prv-
ním osvěžením byla ta skutečnost, že se uskutečnila na dvou velmi atraktiv-
ních místech – pracovní část v kongresovém centru Hotelu Grand v Třebíči
a společenská část v historických sálech barokního zámku v Jaroměřicích
nad Rokytnou.

Třebíč jako město, jehož historické jádro je zapsané na seznamu památek
UNESCO, nabídlo také velmi zajímavý program pro ty, kteří doprovázeli de-
legáty konference a neúčastnili se pracovních jednání. V předvečer konfe-
rence pozval guvernér distriktu František Ryneš delegáty a hosty na číši vína
do restaurace Titanic. O dobrou náladu se až do pozdních nočních hodin po-
starala džezová kapela ze Ž�áru nad Sázavou.

Pracovní část konference se tentokrát nesla v duchu rozšiřování mezinárodní
spolupráce a rozvoje aktivit rotariánů prostřednictvím tzv. fellowships, nebo-
li zájmových skupin. Tento trend ve svém vystoupení podpořil i zástupce svě-
tového prezidenta RI James Anthony Black z Velké Britanie. Jozefa
Poláková, PDG, seznámila účastníky konference s aktuálním stavem největ-
šího projektu Rotary, projektu PolioPlus, tedy se snahou o úplné vymýcení
dětské obrny na světě. Ivan Belan, PDG, podal referát o jednání Legislativní
rady RI, jehož se zúčastnil jako delegát našeho distriktu (podrobnější infor-
maci připravujeme do příštího čísla RGN). Ve zprávě guvernéra distriktu
Františeka Ryneše o průběhu uplynulého rotariánského roku zaujala přede-
vším rozmanitost aktivit, které spojují jednotlivé Rotary kluby v rámci naše-
ho distriktu. Pozornosti se těšila i zpráva Juraje Píše o aktivitách Rotaract
klubů. Zmocnění delegáti klubů v závěru schválili dokumenty potřebné pro
zajištění akceschopnosti distriktu.

V průběhu společenské části pozdravil účastníky konference radní Kraje Vy-
sočina ing. Josef Matějek, místostarosta Jaroměřic nad Rokytnou a současně
kastelán zdejšího zámku Ing. Radim Petr a několik dalších významných hos-
tů z partnerských distriktů. Slavnostní atmosféru společenské části konferen-
ce podpořil svým vystoupením mladý talentovaný houslista Marco Čaňo,

Účastníci pracovní části konference zaplnili kongresové centrum třebíčského Hotelu Grand
do posledního místečka. (Foto: Svatopluk K. Jedlička)

Čestným hostem společenské části konference byl ing. Josef Matějek, radní Kraje Vysočina
(v popředí). (Foto: Svatopluk K. Jedlička)

Konference se zúčastnily také oba týmy zapojené letos do programu GSE (krátkodobé vý-
měny studijních skupin). Tým z USA (na snímku) velmi vysoko hodnotil organizační zajiště-
ní i odbornou úroveň pobytu u nás. Na konferenci se představil i reciproční tým, který byl
vyslán naším distriktem do USA. (Foto: Svatopluk K. Jedlička)

Atraktivním bodem programu distriktních konferencí je pokaždé prezentace zahraničních
studentů, kteří se účastnili ročního výměnného pobytu u nás. (Foto: Svatopluk K. Jedlička)
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student třetího ročníku konzervatoře, kterého dlouhodobě podporuje RC
Telč.

Večerní program na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou byl již v ryze nefor-
málním duchu. Účastníky konference mile překvapili zaměstnanci zámku,
místní ochotníci i děti z okolí. V dobových kostýmech pro ně společně při-
pravili svérázný výklad o historii zámku, žertovné prohlídky sálů a neobvyklý
pohled na vznik první české opery Václava Míči „O založení města Jaromě-
řic“. Večer zpříjemnila také třebíčská skupina historického šermu Libertas
a cimbálová muzika třebíčské Lidové školy umění nebo taneční skupina Yo-
cheved z Třebíče, která předvedla tradiční židovské tance.

Další události, které se staly v průběhu konference, jsou zachyceny v naší fotore-
portáži.

Text: Svatopluk K. Jedlička

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Den před distriktní konferencí se uskutečnilo společné pracovní setkání
zástupců všech mezinárodních výborů pro spolupráci Rotary klubů
v našem distriktu s Rotary kluby v zahraničí (Rakousko, Německo, Ma-
�arsko, Polsko, Ukrajina, Holandsko, Velká Británie, Irsko, USA a Iz-
rael). Pod vedením hlavního distriktního koordinátora těchto aktivit
a zástupce našeho distriktu v evropském výboru CEEMA Otakara Ve-
selého (PDG) byly projednání konkrétní projekty jednotlivých výborů
i celková strategie mezinárodní spolupráce našeho distriktu. Podrob-
nější materiál k tomuto tématu připravujeme pro příští číslo RGN
(Text: Svatopluk K. Jedlička, foto: Dobroslav Zeman).

ROTARY GOVERNOR GOLF TOUR
V průběhu slavnostní části konference byly vyhlášeny výsledky prvního
ročníku distriktní golfové tury. Uskutečnila se v průběhu letošního rota-
riánského roku na pěti golfových hřištích a účastnily se jí tři desítky rota-
riánů či jejich rodinných příslušníků. Nositelem golfového saka
věnovaného guvernérem distriktu nejúspěšnějšímu hráči se stal Jan
Holý z RC Praha, vítězným klubem pak RC Praha, který získal putovní
pohár věnovaný sklárnami Blažek Glass Poděbrady (na snímku). Po-
drobnější informaci o průběhu této golfové tury a přípravách příštího
ročníku připravujeme pro příští, srpnové číslo RGN. (Text: Jan Hlaváč,
foto: Svatopluk K. Jedlička).

V průběhu konference se představil také Alexander Turkovič z RC Brno, kterého navrhla
nominační komise distriktu na pozici guvernéra pro období 2012/2013. (Foto: Svatopluk

K. Jedlička)

V průběhu konference udělil guvernér distriktu František Ryneš (vlevo) ocenění těm, kteří
se zasloužili o rozvoj našeho společenství Rotary. Mezi těmi, kteří získali některé z ocenění
(ocenění Nadace Rotary „Paul Harris Fellow“, Cenu T.J.Bati nebo „Ocenění za službu dis-
triktu“) byli i dva mladí lidé, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj distriktní služby mládeži,
Mária Džurňáková a Ivan Polák. (Foto: Svatopluk K. Jedlička)

V průběhu společenského večera se v jaroměřickém zámku vystřídalo několik uměleckých sou-
borů – na snímku členové tanečního souboru Yocheved z Třebíče (Foto: Jaroslav Šmarda)
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Vaše rotariánské dějiny jsou pro vás velmi důležité. Rotariánské hnutí je věr-
ným obrazem dějin Střední Evropy. Vaše brožura „Rotary bez hranic“ je
úchvatné čtení. Četl jsem a slyšel o všem, co jste vykonali a čím jste za ta léta
prošli. Cítím velkou pokoru a v němém úžasu se skláním před tím, co jste do-
kázali. Ukazujete nám všem, co všechno lze učinit.
Bývalý guvernér distriktu Otakar Veselý je autorem jednoho z nejlepších citá-
tů, které jsem kdy slyšel: „Rotariánství je svět bez hranic v dějinách a čase“.
Stojíme před mnohými výzvami a každý rok dochází k mnoha neštěstím.
Znamená to, že rotariáni jsou stále potřeba. Jako rotariáni chápeme nejen
význam místních aktivit, ale i význam posilování schopnosti vypořádat se
s katastrofami v globálním měřítku. Všichni víme, že Nadace Rotary Inter-
national je nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat RI naplňovat
rotariánské ideály. Posláním rotariánů je budovat svět porozumění a míru
prostřednictvím místních, národních a mezinárodních humanitárních, vzdě-
lávacích a kulturních programů. Včerejší jednání ICC bylo inspirativní. Zá-
měry jsou chvályhodné a budou mít dalekosáhlé účinky. Možná, že svět bude
následovat váš příklad.

Nadace Rotary se těší nadšené podpoře všech rotariánů, kteří dobrovolně
a štědře přispívají svým časem a finančními prostředky. Naše nadace je jed-
nou z vůdčích světových dobročinných organizací a každý rotarián může být
právem hrdý na její výsledky v minulosti, přítomnosti i v budoucnu. Při všech
velkých pohromách rotariáni dnes spolupracují s předními humanitárními
organizacemi, jako jsou UNICEF, Mezinárodní federace společností Červe-
ného kříže a Červeného půlměsíce a Lékaři bez hranic. Delegáti nedávného
zasedání Legislativní rady RI hlasovali pro to, aby Rotary International byla
požádána o vybudování celosvětového zdroje rychlé a včasné pomoci oblas-
tem, postiženým přírodními katastrofami.
Vážená PDG Jozefo Poláková, vřelé díky za vaši vynikající prezentaci kam-
paně Rotary Polio směřující k vymýcení dětské obrny. Jak jsem řekl dnes do-
poledne, PolioPlus je největším korporátním programem od vzniku rota-
riánského hnutí a stále jej považujeme za naši vrcholnou prioritu. V posled-

ních letech jsme zažili mnoho obtíží, ale pokud máme splnit slib našim rotari-
ánským kolegům a vymýtit dětskou obrnu, nesmíme se vzdát. Jen se musíme
víc snažit, a když si toto poslání vezmeme za své, zjistíme, že jsme schopni
zprostit svět této hrozby.
Představme si svět, zbavený zla dětské obrny! Jsme blízko splnění našeho
snu. Budoucnost tohoto boje je v našich rukách a já jsem přesvědčen o tom,
že se budeme usilovně snažit splnit slib o vymýcení této nemoci.
Františku, doufám, že ty osobně a tvůj distrikt jste měli dobrý rok a nově zvo-
lenému guvernéru vašeho distriktu Martinu Timrovi přeji úspěšný rok ve veš-
kerém činění. Prosím, mějte na paměti, že zdánlivá maličkost může provždy
změnit něčí život.

Tyto tři dny byly tak pěkné, že podle mého mínění by se prezident John a jeho
paní Joan s potěšením zúčastnili jednání – a byli by zjistili, že rotariáni Dis-
triktu 2240 vědí, že budoucnost Rotary mají ve svých rukách.
Pro Elspeth a mne jako zástupce našeho prezidenta bylo výsadou a ctí zúčast-
nit se vašeho jednání. Vaše konference měla všechny znaky toho, čemu říká-
me rotariánský obsah. Co je to za ingredienci, která se stane pojivem jedné
konference? Nelze ji analyzovat a nelze ji vytvořit z ničeho. Přichází v pří-
hodné atmosféře a je to pocit sounáležitosti.
Konference nepadají z čistého nebe. Jsou výsledkem velkého snažení, orga-
nizování a plánování. Tobě, Františku a všem ostatním, bych jménem prezi-
denta rád poděkoval za všechno to, co jste podnikli v zájmu úspěchu této
konference.
Jestli si myslíte, že prezident se to nikdy nedozví, mohu vás ujistit, že opak je
pravdou.
Guvernére Františku, jako zástupce prezidenta Rotary International ti děku-
ji za milé osobní přijetí. Chci ti gratulovat ke konferenci, na kterou budeš
hrdý a budeš vděčně vzpomínat na její úspěch a přátelské ovzduší. Všeobec-
ná podpora tvého snažení je tím největším uznáním tvé práce. Všem lidem
z Distriktu 2240 děkuji za přátelské přijetí Elspeth a mé osoby. S láskou na
vás budeme vzpomínat, nebo	 u vás jsme ztratili kousek našich srdcí.

Nejvýznamnějším hostem každé distriktní konference je zástupce prezi-
denta RI. Letos jím byl James Anthony Black, PDG skotského distriktu
1230 a dlouholetý osobní přítel úřadujícího prezidenta RI Johna Kenny-
ho. Účastnil se všech pracovních jednání předcházejících konferenci, do-
provodných akcí i pracovní a společenské části konference. Své postřehy
shrnul v závěrečném vystoupení (překlad Libor Tejdl, redakce RGN).

Tom Black dal svému vystoupení tečku v podobě tradiční keltské modlitby:
Kéž vám cesta vyjde vstříc. Kéž vám vítr stále duje do zad.

Kéž vám slunce hřeje tvář. Kéž déš� měkce skropí vaše pole.
A až se příště potkáme, kéž vás ochrání váš Bůh svou dlaní.

Zástupce prezidenta RI Anthony Black pozorně sledoval celý program konference. (Foto:

Svatopluk K. Jedlička)

Služba mládeži na různých úrovních je dlouhodobým zájmem Anthony Blacka (vpravo). Proto
uvítal setkání s místopředsedou distriktního výboru pro tuto oblast Ivanem Lamošem (upros-
třed) a reprezentantem sdružení Rotex Ivanem Polákem. (Foto: Svatopluk K. Jedlička)

Anthony Black osobně poděkoval i hlavním organizátorům konference, členům RC Třebíč,
jmenovitě pak prezidentovi klubu Jaroslavu Soukupovi (vlevo) a jeho nástupci pro příští rok
Tiboru Szabo. (Foto: Svatopluk K. Jedlička)
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Respekt k pravdě – vůli k činům
Guvernérské heslo tohoto roku mne neodbytně svádí k začátku, jakým bývají
uvozeny anekdoty: „Mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Kterou
chcete dříve?“ Oslovený obvykle zvolí nejprve tu špatnou, aby ji měl za se-
bou, a aby pak ona dobrá zpráva uvedla věci na pravou míru. To je rozumná
volba. Předpokládám, že by to tak bylo i u vás, a proto tedy z oněch dvou
zpráv nejprve tu špatnou.

Špatná zpráva
Pojem „pravda“ je pro nás a celou západní kulturu magickým zaklínadlem.
Je bojovým heslem vyšitým na praporech, je hvězdou, za kterou jdou davy
jako za hvězdou betlémskou. Ve jménu pravdy jde jeden zástup rozbíjet hla-
vy jinému zástupu, mávajícímu kolem sebe nějakou jinou pravdou. Pravdou
se ohání kdekdo a kdeco. Zeptejte se však nějakého takového bojovníka za
pravdu, co že to vlastně ta „pravda“ je, a uslyšíte nejspíše bezradné koktání.
Není divu. Je o tom složitá věda, nazývající se gnozeologie, epistemologie či
noetika, a v nich je vše dnes již tak dokonale zašmodrcháno, že po jejich kom-
pletním prostudování by člověk byl zralý na sanatorium s celodenní péčí.
Pokusím se s únosnou mírou zjednodušení z tohoto guláše vylovit něco, co
vám ukáže katastrofickou povážlivost tohoto pojmu, spoluvinnou na tragedi-
ích evropských i světových dějin. Již staří Řekové (jak jinak) se této otázce vě-
novali, protože po rozptýlení mlh mýtického vidění světa se tato otázka před
nimi objevila jako nový přízrak. Která ze dvou nebo několika setkavších se
myšlenek je lepší? Které z několika různých tvrzení, vztahujících se k jedné
a téže věci, je více hodno respektu? Sofisté, Sokrates, Platon i Aristoteles to
probírali ze všech stran a vyšlo z toho přibližně následující: jsou dva různé
druhy pravdy. Tu jednu, jednodušší, lze nazvat „korespondenční“. To zna-
mená, že dané tvrzení je ve shodě s nějakou zjistitelnou a ověřitelnou skuteč-
ností. Diamant je tvrdší než sklo. Druhá podoba či forma pravdy je ovšem
poněkud náročnější, a k tomu všemu ještě, k dovršení celé patálie, v životě
často potřebnější. Je to pravda, zvaná obvykle „koherenční“. Takovou kohe-
renční pravdou je to, že toto naše jednání distriktní konference se koná
5. června roku 2010. Toto datum pro náš dnešek platí totiž pouze v kontextu
gregoriánského kalendáře. Sám gregoriánský kalendář ovšem, žel, vůči jiným
možným a existujícím kalendářům není ani více ani méně „správný“. Řekně-
me to tedy takto: systém gregoriánského kalendáře byl prohlášen za souřad-
nicový systém, v jehož rámci je pravdivou výpovědí tvrzení, že dnes je 5. 6.

2010. To je podstata koherenční pravdy. Bohužel, stejnou povahu jako kalen-
dář mají i náboženská, filosofická a ekonomická učení. Určují sice rámec,
v němž je možno mluvit o koherenci či inkoherenci určitých tvrzení, ale sama
nejsou nijak dokazatelná, protože není nic, s čím by mohly korespondovat
a co by je tedy mohlo ověřit a verifikovat. Tak například i spravedlivé nebo
nespravedlivé je něco vždy, žel, v rámci nějakého „kalendáře“, v koherenč-
ním rámci nějakého určitého pochopení člověka a světa. Ba ani palce nejsou
o nic méně nebo více pravdivé než centimetry...
V celých evropských dějinách, ve kterých spolu soupeří několik různých po-
jetí světa, jednotlivce a společnosti, lze stále znovu vidět jednu a tutéž ten-
denci. Je jí zcela pochopitelná snaha prohlásit určitý zvolený „kalendář“ za
pravdivý korespondenčně, a tím ovšem dodat i náležité solidnosti jednotli-
vým datům, která z něj vyplývají, a získat tak převahu nad jinými „kalendáři“.
Korespondenční pravdy se totiž lidem jeví být tak nějak „pravdivější“ a solid-
nější. Církev předkládala ve středověku své učení jakožto korespondující
s božím zjevením, komunisté hlásali korespondenci jejich ideologie s objek-
tivními zákony vývoje lidské společnosti, a ekonomičtí liberálové odkazují na
korespondenci jejich ekonomických teorií s lidskou přirozeností. Všechny
tyto korespondence jsou ovšem pouze neověřitelným předmětem zbožné
víry. To je dost špatná zpráva. I proto nakonec všechny ideologické spory vy-
hrálo něco jiného, než argumenty. Pravda je vždy na té straně, které má sil-
nější bataliony, říká s hořkou ironií brněnský myslitel František Vymazal.
Heslo „Pravda vítězí“ mně tak vždy připomíná jiný slogan: čeho má kdo nej-
méně, to si vyšije na prapor. Z tohoto hesla se ovšem logicky odvozuje, že to,
co zvítězilo, je pravda. Pojem „pravda“ se tak ovšem v evropských dějinách
stal obchodním marketingovým označením, spojovaným naprosto s čímko-
liv, čemu člověk z nějakého důvodu chce dodat vážnost a přesvědčivost.
Je to bída. Ještě jedna miniatura na závěr. V souvislosti s krizí, která se ode-
hrála před několika lety v české televizi, vystoupil tehdy v diskusi jeden z re-
voltujících zaměstnanců a proti němu seděl Milan Knížák. Ten první se
nadechl a spustil: „Řeknu vám pravdu, jak to je!“ Mistr Knížák mu však sko-
čil do řeči a pronesl do kamene vytesatelná slova: „Ne pane redaktore, vy
nám neřeknete žádnou pravdu. Vy nám nanejvýš řeknete, co si o té věci sám
myslíte.“ Ano, až tak stálým nadužíváním a zneužíváním vznešený pojem

Poselství o pravdě, obzvláště pak té rotariánské, přednesl ve slavnostní
části konference jako klíčový bod programu Milan Klapetek, čestný
člen RC Brno City, odborný asistent brněnského Vysokého učení tech-
nického. Posluchači jeho slova ocenili spontánním závěrečným potles-
kem „ve stoje“. Po zásluze je proto v mírně redigované podobě
předkládáme i našim čtenářům.

NOVÁ PARTNERSKÁ ORGANIZACE DISTRIKTU.
Na základě několika úspěšně realizovaných společných akcí v minulých letech byla v průběhu
konference ratifikována mezi naším distriktem a Etickým forem ČR rámcová smlouva o dlou-
hodobé spolupráci a vzájemném partnerství. Za Etické fórum ČR ji podepsal jeho místopředse-
da, rotarián Milan Lášek (RC Praha Staré Město). Etické fórum ČR je neziskovým občanským
sdružením, které má zhruba 440 členů různých profesí a mnoho sympatizantů z celé ČR. Ustavi-
lo se v posledním roce minulého století jako reakce na sílící volání po morální obrodě společnos-
ti, zdevastované během posledních padesáti let hned dvěma totalitními režimy, voláním po
renesanci slušnosti, jež se podle výzkumů z mezilidských vztahů vytrácí. Proto EF pořádá po
celé ČR přednáškové cykly, semináře a konference, spolupracuje s orgány veřejné správy, školí
podnikatele, administrativní pracovníky, důstojníky, metodicky napomáhá při vytváření etic-
kých kodexů (např. České televize), vydává ve své edici metodickou literaturu etické výchovy.

Některé jeho projekty jsou realizovány i na Slovensku. Společným úsilím rotariánů a členů Etického fóra ČR se například v závěru minulého roku podaři-
lo prosadit zavedení předmětu „etická výchova“ do učebních osnov škol v ČR (na Slovensku je „etická výchova“ oficiálním předmětem výuky již několik
let). Podrobnější materiály o Etickém fóru ČR připravujeme do některého z příštích čísle RGN. (Text: Svatopluk K. Jedlička, foto: Dobroslav Zeman)

Milan Klapetek při poutavém a podnětném vystoupení (Foto: Jaroslav Šmarda, RC Třebíč)
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„pravda“ zdegeneroval, že je většině lidí jednoduše totožný s momentálním
stavem jejich mysli, s jejich názorem. Je to ovšem velmi nebezpečný „zesilo-
vač“. Zamíchá-li se takto pojatá pravda do jakéhokoliv názorového rozdílu
nebo sporu, je z něj rázem boj dobra se zlem, pravdy se lží, a vyjde z toho ne-
milosrdná křížová výprava. Vyplývá z toho ovšem také i to, že když vám ně-
kdo řekne, že máte (nebo nemáte) pravdu, znamená to jenom a pouze to, že
vaše názory souhlasí (nesouhlasí) s jeho. Větší devalvaci a úpadek tohoto
svatého slova Pravda je sotva možno si představit. A to už je moc, moc špatná
zpráva.

A nyní ta dobrá zpráva
Jak již tomu často v anekdotách i v životě bývá, ta dobrá zpráva je vlastně
pouze z jiné strany viděná předchozí špatná zpráva. Postmoderní zapochybo-
vání o možnosti korespondenčního chápání pravdivosti světonázorových sy-
stémů a postojů nás vrací do autentičtějších časů, kdy základy dnešních myš-
lenkových soustav vznikaly. To, že člověk věřil tomu nebo onomu bohu, bylo
jeho volbou, která nebývala spojena s představou „vědecké ověřitelnosti“,
protože žádná taková představa verifikující vědy neexistovala, nebývala ob-
vykle spojována ani s představou univerzální platnosti. I Platon vidí svou
pravdu jako v dálce ležící úběžník, kterého se člověk nemůže zmocnit, který
může pouze vidět jako nedostižnou normu, ideu, hodnotu, ke které může
pouze mířit a o ni usilovat. V biblickém pojetí je pravda něčím, co lze nazvat
„zvolené východisko“. „Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomíná-
me jméno Hospodina, svého Boha“ tak to například vyjadřuje žalm 20,8. Je-
den člověk viděl svého boha v Hospodinu, druhý v Baalovi, třetí v Ištaře,
čtvrtý v Diovi Olympském, a každý ten bůh znamenal jistý koherenční rámec,
určující a verifikující člověkovy názory a postoje. Do tohoto stavu se ovšem
promítl nezbytný fenomén lidské civilizace, totiž stát a jeho náboženství.
Státní náboženství vytvářelo rámec daného státního celku, státní náboženství
vytvářelo vědomí sounáležitosti jeho obyvatel a bylo garantem smluv, práva
a spravedlnosti. Nebylo tedy nic neobvyklého na tom, že člověk uctíval svého
boha, který byl s určitými příslušnými stanovisky a hodnotami organizujícím
rámcem jeho osobního života, a mimo to věnoval patřičnou povinnou úctu
božstvům státním. V mimožidovském a mimokřes	anském mnohobožství na
tom nebylo shledáváno nic divného ani nepatřičného.
S přijetím křes	anství za státní náboženství r. 380 za císaře Theodosia byl
ustaven poměrně nepřirozený a celkem vratký stav, který, obávám se, nako-
nec do jisté míry znehodnotil i samu křes	anskou víru. Věřit v křes	anstvím
prezentovaného boha nebylo nadále aktem svobodného rozhodnutí a odda-
né důvěry, nýbrž státním nařízením, resp. rozumným aktem, dokazatelným
logickými argumenty. Víra byla prohlášena za korespondenční pravdu. Je-

den a tentýž bůh byl také najednou bohem osobním i státním, což byla vzhle-
dem k odlišnosti jejich funkce velmi nezvyklá situace. Názory, v jejichž jmé-
nu byly tyto středověké totalitní nároky na počátku novověku odmítány, měly
ovšem rovněž, pochopitelně, povahu nároku stejně totalitního. Ten se proje-
vuje v podobě představy o nutné existenci poznatelné a uchopitelné objektiv-
ní korespondenční vědecké či přirozené Pravdy, kterou by měli všichni
dobrovolně a spontánně respektovat. Optimisticky se dokonce předpokláda-
lo, že taková pravda sama radostně vyskočí na svět, když se odstraní dusivý
příkrov církevních dogmat. Kolaps i této představy (přiznaný postmoderní fi-
losofií) je dobrým počátkem k pochopení toho, co bylo zřejmé na počátku –
že pro světonázorové postoje žádná korespondenční pravda k dispozici není.
Člověk si svou životní pravdu volí, volí si svůj souřadnicový systém, podle kte-
rého bude rozlišovat dobré a nedobré, pravé a nepravé. Znamená to ovšem
také, že se svou zvolenou pravdou, svým kalendářem, nese i svou kůži na trh,
že je za ni zodpověden a nemůže se vymlouvat na to, že „to tak přece je“.
Asi neexistuje žádná rotariánská dogmatika nebo katechismus, a to je dobře.
Ale přesto, jak by vypadala ta rotariánská pravda, kdyby ji bylo nutno formu-
lovat? V kterémsi čísle Good News mne jednou zaujala věta asi tohoto znění:
„My, kterým Štěstěna dala více než jiným, cítíme svůj závazek vůči ostatním“.
Ano, to je vlastně rotariánská zvolená Pravda a Credo. To, co člověk má
a spravuje, je totiž stejně dobře možno považovat a prohlašovat za výlučné
absolutní vlastnictví daného člověka, ze kterého mu žádný právní ani morální
závazek vůči jiným (krom daní) nevyplývá. Pro někoho jsou dokonce nespra-
vedlností i ty daně. Jiným zcela možným náhledem je ten, že vše je vlastnic-
tvím lidského společenství, které se na tvorbě statků nějak účastní,
a individuum žádná svá individuální práva ke svému dílu nemá. Rotarián si
vybral třetí řešení – považuje to, co dostal navíc (a	 již od Štěstěny nebo od
Hospodina) sice za své, avšak s morálním závazkem vůči ostatním, kteří do-
stali méně nebo nic. A z vědomí závazku povstává vůle k činům, vědomí ono-
ho závazku je přímo motorem oné vůle.
A ještě jeden dobrý důsledek má dle mého názoru rotariánská vědomě zvolená
(koherenční) pravda. Vědomí její „zvolenosti“ umožňuje dialog s ostatními,
s těmi nalevo i napravo. S oběma máme totiž cosi společného. Naše pravda
není jediná možná, není ani objektivní, ani vědecká, ani přirozená. Je prostě
zvolená. Proto není nutno se dívat na ty ostatní jako na blázny nebo zločince.
To umožňuje kultivovaný dialog. Příklad takového možného dialogu vždy
spatřuji v příběhu jedné skutečné postavy, anglického plukovníka Nicholsona,
popsaného v románu Most přes řeku Kwai. Poněkud odlišně od mírně defor-
movaného podání autora onoho románu vzpomínal sám plukovník Nicholson
na své hovory, které jako zajatec vedl s plukovníkem Saitó, který byl velitelem
japonského zajateckého tábora. Hovory dvou patrně těžko slučitelných kohe-
renčních soustav končily prý sice neshodou, ale pokorným společným závěrem
„Bůh ví, kdo z nás má pravdu.“ Jako teolog zvláště oceňuji to, že se ti vojáci
hned nato nezačali hádat, bůh kterého z nich že to ví.
Ano, nad všemi myšlenkovými soustavami se, jak věřím, kdesi vznáší ona věč-
ná a absolutní pravda. Je však neuchopitelná, neinstitucionalizovatelná. Jako
rotarián pak věřím, že ona má rotariánská zvolená pravda je s tou absolutní
v jakémsi nevyslovitelném souladu, který nemohu nikomu korespondenčně
předvést. To, že si tuto pravdu za svou vybrala nepřehlédnutelná množina
lidí ve všech koutech světa, to je ovšem velmi dobrá zpráva. I proto věřím, že
naše rotariánské dílo neshoří, biblicky řečeno, v ohni marnosti a pomíjivosti.
A nyní tedy mohu říci, věda, že vím co říkám:
Respekt k pravdě – vůli k činům
Je to dobrá zpráva. Moc dobrá zpráva. Very Good News. �

Foto: Jaroslav Šmarda

Účastníci konference odměnili vystoupení přítele Klapetka spontánním potleskem „ve sto-
je“. (Foto: Svatopluk K. Jedlička)
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Text a foto: Marián Šimkulič, RC Humenné

Vyše dva roky sa v Humennom stretávala skupina
budúcich rotariánov v hoteli Best Western Kar-
patia. K prvým patrili Milan Mňahončák, Ivan
Pajtaš, Peter Tomovčík, Ján Čema, Anton Uleh-
la, Marián Lipa a Marián Šimkulič. Medzitým sa
rodina rotariánov rozrástla na 22 členov. Ako si
na chvíle zrodu spomínajú niektorí zakladajúci
členovia? Čo ich motivovalo ku založeniu Rotary
klubu? Aké sú ich zámery?

Peter TOMOVČÍK: „Bol som členom Rotary v Ka-
nade. Ako naše rotariánske motto hovorí: Služba je
viac ako ja – snažil som sa celý život tak pracova�
a rozmýš�a�, a so svojimi priate�mi sme sa rozhodli,
že takýto klub by bol pre Humenné prínosom. Som
ve�mi š�astný, že sa nám to podarilo, že sme dostali
Humenné na rotariánsku mapu.“

Ján ČEMA: „Členom klubu som preto, lebo ma o-
slovili dobrí priatelia. Považujem túto aktivitu za
možnos� podie�a� sa na zve�a	ovaní regiónu, stre-
táva� sa s podnikate�mi, je to spestrenie pracovného
i súkromného života. Verím, že postupne budeme
prichádza� s aktivitami, ktorých si všimne aj okolie.
Ke	 sme diskutovali o pilieroch činnosti, doporučil

som, aby z časti to boli naše individuálne stretnutia,
výlučne pre členov klubu, a na niektorých by sa
zúčastňovali aj manželky a priatelia, či obyvatelia
mesta.“

Ivan PAJTAŠ: „Činnos� v klube a stretávanie sa
s �u	mi, ktorí už niečo v živote dokázali, videli, čosi
vedia, obohacujú ma svojimi skúsenos�ami. Podie-
�am sa na výchove a vzdelávaní mladých �udí, je
potrebné aj tu vymyslie� aktivity, ktoré by posúvali
našu mládež vpred. Pripomenú� im históriu mesta.
Oslovila ma myšlienka výmenných pobytov v zahra-
ničí, kde by deti členov klubov mohli študova� a re-
cipročne deti zo zahraničia u nás, pri čom by boli
ubytovaní v rotariánskych rodinách.“

Anton ULEHLA: „Kamaráti z Košíc ma chceli zlá-
ka� na túto myšlienku už ve�mi dávno. Žia�, nenašiel
som pochopenie. Až pred dvoma rokmi ma oslovil
Milan s tým, či by som bol ochotný prida� sa. Je to vy-
soko charitatívna činnos�. Pomáha �u	om, ktorí sú
na tom slabšie. Na posledných zasadnutiach sme do-
speli k záveru, že takáto činnos� v meste chýbala.
Padli konštruktívne návrhy. Členovia klubu budú
určite h�ada� aj stratené priate�stva...“

Milan MŇAHONČÁK, prvý prezident klubu: „Už
roky sa snažím pomáha� a tak činnos�, ktorú je
možné robi� v klube, ma oslovila. Aby to nebolo iba
na báze jedného človeka, ale vo väčšom kolektíve.
Máme svoj program „Návraty ku koreňom“, kde
chceme zvidite�ni� veci, ktoré nie sú známe humen-
skej verejnosti, aby sa historické miesta dostali do
povedomia �u	om. Ďalej chceme pomoci handica-
povaným de�om – podpori� Krtkovčatá na Podskal-
ke alebo podpori� šport výstavou trofejí a pohárov
volejbalistov. Priate�stvo v klube je ve�mi dôležité,
pretože spolupracova� s �u	mi bez priate�stva sa
nedá. Členovia Rotary klubu v Humennom sú
z mnohých profesií, čo len dokazuje, že v každej ob-
lasti života máme priate�ov. Ako začínajúci prezi-

dent som rád, že sa mi podarilo klub dotiahnu� do
chartru. Pretože zača� niečo a dotiahnu� to do
úspešného konca, to je vždy úspech.“

V piatok 28. mája sa uskutočnilo oficiálne sláv-
nostné prijatie - charter humenského klubu do
Rotary International za účasti úradujúceho gu-
vernéra Františka Ryneša, jeho asistenta Jozefa
Klímu, pastguvernérky Jozefy Polákovej, hostí
z partnerských Rotary klubov v Košiciach, Popra-
de, Trebišove, Rožňave a Martine, prednostu
ObÚ Vasila Gavulu a primátora Humenného
Vladimíra Kostilníka. Humenský Rotary klub sa
stal v poradí 69. klubom v našom distrikte. Súčas-
	ou stretnutia členov klubu a ich partneriek boli
tiež kultúrne vystúpenia speváckej skupiny Haču-
re, Humenského tria, študentov ZUŠ a folklórne-
ho súboru Chemlon. Guvernér a prezident
potom slávnostne odhalili vlajku Rotary klubu,
ktorá má v záhlaví titul Návraty ku koreňom (au-
torom návrhu Milan Miha
ko).

Dojmy zo slávnostného chartru vyjadril za všetkých
prítomných guvernér dištriktu František RYNEŠ:
„Ke	 prichádzam do klubu, mám radostné pocity,
pretože sa môžem zoznámi� so životom klubu a s jeho
projektmi. A ke	 vzniká nový klub, je to dvojnásobná
rados�, pretože naša rotariánska rodina sa rozrastá.
To je môj bezprostredný dojem. Bol by som ve
mi rád,
keby sa tomto klubu darilo ma� kvalitné projekty
a hlavne pestova� vzájomné priate
stvo, čo je najdôle-
žitejšie. Rotary je totiž o priate
stve, o nadväzovaní
priate
stva a cez priate
stvo udržiavaní svetového
mieru. To je naše hlavné poslanie. Samozrejmé, že
keby sme sa ako priatelia iba stretávali a bolo by nám
dobre, boli by sme iba ako registrovaní partneri. Tí sa
tiež majú radi, ale neprináša to ovocie. Našim ovocím
sú projekty, humanita, charita, prosto servis. Na vý-
chode som už po šiestykrát a už to v mojom rotarián-
skom roku, ktorý končí za mesiac, 	alej nestihnem.
Budem sa tu však vždy rád vraca�.“ �Guvernér dištriktu František Ryneš odovzdáva osvedčenie o chartrovaní prezidentovi nového klubu Milanovi Mňahončákovi.

Pastguvernérka Jozefa Poláková a guvernér František Ry-
neš odovzdávajú rotariánske odznaky zakladajúcim čle-
nom klubu.

Medzi rotariánmi sú aj známi podnikatelia v Humennom.

Spoločná fotografia členov RC Humenné s vzácnymi hos-
ťami popri februárovej ustanovujúcej schôdzky klubu.
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V pražském Americkém centru a v rezidenci Velvyslanectví USA v ČR se
20. května uskutečnil první ze dvou Dnů mladých velvyslanců (JAD - Junior
Ambassadors Day), které jsou organizovány v české části našeho Rotary dis-
triktu pro studenty středních škol. Protentokrát byla ústředním tématem set-
kání otázka „ Jak mezinárodní diplomacie ovlivňuje můj každodenní život“.
Do první části projektu se zapojilo jedenáct Rotary klubů z Čech, které stu-
denty k účasti vybíraly na základě anglicky psané eseje o pěti stech slovech,
zaměřené k tématu setkání. Jako nejzajímavější byla vyhodnocena práce
Markéty Ondrové zastupující RC České Budějovice, druhé místo získala

Ruth Jánská (RC Písek) a třetí nejúspěšnější byla
Elly Kranich (RC Praha Staré Město). V průběhu
Dne mladých velvyslanců se uskutečnily besedy studentů i jejich patronů
z Rotary klubů s klíčovými diplomaty USA působícími v Praze i s pracovníky
Amerického centra. Se svými praktickými zkušenostmi z diplomacie, včetně
protokolárních zvyklostí, etických zásad a jazykových požadavků, seznámili
účastníky dva mladí pracovníci ministerstva zahraničí ČR Lucie Andrejková
a Jan Vyčítal. Druhá část projektu, která je určena studentům vybraným Ro-
tary kluby z Moravy a Slezska, se uskuteční na podzim. �

Při besedách s mladými účastníky setkání se vystřídali všichni klíčoví pracovníci amerického velvyslanectví. (Foto: Svatopluk K. Jedlička)

Helena Markusová (vlevo), která organizovala obdobná setkání již v uplynulých dvou le-
tech a Kelly Landry, která do setkání vnesla prvek soutěživosti.
(Foto: Svatopluk K. Jedlička)

Charge d'affaires Mary Thompson-Jones (vlevo) předala účastníkům diplomy a úspěšným
autorům ocenění za jejich eseje. Na snímku s vítěznou Markétou Ondrovou, vyslanou RC
České Budějovice. (Foto: David Beam)
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Výbor pre spoluprácu medzi RC Slovenska, Česka a Nemecka / RC Bratisla-
va Danube (medzinárodná spolupráca – služba profesii - humanitárne pro-
jekty – projekt „Tour on Horseback 2009“)

Hippoterapia, čiže liečba pomocou koňa, je v súčasnej dobe jednou z najdyna-
mickejšie sa rozvíjajúcich liečebných metodík. V	aka svojej komplexnosti je ur-
čená pre širokú oblas� klientov s fyzickými, psychickými či sociálnymi
problémami. Z tohto dôvodu je len logické, že hnutie Rotary venuje tejto metóde
značnú pozornos�. Rotary klub Bratislava Danube sa vo svojej činnosti počas vi-
acerých rokov venuje podpore projektov „Hippoterapia pre handicapované
deti“, medzi iným aj prostredníctvom podpory Matching Grantu Nadácie Ro-
tary spoločne s RC Ploen v Nemecku. Hlavným koordinátorom projektu je pán
Heinrich Freiherr von Hollen z RC Bratislava Danube. Na plenárnom rokovaní
Výboru pre spoluprácu medzi RC Slovenska, Česka a Nemecka prezentoval
v tomto duchu jeden jednorázový a ve�mi zaujímavý projekt.

Zrod užitočného projektu
Mladá propagátorka hippoterapie pro handicapované deti, Slovenka Petra Ja-
nečková, pracovala v roku 2008 v Írsku ako asistentka v hippoterapeutickom
centre „Pegasus“. Žia
, hospodárska kríza, zlá organizovanos	, ako aj absencia
krytej haly prispeli k tomu, že program centra musel by	 ukončený a všetkých 5
špeciálne vycvičených koní predaných. Pani Janečková dostala ako náhradu
časti mzdy 12 ročného írskeho koňa, ktorý svojimi vlastnos	ami v programe vy-
nikal. Petra si navyše svojho Moma ve
mi ob
úbila. Nastala pre ňu ne
ahká si-
tuácia: bu� nájs	 zamestnanie v niektorom �alšom centre v Írsku, alebo sa
vráti	 domov. Nájs	 prácu v Írsku sa jej nepodarilo. A tak tu zrazu bol problém.
Ako koníka prepravi	 na Slovensko? Skúšala kontaktova	 mnohé dopravné
spoločnosti, ale cena za prepravu bola tak vysoká, že si ju v žiadnom prípade
nemohla dovoli	. Rozhodla sa preto cestu domov absolvova	 čiastočne na
koni, čiastočne pešo a cestou skúša	 privyrobi	 si niečo v niektorých centrách
hipoterapie. Za normálnych okolností nič nezvyklé. Ale v čase krízy? Rozprá-
vala sa o tejto situácii s niektorými priate
mi na Slovensku a tí ju skontaktovali
s RC Bratislava Danube. Ako sa zoznámila s pánom von Hollenom, vznikol
pod názvom „Tour on Horseback 2009“ samostatný projekt na podporu a pro-
pagáciu jej cesty z Írska cez Nemecko a Česko na Slovensko.

Projekt bol priate
om von Hollenom operatívne prezentovaný na rokovaní
plenárneho stretnutia vyše menovaného výboru pre medzinárodnú spoluprá-
cu, ktoré sa uskutočnilo v júni 2009 v Košiciach. Bola ním predstavená trasa,
po ktorej Petra a Momo pôjdu, podrobne oboznámil prítomných s tým,
v akom stave je príprava tejto akcie a informoval o tom, že oslovil všetky RC,
cez územie ktorých trasa povedie s žiados	ou o podporu projektu. Jednotlivé
kluby ju následne aj pris
úbili. Zároveň navrhol, aby medzinárodný výbor
nad projektom prebral patronát. Predseda nemeckej sekcie tohto medziná-
rodného výboru neskôr informoval, že členovia sekcie túto žiados	 síce pre-
rokovali, ale vzh
adom na možné riziká neodporučili prevzia	 nad projektom
patronát. Nemecká sekcia však odporučila jednotlivým RC v Nemecku, aby
pod
a svojich možností a miestnych pomerov vychádzali projektu v ústrety.
Z oslovených 15 nemeckých RC sa k podpore prihlásilo celkom 10 klubov.

Vtedajšia guvernérka nášho česko-
slovenského dištriktu, Jožka Polá-
ková, požiadala svojim listom všetky
RC v dištrikte 2240 o podporu pro-
jektu „Tour on Horseback 2009“
a pris
úbila mu podporu. Nakoniec
nad týmto projektom oficiálny pat-
ronát prebrala slovenská a česká
sekcia daného medzinárodného vý-
boru. Bolo dohodnuté, že predseda
slovenskej sekcie, Jozef Širotňák
a člen výboru Heinrich von Hollen,
budú osobne sledova	 priebeh pro-
jektu a pravidelne informova	 o jeho
priebehu. České a slovenské kluby,
ktorých bolo oslovených celkom šes	, sa prihlásili všetky. Príslušné RC kluby
mali v rámci svojich možností zabezpeči	 pomoc najmä pri h
adaní ustajnenia,
zabezpečení stravy, ubytovania, prvej pomoci, ak bude potrebná at�.

Z Írska na Slovensko
Samotná cesta Petry a Moma začala už v máji 2009 v írskom Weskueste smerom
na Dublin. Približne 150 kilometrov Írskom absolvovala Petra sama a to spôso-
bom „Hufen und Feussen“ bez podpory rotariánov. Bol to vlastne test pred ve
-
kou cestou „cez kontinent“. V Dublinu bola dohodnutá preprava koňa do
Nemecka s cie
om v Lulingenu, malej dedinke ne�aleko Geldern, kde má do-
pravná spoločnos	 pobočku. Tu sa Petra stretla po prvýkrát s rotariánmi. Od čle-
nov RC Geldern obdržala mapu s označením turistických trás a ciest pre
prechádzky a jazdu na koni. Na cestu Nemeckom vykročili Momo a Petra 3. júna
a ich cesta viedla cez Nordrhein-Westfálsko, Hessensko a Bavorsko.
Hne� na začiatku cesty Nemeckom vznikol problém, ako prejs	 najmä prie-
myselnou, silne frekventovanou oblas	ou Ruhrgebietu. Treba podotknú	, že
ís	 koňom po frekventovaných cestách vyšších tried alebo dia
nicou je nielen
nebezpečné, ale aj zakázané. Preto sa Petra rozhodla obís	 ve
ké mestá seve-
rovýchodným smerom na Wesel. Po troch dňoch putovania Nemeckom sa jej
podarilo nájs	 most cez rieku Rýn, vhodný pre prechod na koni. Okrem toho,
�alší kontakt s RC klubom sa podarilo zorganizova	 až v Hamme na konci
oblasti Ruhrgebietu a tak si musela Petra circa dva týždne všetko organizova	
sama.

Iná situácia nastala po stretnutí s členmi RC v Hamme. „Členovia tohto klubu
mi poskytli prístrešie, zabezpečili prenocovanie, absolvovala som s nimi okružnú
jazdu mestom, cyklovýlet, dali mi mapy pre 	alšiu etapu, zorganizovali 	alšie
prenocovanie mimo RC. Bolo to skutočné stretnutie s príjemnými priate�skými
�u	mi, ktorí mi pomohli a som im zato v	ačná“, hovorí Petra.

Ďalšia cesta viedla do Sauerlandu. Rovinu vystriedali kopce, menej osídlené
oblasti a tým aj menej stretnutí s 
u�mi. V�aka mnohým členom Rotary klu-
bov, ktorí boli ve
mi prekvapení a nadšení odvážnou cestou, ktorú Petra pre-
zentovala, darilo sa mnohokrát nájs	 prístrešie a potrebnú pomoc pri
prenocovaní, ubytovaní, starostlivosti o koňa nielen v Nordrhein-Westfálsku,
ale aj v Hessensku. Ich pomoc bola nezištná a bezprostredná. Vytvoril sa aký-

Petra Janečková a jej Momo

Deti zo zvláštnej školy v mestečku Dülmen Hippomobil - pomôcka vyvinutá za pomoci členov RC Coburg
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si systém predávania informácií od jedného klubu k druhému. Takáto spolu-
práca sa na �a
ších etapách cesty viacej menej darila, niekde viac, niekde
menej, ale všade bolo cíti	 snahu a pripravenos	 RC klubov pomôc	. „V	aka
RC klubom som mohla navštívi� nielen kultúrne a historické pamiatky, ako Mar-
burg, Amoneburg, Christenberg, Lauterbach a mnohé iné, ale bola to pre mňa aj
možnos� pozna� a prakticky zaži�, čo je rotariánske hnutie,“ hovorí Petra.

Ďalšou spolkovou krajinou bolo Bavorsko. Jednu noc strávila Petra pod sta-
nom v Duryňsku. Prvým RC klubom, s ktorým sa v Bavorsku stretla, bol RC
Coburg, kde bola naplánovaná týždenná prestávka. Ten týždeň strávila Petra
s milými 
u�mi z klubu, zúčastnila sa meetingu s prezentáciou hippoterapie.
„Za najzaujímavejší zážitok chcem spomenú� projekt, ktorý som tu videla: hip-
pomobil - zariadenie založené na systéme sulky, ktoré má slúži� na upevnenie
dospelých klientov na koni, ktorí nedokážu samostatne sedie� a kvôli ich veku
nie je možný asistovaný sed. Verím, že nájde široké uplatnenie aj u nás,“ hovorí
Petra. Táto pomôcka bola vyvinutá aj za pomoci členov RC klubu a na jeseň
2009 prvýkrát pokusne použitá.

V Coburgu sa Petra a Momo stretli prvýkrát osobne s pánom von Hollenom,
ktorý celý projekt „Tour on Horseback 2009“ organizoval akosi dia
kovo.
Momo tu dostal nové „topánky“, aby mohol �alej za Petrou kráča	 a obaja
pokračovali vo svojej púti do cie
a. Aj ke� stretnutia s RC klubmi neboli už
tak intenzívne, vzdialenosti medzi jednotlivými zastávkami neboli až tak ve
-
ké a Petra nemala žiadne ve
ké problémy nájs	 prístrešie na prenocovanie
a potrebnú pomoc. S pomocou ochotných členov RC klubov a obyvate
ov sa
Petre a Momovi podarilo dňa 29. 7. dosiahnú	 nemecko-českú hranicu.

Prekročením dnes už iba symbolickej štátnej hranice vstúpili na územie
Českej republiky. Pri tejto príležitosti usporiadala slovenská sekcia Výboru
pre spoluprácu medzi RC Slovenska, Česka a Nemecka malú slávnos	. Za
nemeckých rotariánov sa s Petrou a Momem rozlúčil pán Schwab z RC
Weiden a páni von Hollen a Širotňák ich privítali na pôde dištriktu 2240.
Oslava sa nezaobišla bez otvorenia f
aše šampanského a š	avnatých jabĺčok
a sladkej mrkvy pre Moma. Slávnos	 prekročenia hranice si nenechali ujs	 ani
žurnalisti. Pražská TV Barrandov natočila o tom dokument, ktorý bol vysie-
laný v rámci relácie „60 minút“. Vysielanie malo široký ohlas a iste prispelo

k lepšiemu a odbornejšiemu poh
adu na túto zatia
 ešte menej známu, ale
určite perspektívnu liečebnú metódu. Po spoločnom obede v reštaurácii na
bývalom hraničnom prechode pri Waldhausene sa Momo a Petra vydali na
cestu. Do cie
a im chýbalo „iba“ cca 400 km, približne 2/3 cesty do cie
a na
Slovensku mali už za sebou.

Prvý český RC navštívila Petra v Písku, kde bol Momo tretíkrat podkovaný.
Okrem troch zastávok si h
adala noc
ah v Čechách sama, čo ale nebolo pro-
blémom. Naplánovala si návštevu zaujímavých miest po ceste ako koziu far-
mu v Bílsku alebo hrady Helfenburk, Landštejn, Hernštejn. Ocitla sa taktiež
v neobyčajných situáciách. Takou bola napríklad účas	 na svadbe na Land-
štejne. Intenzívnejšia bola spolupráca s RC klubmi na Morave, najmä členo-
via RC Znojmo jej pripravili zaujímavý program vrátane návštevy Domova
pre postihnutú mládež Zámeček v Břežanoch, kde využívajú práve aj hippo-
terapiu.
Petra toto stredisko označila ako najlepšie, so ktorým sa po ceste stretla a to
napokon tomu, že mnohé, predovšetkým nemecké domovy sú finančne zdra-
votnými pois	ovňami ove
a lepšie zaistené.

Poslednú etapu cesty chcela ís	 Petra sama, a bez máp. ,,Blízkos� domova,
dobré počasie a znalos� okolia nám dodávalo sily a cesta po Slovensku bola stále
krajšia a kratšia,“ hovorí Petra. Pôvodný plán bol stihnú	 cie
 cesty v čase,
kedy sa konala v Bratislave „8. medzinárodná konferencia hippoterapie“, na
ktorej by Petra oboznámila účastníkov kongresu so svojimi poznatkami.
Z rôznych dôvodov sa to nepodarilo. Preto sa Petra mohla delegátom pri-
hovori	 iba pozdravným listom. Všetci zainteresovaní v projekte „Tour on
Horseback 2009“ s napätím očakávali príchod Petry a Moma o nieko
ko dní
skoršie. Do konečného cie
a, ktorým sa stalo novozaložené centrum „Karlov
Dvor“ pri Stupave, dorazila 26. septembra.

V cieli
Pri tejto príležitosti zorganizoval RC Bratislava Danube v spolupráci so
slovenskou sekciou Výboru pre spoluprácu medzi RC Slovenska, Česka
a Nemecka a vedením jazdeckého areálu Karlov Dvor „Stretnutie pre-
vádzkovate�ov, sympatizantov a priate�ov hippoterapie pri príležitosti
ukončenia cesty Petry Janečkovej cez tri krajiny: Nemecko, Česko a Sloven-

Priateľstvo a dôvera

Hermann Schwab z RC Weiden a páni von Hollen a J.Širotňák čakajú na Petru a Moma

Konečne prichádza a prví ju ako vždy vítajú novinári. Markíza v akcii.

Ukážka z programu stretnutia.
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sko“. Cie
om stretnutia bolo okrem privítania Petry a Moma aj beseda s ňou
a výmena skúseností vo využívaní hippoterapie a jej problémy na Slovensku.
Na stretnutie boli pozvaní zástupcovia RC klubov, ktoré sa pričinili o úspeš-
ne zvládnutie projektu, takmer všetky jazdecké, rehabilitačné strediská a iné
zariadenia zaoberajúce sa hippoterapiou, ako aj čestní hostia štátnej správy
a samosprávy.
Slávnostnými príhovormi pána von Hollena a predsedu výboru Jozefa Širot-
ňáka bol zahájený bohatý program stretnutia, v ktorom okrem besedy s Pet-
rou, ukážkami výcviku krasojazdcov na koni, ukážkami hippoterapie
a bohatým občerstvením bola aj beseda s pracovníkmi areálu a obhliadka sa-
motného areálu, ktorý má všetky predpoklady kvalitného poskytovania hip-
poterapie handicapovaným de	om a mladým 
u�om. Všetci zúčastnení sa
zhodli na tom, že pomoc handicapovaným de	om je náročná a namáhavá
práca, ktorá sa nedá robi	 bez lásky a obetavosti a môže ju robi	 len človek so
srdcom otvoreným pre druhých. Odmenou však nie sú peniaze, ani bohat-
stvo, ba mnohokrát ani spoločenské ocenenie a oni to ani preto nerobia. Je-
dinou odmenou je úsmev na detskej tvári, rados	 a oddanos	 tých, ktorým
osud „ukradol“ niečo telesného, ale dal im ve
kú lásku, dušu, ktorú oni neziš-
tne rozdávajú.
Projekt podpory a propagácie cesty Petry Janečkovej z Írska na Slovensko,
cez Nemecko a Česko, pod názvom „Tour on Horseback 2009“, poukázal, že
takí 
udia sú. Potvrdili to aj svojou účas	ou na tejto akcii. Nás, organizátorov
ve
mi teší, že medzi účastníkmi bolo mnoho rotariánov. Pri tejto príležitosti
chceme vyslovi	 srdečne po�akovanie celému kolektívu Karlovho Dvora, za
všetko, čo pre tento projekt urobili, lebo všetci prítomní hodnotili celý prie-
beh stretnutia ve
mi vysoko.

A celkové zhodnotenie samotnej Petry Janečkovej? Tu je:
„Vo všeobecnosti môžem poveda	, že situácia v hippoterapii nie je tak zlá,
ako som si myslela. Je mnoho centier, kde aj pri nedostatku finančných pro-

striedkov robia túto záslužnú prácu so záujmom a oduševnením s dobrou or-
ganizáciou a kvalitnou prácou, často ako poslanie a hobby. Prínosom
z môjho putovania bude využitie poznatkov, ktoré som mohla nazbiera	. Je
to aj ve
ká inšpirácia pre mňa do budúcej práce. Chcem sa so svojimi skúse-
nos	ami podeli	 s �alšími 
u�mi. Nadviazala som mnoho kontaktov s hippo-
terapeutickými centrami. Môžeme sa navzájom informova	 a podporova	,
vymieňa	 si skúsenosti. Za prínos považujem aj to, že celá moja cesta nemala
žiadny komerčný charakter. Ušetrené peniaze za transport sa dali využi	
efektívnejšie. A moja skúsenos	 s Rotary klubmi? No, musím poveda	, že
bola výborná. Väčšina 
udí, s ktorými som sa stretla, povedali, že sa do pro-
jektu zapojili z vlastnej iniciatívy, lebo poci	ujú 
udskú potrebu pomôc	 po-
cestnému a nakoniec túto myšlienku presadili aj v jednotlivých Rotary
kluboch. Vymenova	 všetkých, čo mi pomáhali, je takmer nemožné, lebo je
ich skutočne ve
a. Boli ste pre mňa podporou pri riešení problémov - boli ste
mojimi strážnymi anjelmi a ja vám všetkým chcem zo srdca po�akova	. Bez
vás by sa mi to sotva podarilo.“

Pôvodný príspevok pre RGN. Svedectvo o ceste podali: Jozef Širotňák (predse-
da Výboru pre spoluprácu medzi Rotary klubmi Slovenska, Česka a Nemec-
ka), Petra Janečková (hippoterapeutka), Heinrich von Hollen (past-prezident
RC Bratislava Danube). Foto: archív cestovate�ky.

Doma, medzi svojimi.

Nieko�ko údajov záverom:
2300 km je vzdialenos	 medzi Dublinom a Bratislavou
107 dní boli Petra a Momo na ceste, z toho bolo 37 oddychových („vo
-
ných“)
12 nocí spala Petra pod stanom a Momo priviazaný
44 nocí pre nich zorganizovali členovia RC klubov
6 návštev hippoterapeutických centier
10 nocí spali obaja v maštali
23 nocí u privátnych osôb alebo v stane v Nemecku
7 nocí zorganizovali členovia RC klubov v Čechách a 10 na Morave.
19 nocí u privátnych osôb alebo v stane v Čechách
11 interview absolvovali s novinármi
2 interview absolvovali v televízii

„Tour on Horseback 2009“:
Německo: RC Geldern / RC Hamm / RC Soest / RC Frankenberg /
RC Battenberg / RC Alsfeld / RC Lauterbach / RC Rhoen / RC Coburg /
RC Kronach / RC Kulmbach / RC Fichtelgebirge / RC Weiden /
Česko: RC Klatovy / RC Písek / RC Jindřichuv Hradec / RC Znojmo /
RC Valtice Břeclav /
Slovensko: RC Bratislava Danube



20

Koncem února se pod názvem VESPERTINO
MUSICALE uskutečnil v novém Domě hudby
v Plzni komorní koncert tří profesorů plzeňské
konzervatoře: klavíristy Eduarda Spáčila, hous-
listy Matina Kaplana a violisty Josefa Fialy. Účin-
kující i posluchači si v jeho rámci připomenuli
životní jubileum významného člena RC Plzeň
Dobroslava Zemana – jeho téměř neuvěřitelné
80. narozeniny! Oslavovalo se střídmě, osnovaly
se plány do příštích let - vždy	 Dobra je i v tak vy-
sokém věku svěží a v dobré kondici - a také se po-
chopitelně vzpomínalo.

To, když Dobra v roce 1952 přesídlil po vysoko-
školských studiích z Tábora do Plzně, pamatoval
už jen málokdo z přítomných. Tehdy získal jako
mladý právník místo v arbitrážním odboru koncer-
nu Škoda, kde později na různých jiných pozicích
působil až do roku 1979. Více spolupracovníků
a přátel si Dobru pamatuje až z působení v plzeň-
ském Výzkumném ústavu keramiky, žárovzdor-
ných materiálů a nemetalických surovin, kde po
deset let vedl oddělení vědecko-technických a eko-
nomických informací a středisko Public Relations
nebo jako soudního tlumočníka pro němčinu
a francouzštinu. Připomeňme, že mimo to ovládá
dokonale angličtinu, italštinu, španělštinu a čás-
tečně ruštinu.

Právě široké jazykové znalosti Dobru předurčily
k tomu, aby se v roce 1990, po odchodu do důcho-
du, intenzivně zapojil do aktivit spojených s obno-
vou činnosti společenství Rotary v Českoslo-
vensku. Vedl rozsáhlou korespondenci se zahra-
ničními kluby, distrikty i ústředím RI, jeho záslu-
hou vznikly i první české překlady všech
metodických a organizačních materiálů potřeb-
ných pro činnost našich Rotary klubů. Kromě
toho, že se stal zakládajícím prezidentem RC Pl-
zeň, působil v různých pozicích i ve vedení distrik-
tu 1920, v jehož rámci tehdy vedle rakouských
klubů působily i nově vznikající české a slovenské
kluby. Později se tak přirozeně stal i zakládajícím
guvernérem nového distriktu 2240 pro ČR a SR.
V dalších letech se Dobra stal významnou osob-
ností mezinárodního výboru pro spolupráci Ro-
tary klubů u nás a v Německu, třikrát zastupoval
náš distrikt při jednání Zákonodárné rady RI a tři
prezidenti RI jmenovali Dobroslava Zemana
jako svého vyslance na distriktní konference v ji-
ných regionech (D-5160 v USA, D-1890 v Ně-
mecku a D-1580 v Nizozemsku).

Jméno jubilanta je neodmyslitelně spojeno i s na-
ším dvouměsíčníkem Rotary Good News a ostat-
ními časopisy Rotary vycházejícími v dalších
regionech. Dobra Zeman stál v roce 1999 u zrodu
našeho časopisu, byl dlouholetým předsedou
jeho redakční rady i jeho šéfredaktorem. V sou-

časné době je aktivním členem redakční rady i re-
dakčního týmu.

Za obětavou a rozsáhlou činnost pro společenství
Rotary získal Dobra řadu ocenění. Jmenujme
alespoň ta nejvýznamnější: čestný odznak „Paul
Harris Fellow“ se třemi safíry, Cenu Tomáše
J. Bati „Za zásluhy“, vyznamenání „SERVICE
ABOVE SELF AWARD“ udělované Správní ra-
dou ředitelů RI, skautské ocenění „Cliff Do-
chterman’s Award“ nebo „Historickou peče	
města Plzně“, udělovanou primátorem města.

Dlužno podotknout, že primátor města Plzně Pa-
vel Rödl se ke gratulantům přidal v předstihu ně-
kolika dnů před koncertem. Pozval Dobru a jeho
nejbližší na komorní setkání spojené s obědem,
při němž mu předal stříbrnou pamětní medaili
města a milý dárek ve formě těžítka výtvarně
zpracovaného za použití jaspisu a několika polo-
drahokamů.

Výčet všech Dobrových aktivit vcelku logicky vy-
bízí k položení otázky: „Jaké významné proměny
našeho distriktu vidíš od jeho založení do součas-
nosti?“

„Naše rotariánské společenství se stále rozvíjí a ros-
te zájmem a iniciativou všech jeho členů – těch
dlouholetých, zkušenějších, i těch nově získaných,
které mezi nás přivedl právě jejich zájem o „náš
svět“ – o svět aktivit ve prospěch druhého, ve pros-
pěch celého lidského společenství. My, čeští a slo-
venští rotariáni, jsme se začali před 20 lety
zapojovat ve smyslu našeho ideálu SERVICE
ABOVE SELF do služeb společnosti pod egidou
našich zahraničních přátel, a před 10 roky jsme
sami začali v našem samostatném distriktu prohlu-
bovat z vlastní iniciativy rozvoj rotariánských ideá-
lů.

Že se nám to daří, o tom svědčí nejen růst počtu
nově vznikajících Rotary i Rotaract klubů, ale i cha-
rakter a orientace našich projektů. Jsou zaměřeny
nejen na tradiční sféru charitativní a sociální, či na
výchovu a vzdělávání mladých, ovšem i na oblast
kulturně-společenskou. Přitom si stále víc uvědo-
mujeme, jak se u nás kazí společenská atmosféra,
jaká nedůvěra se vkrádá do mezilidských vztahů.
Proto jsem zejména ocenil iniciativu Zdeňka Mi-
chálka z RC Ostrava ke svolání loňské úspěšné
konference Etika v podnikání a ve společnosti. Její
význam podtrhl i pan ex-prezident Václav Havel
tím, že nad konferencí převzal čestnou záštitu.

Etika, společenská morálka – to jsou témata, na
něž bychom se my všichni rotariáni měli při realiza-
ci svých různorodých, tolik prospěšných projektů
zaměřovat pro postupné ozdravování naší společ-
nosti. Myslím, že k tomu máme ty nejlepší předpo-
klady – vždy� stále opakuji, že naše celosvětové
společenství Rotary považuji vždy za společenství
slušných lidí.“

Připravil: Svatopluk K. Jedlička,
Foto: archiv jubilantaJubilant Dobroslav Zeman s manželkou Hanou.
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More than a thousand people attracted to the first
Rotary Dragon Boat race in Prague

RC Prague International organised the first
Dragon Boat Charity Challenge on the Vltava in
Prague on Saturday 29th May, 2010. Held on
Strelecký ostrov in the centre of Prague, with
Karlův most and Prague Castle as ‘backdrops’,
the day was a great spectacle as well as great fun
for all the participants.

16 sponsor organisations provided 19 teams, each
of whom raced three times to find the eventual
winner, which was FlyING Hirsch, a team
sponsored by ING Life Insurance. Two Rotary
teams participated; one from RC Prague
International and one from RC Praha Staré Město.
Other organisations taking part included Česká
spořitelna, Modrá pyramida, Travelex and Xerox.

More than 200,000 CZK has so far been raised in
support of the nominated charities: Nadace Naše
dítě, ŽIVOT90 and ICTUS (an organisation that
assists rehabilitation of stroke patients).

There is no doubt that every one was very happy
with the event and promised to support it with
even more teams next year. More photos can be
seen by going to the RC Prague International
web site, www.rcpragueinternational.cz and
clicking on the link to ‘our Flikr pages’.

Text: Gerry Tipple, Secretary RC Prague
International, Photo: archive of RC
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Public Relations – Petr J. Pajas, PDG

The institute of RI Public Image Coordinator is still in its formative stage.
I look forward to working with Jozefa Poláková so as to add more synergy
to her ambition to coordinate the RI Strategic Plan and to work with the
public within the realm of our joint action.
I trust my role will not be reduced to conveying and methodologically
explicating documents released and recommended by the RI Headquarters
to the various districts. I will try to spread the awareness about specific
Rotary projects in cooperation with the regional RI press, as well as the
national and local media. I believe we are being pushed by circumstances to
provide a much more assertive picture about the Rotary activities, for it is
no longer fit for us to hide in modesty and only shyly explain what good we
are for, what we mean to our respective fields of profession, and what we
have done for the good of local and international communities.
Very much will depend on the directives issued by the new RI President
Ray Klinginsmith and his chief coordinator Pauline Leong of Taiwan, or
her deputy Robert Tomlinson of Scotland, as well as on the conditions we
hope to create, in conjunction with the European Regional Coordinator
Giovanni Jandolo from Italy, for the implementation of these goals.
I expect the first outcomes will project on the level of districts entrusted to
our care within the next few months.

Rotary coordinators to debut in July

Rotarians will soon have help navigating the myriad programs of Rotary
International. Forty-one Rotary coordinators will offer guidance on
youth programs, Rotary Fellowships, and Rotarian Action Groups.
They'll also advise clubs and districts on strategic planning, effective
public relations, leadership development, and building membership.

"We want clubs to be assured that they are the most important thing in
Rotary," says RI President-elect Ray Klinginsmith. "If we don't take care
of the clubs, the clubs won't take care of Rotary International."

The Rotary coordinators, whose three-year terms begin on 1 July, will
help implement the priorities of the RI Strategic Plan: support and
strengthen clubs, focus and increase humanitarian service, and enhance
public image and awareness. The coordinators will assist at zone-level
meetings and plan workshops with the support of district leaders.

They will serve the same geographical areas as the regional Rotary
Foundation coordinators, with at least one Rotary coordinator for each
zone. Those serving in the two positions will work closely with each other
and with the RI director for the zone.
- Jennifer Lee Atkin (RWMP)

The two coordinators serve the following Zone 19 Rotary Districts: D-1910 Austria-East, Croa-
tia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina; D-1911 Hungary; D-1920 Austria-West; D-2000 Swit-
zerland; D-2240 Czech Republic and Slovak Republic; D-2241 Romania, and D-2490 Israel.

RI Strategic Plan – Jozefa Poláková, PDG

The chief goal of the Rotary coordinators is to help the Districts and
individual Rotary Clubs implement the priorities of the RI Strategic Plan
that aims to make the clubs and the Rotary movement as a whole bigger,
better and bolder. In Central European conditions this strategic goal could
be attained through the following channels:
1. supporting and enhancing the public image of Rotary as an organization of
experts and professionals. If we can invite more people with these qualities to our
clubs, we will have an opportunity to increase professional service to
communities, youth service, humanitarian service and enhance the public image
of and the awareness about Rotary: to become bolder in the region and in society
as a whole. We should stress that the opportunity for young experts and women to
be members of our clubs is at the same time an opportunity for personality
growth, and a way to be bigger and better.

2. tirelessly explaining that our organization is not mainly a charity, as this is
often insufficiently presented to, and often misconstrued by the general public.
No two identical RCs or Rotary districts are identical. I believe a coordinator
ought to look out for issues that bring us closer together, rather than explore
new vistas. Rotary must rediscover its roots, core ideas, goals and principles,
and master them, be guided by them, and honor them.

As I carry on with my mission I will base my style on the analytical outcomes
from the various districts that I hope to obtain by working with governors;
I will work closely with the Rotary Foundation Coordinator and Public
Image Resource Coordinator. I trust my interaction with RI Zone 19
Director Ekkehart Pandel will be equally good. I would also like to make
good use of our magazine, Rotary Good News, including its English version;
I will tap the experience of the past governors and all people prepared to
work with me. I will be guided forever by my motto: "Distribute good."

Prezident RI 2008/2009 D.K.Lee (left) with Petr J. Pajas (DG 2007/2008) and Jozefa Poláková
(DG 2008/2009) in Prague. (Photo: RGN/Svatopluk K. Jedlička)
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Even though district conference agendas follow a
single pattern, applicable worldwide, regular
participants know that no two conferences are
alike in terms of ambient atmosphere and
outcome. One proof of that was this year’s
conference of our district, held from Friday, June
4 to Sunday, June 6. It took place on two very
attractive venues – its working part in the
Congress Center of the Grand Hotel in Třebíč, a
town whose historical center is an item in the
UNESCO Historical Heritage List, and its social
part in the beautifully preserved halls of a
baroque chateau in Jaroměřice nad Rokytnou.
The central theme of the working sessions was
promotion of international cooperation and
Rotary activities by means of fellowships. The RI
World President’s Representative, James
Anthony Black from Great Britain, supported the
trend by his speech. Jozefa Poláková, PDG,
briefed the conference on the current state of
Rotary’s most ambitious project, PolioPlus, whose
aim is to achieve complete eradication of polio in
the world. Ivan Belan, PDG, reported on the
outcomes of an RI Council on Legislation meeting
he attended as a delegate from our district
(detailed information will be published in the next
issue of RGN). The report of District Governor
František Ryneš on the profile of the past Rotary
year was noted for the wealth of activities uniting
clubs within our district. Juraj Píš delivered an
interesting report on Rotaract Clubs activities. In
conclusion, authorized club delegates passed
documents, vital for the district’s ability to act.
In the course of its social part the conference was
greeted by Vysočina Region councillor Josef
Matějek, deputy mayor of Jaroměřice nad
Rokytnou and castle warden Radim Petr, together
with several prominent guests from partner
districts. The solemn atmosphere of the social side
event was greatly enhanced by the appearance of
talented young violinist Marco Čaňo, a third-year
student of a conservatory of music, who has the
support of RC Telč. In the afternoon hours, an
official agreement on long-term cooperation with
the Czech Ethics Forum was signed and the results
of the district’s first annual ROTARY
GOVERNOR GOLF TOUR.
The evening programme at the Jaroměřice nad
Rokytnou Chateau was quite informal. Chateau
staff, amateur actors and kids from the
neighborhood staged a surprise performance for
the benefit of the conference people. They put on
period costumes and by joint effort they treated
the visitors to an original rendition of the estate’s
history, unusual guided tours of the ornate
interiors, and an original review of the birth of the
first Czech opera – „On the Foundation of the
Town of Jaroměřice,“ composed by Václav Míča.
The evening came complete with the show of the
Libertas Period Fencing Ensemble, dulcimer
music served by students of the Třebíč Public
School of Arts, and Třebíč’s own Yocheved Dance
Troupe, performing traditional Jewish dances.
Text and photo: Svatopluk K. Jedlička

James Anthony Black, representative of RI President (left) receives a souvenir, donated by Moser Glassworks, from District
Governor František Ryneš.

Two reciprocal teams participating in this year’s GSE between our district and D-7620 (Maryland and Washington,
DC-U.S.A.) presented themselves to the conference.

Presentations by GSE students, participating in our district’s annual programs, are always an attractive point on the agen-
da of district conferences.
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The year’s first Junior Ambassadors Day
On May 20, the American Center of Prague’s
residence of the U.S. Embassy hosted the first
of two Junior Ambassadors Days (JAD),
organized by the Czech part of our District on
behalf of high school students. The central
theme of the meeting was “How international
diplomacy has influenced my everyday life”.
Eleven Czech Rotary Clubs involved in the first
part of the project had chosen participating
students based on the outcome of English
language essays extending to not more than 500
words and focusing on the theme of encounter.
The jury awarded first prize to an essay by
Markéta Ondrová from RC České Budějovice;
second place went to Ruth Jánská (RC Písek)
and third to Elly Kranich (RC Praha Old
Town). Junior Ambassador Days came
complete with debates between students and
their Rotary Club sponsors on the one hand
and, on the other hand, key US diplomats
stationed in Prague and members of the
American Center. Two young officials from the
Czech Ministry of Foreign Affairs – Lucie
Andrejková and Jan Vyčítal – shared their
practical experience in diplomacy, including
protocol customs, ethical principles and
linguistic requirements with the students. A
second part of the project, designed for selected
students from Moravian and Silesian Rotary
Clubs, will proceed in the autumn.

107 Days on Horseback
Petra Janečková promotes hippotherapy for
handicapped children. The young Slovakian
woman worked in Ireland's Pegasus
Hippotherapy Centre, in 2008. Economic crisis,

poor organization and unavailability of roofed
training facility sent the program to an early
grave and all five specially trained horses were
sold. But Janečková received a premium
12-year-old Irish horse as part of her wage
compensation. His name was Momo and Petra
immediately liked him. But she found herself
facing a dilemma: either she finds a job on
another Irish stud farm or she goes home.
Having failed to find work in Ireland, she was
facing the problem of getting Momo to
Slovakia. Dublin and Bratislava were 2,300
kilometers apart. Having contacted many
carriers she discerned that the price of
transporting a horse is too steep, and beyond
her means. By spring 2009 she resolved to travel
home partly on horseback and partly on foot,

while trying to earn some cash in hippotherapy
centres along the road. It would be an onerous
task in times of prosperity, but a nearly impossible
task in times of crisis. She discussed her situation
with her friends in Slovakia, who put her in touch
with RC Bratislava Danube. Her encounter with
Mr. von Hollen resulted in the project "Tour on
Horseback 2009", designed to support and
promote her journey in the saddle from Ireland
across Germany and the Czech Republic to
Slovakia. After negotiations on many levels,
several Rotary Clubs along the Petra and Momo
trek home joined the project. Germany: RC
Geldern / RC Hamm /RC Sost / RC Frankenberg
/ RC Battenberg / RC Alsfeld / RC Lauterbach /
RC Rhoen / RC Coburg / RC Kronach / RC
Kulmbach / RC Fichtelgebirge / RC Weiden;
Czech Republic: RC Klatovy / RC Písek / RC
Jindřichův Hradec / RC Znojmo / RC Valtice
Břeclav; Slovakia: RC Bratislava Danube. Thanks
to their support, Petra and Momo were in top
condition on their arrival in the Karlov Dvor
Horse Riding Centre near Stupava. For almost a
year, the two have been providing hippotherapy
to those who most need their services.
(Text: Jozef Širotňák and Heinrich von Hollen –
edited. Photo: Petra Janečková archive
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U.S. Embassy Chargée d’affaires Mary Thompson-Jones (left) presented diplomas to participants and awards for the
successful essays. She is shown in the picture with the winner – Markéta Ondrová from RC České Budějovice.
(Foto: David Beam)

Petra gave an interview to TV Markíza upon reaching her destination.
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Ničivá vichřice do-

sahovala rychlosti

až 180 mil za hodi-

nu. To ale nebylo to

nejhorší – nejniči-

vější byl déšť. Huri-

kán Mitch, který

zasáhl Střední Ame-

riku v říjnu 1998, za-

plavil město Teguci-

galpa v Hondurasu

do výšky více než

l m vody. Ulice jí

byly plné a se sva-

hů okolních kopců

se valily laviny bahna.

David Beyl, čestný člen Rotary klubu Tegucigalpa

Distrito Central vzpomíná, jak ze svého výše a bezpečně

situovaného domu pohlížel skrze proudy vody na nejví-

ce postižená místa. „Sledovali jsme, jak celé domy sjíž-

dějí dolů po svahu!“ říká D. Beyl, „Tak byli postiženi ti

nejchudší, žijící na svazích kopců, v místech s vysokým

rizikem.“

Když deště ustaly,

zůstaly v Hondurasu,

sousedícím s Nicara-

guou a dalšími země-

mi Střední Ameriky

v Karibské oblasti, asi

tři miliony lidí bez pří-

střeší. Carlos Roberto

Flores, tehdejší prezi-

dent Hondurasu, pro-

hlásil, že se tak jeho

země vrátila ve svém

rozvoji o 50 let zpět.

Hurikán Mitch byl

v posledních 200 le-

tech tím nejničivějším. Přesto byl jen jedním ze stovek pří-

rodních katastrof, k nimž došlo v roce 1998 a z dalších tisíců

v letech následujících. Podle UNDP došlo na celém světě

v roce 2008, který byl statisticky podchycen zatím jako po-

slední, k více než 300 přírodních katastrof. O život při nich

přišlo více než 235 000 lidí, dalších víc než 200 milionů osob

bylo jimi postiženo a způsobené škody a ztráty překročily

částku 181 miliard amerických dolarů.

Dojde-li ke katastrofě...
Rotariáni pomáhají překlenout mezeru mezi bezprostřední pomocí a dlouhodobou

obnovou

Když tsunami zasáhla v prosinci 2004 Sri Lanku, vedl Rotary klub Rockland, Maine,

USA, založený na spolupráci s organizací „Habitat for Humanity“, projekt zaměřený

na opravy a novou výstavbu domů podél zničeného pobřeží této země.
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Vedle bezprostředních zřejmých

důsledků, tedy škod na majetku

a úmrtí lidí, jsou důsledkem takových-

to katastrof závažné a dlouhodobé

ekonomické ztráty. V několika posled-

ních desetiletích tyto ztráty jen ještě

vzrostly v důsledku růstu populace

a vzestupu pohrom, způsobených po-

časím.

Protože většina lidí postižených

přírodními katastrofami žije v rozvojo-

vých zemích, katastrofy jen zhoršují již

omezené životní podmínky a dále

prohlubují chudobu. Náprava nepříz-

nivých důsledků proto může trvat

roky, ne-li desetiletí.

„Důsledky katastrof se pak pociťu-

jí po řadu let“, říká Rigoberto Giron,

vice-president strategických iniciativ

agentury CARE, zaměřené na pomoc

při katastrofách. Původně působil

v rámci CARE jako ředitel útvaru pro

pomoc v nouzi a na humanitární po-

moc přeživším při katastrofách a kon-

Po deseti letech, během nichž přinášejí ShelterBoxy okamžitou pomoc tisícům

lidí postižených přírodní katastrofou, projevily se velmi účinně znovu po 12. led-

nu t.r., kdy mohutné zemětřesení postihlo Haiti a způsobilo této zemi jednu z nej-

rozsáhlejších humanitárních krizí. V posledních 200 letech bylo nejhorším: přišlo

při něm o život více než 200 tisíc lidí, miliony lidí zůstaly bez střechy nad hlavou

a s akutní potřebou potravy a přístřeší. Základní pomoc, kterou poskytly Shelter-

Boxy bezprostředně po katastrofě, byla nesrovnatelná s čímkoliv, co rotariáni do-

kázali předtím.

„Byla to nejrozsáhlejší, nejrychlejší a nejvšestrannější pomoc v celé naší his-

torii, poskytnutá lidem na Haiti. Podílely se na ní čtyři země,“ říká John Leach, kte-

rý tuto akci řídil.

Jelikož hlavní město, Port-au-Prince, bylo srovnáno se zemí, potřebovaly ne-

mocnice zoufale přístřešek pro postižené. Vyrostly tak stovky stanů, které poslou-

žily jako nouzový úkryt pacientům po operacích.

Projekt ShelterBox byl založen Tomem Hendersonem, členem anglického RC

Cober Valley Helston, v roce 1999. Jde o neziskovou pomoc rotariánů a Rotary

klubů, které bezprostředně poskytují obětem katastrof a konfliktů jak přístřeší,

tak i vodu a nejdůležitější prostředky. Každý kontejner o objemu 49 galonů obsa-

huje základní životní potřeby: stan pro deset lidí, přikrývky, tablety pro čištění

vody, potřeby pro vaření a základní nářadí a nástroje.

Do tiskové uzávěrky bylo na Haiti dodáno na 3 300 ShelterBoxů a několik set

dalších bylo ještě objednáno. V posledním desetiletí tak pomohly Rotary kluby

na celém světě obětem více než stu krizí, k nimž došlo ve více než 60 zemích.

– Ryan Hyland a M. Kathleen Pratt

Na devastaci, kterou způsobilo zemětřesení na Haiti dne 12. ledna 2010 v Port-au-Prince, reagoval jen o čtyři dny později Mark Pearson

tím, že postižené zemi dodal ShelterBoxy. Tento projekt řízený rotariány poskytl dočasné přístřeší tisícům přeživších.
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fliktech a to jak poskytnutím bezpro-

střední pomoci, tak i dlouhodobou re-

habilitací. „Nejzávažnější jsou pak

ztráty ve vzdělávání dětí, pokles pro-

duktivity a v důsledku toho i snížení

hrubého domácího produktu. Škody

tak mohou postiženou zemi vrátit

o řadu let zpět.“

Rotariáni mají mimořádné před-

poklady k poskytnutí okamžité pomo-

ci ať jako jednotlivci, nebo v rámci

svého klubu, případně i svou iniciati-

vou na širším základě. Patří mezi ně

např. ShelterBoxy nebo Aquaboxy,

tedy pevné plastové kontejnery, obsa-

hující předměty potřebné pro uspoko-

jení těch nejzákladnějších životních

potřeb a odesílané přímo do postiže-

ných oblastí.

„Na naléhavou potřebu reagují

nejlépe a nejrychleji ti, kteří přímo

v postižené oblasti nebo v sousedství

žijí. Tak se také nejvíc dokáže zejmé-

na při záchraně životů,“ říká David

Lunch, starší záchranář při společnos-

tech IFRC (International Federation of

Red Cross and Red Crescent) .

„Stejně důležitou roli ovšem hrají

i subjekty, působící přímo v obcích.

Patří mezi ně i Rotary kluby, překrýva-

jící prostor mezi bezprostřední pomo-

cí a dlouhodobou obnovou“, říká

Lynch. „Lidé odjinud přijdou a zase

odejdou, i když samozřejmě po sobě

kus práce zanechají. Avšak ti, kteří pe-

čují o to, aby snaha o obnovu a další

rozvoj pokračovala, jsou společenství

a organizace, které přímo v této ko-

munitě působí.“

Když v roce 2007 zasáhl cyklon

Sidr Bangladéš, poskytlo bezprostřed-

ní pomoc podle všech svých možností

152 Rotary klubů, tehdy v této zemi

působících. Rozdávaly všechno mož-

né – od vody až po přikrývky ve všech

i obtížně dosažitelných příbřežních

oblastech. Ale i když uspokojili tu

nejakutnější potřebu, byli to právě ro-

tariáni, kteří přemýšleli o pomoci

i mimo přežití ze dne na den.

„Je řada dobrovolnických organi-

zací, které přicházejí, aby postavily

nové domy, aby postiženým poskytly

stravu pro přežití,“ říká K.M. Zainul

Abedin, předseda podvýboru pro do-

tace Rotary distriktu 3280. „Ale to po-

řád není dost. Vždyť lidé budou

potřebovat do budoucnosti i nějaký

příjem, aby vůbec přežili.“ A rotariáni

našli řešení: rybářům, kteří při cyklonu

přišli o své čluny, obstarali čluny

nové.

Hned v den, kdy hurikán Mitch

postihl Tegucigalpu v Hondurasu, za-

čali místní rotariáni plánovat dlouho-

dobá opatření pro obnovu života.

„Chtěli jsme najít způsob, jak si lidé

budou moci vydělat na své živobytí,

začít nový život,“ říká Beyl. Jeden

z projektů zahrnoval výstavbu nové

vesnice pro oběti hurikánu, vzdále-

nou 35 mil od hlavního města, a to

v terénu, který je méně zranitelný než

okolní kopce. V této nové obci je stře-

disko vybavené počítači, knihovna

a další vybavení, jež tam dříve neby-

lo.

„Je nejdůležitější, postoupíte-li od

fáze bezprostřední reakce a první po-

moci do fáze obnovy,“ říká Lunch.

„Naší snahou je, aby lidé vyšli z pohro-

my, která je zastihla, posíleni, méně

zranitelní.“

Někdy vytvoří katastrofa neoče-

kávanou příležitost pro novou a kva-

litnější výstavbu. Po mohutném

tornádu, které se v květnu 2007 pře-

hnalo přes Greensburg, Kansas, USA,

Členové Rotary klubu Cedar Rapids, Iowa, USA, se seznamují s plánem svého města, posti-

ženého záplavami v roce 2008.
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a smetlo 95 % všech budov v městě,

rozhodli se jeho odpovědní činitelé

využít metody pevnější konstrukce

domů. Jejich město se tak stalo příkla-

dem města s udržitelným životním

prostředím.

„Obdobně jako v řadě jiných

venkovských komunit v USA, klesal

i v Greensburgu již před tornádem po-

čet obyvatelstva. Zaměření na udrži-

telnost životního prostředí vytvořilo

nové ekonomické příležitosti a napo-

mohlo k výraznému oživení města,“

říká Darin Headrick, školní inspektor

a jeden z 12 členů místního Rotary klu-

bu.

V chaotických důsledcích přírod-

ní katastrofy záleží nejen na počtu za-

chránců, ale i na jejich vzájemné

spolupráci. Vedle vytváření sítě rotari-

ánů i jejich klubů spolupracuje Rota-

ry International nejen s mnoha

celosvětovými záchrannými agentu-

rami a subjekty jako UNICEF, IFRC

nebo CARE, ale i s místními a státními

správními orgány.

Giron říká: „Hodnota této spolu-

práce spočívá v tom, že má i širší do-

sah. Směřuje k partnerství, kdy lidé

spolu navzájem spolupracují a to na

různé úrovni. Díky tomu se můžete

opřít o sílu a vliv toho druhého.“

V Greensburgu spolupracovali ro-

tariáni při každém aktuálním projek-

tu i s jinými subjekty. Když se jim

podařilo shromáždit od Rotary klubů

z téměř všech států USA i ze dvou dal-

ších zemí více než 225 000 dolarů, na-

bídli obci rekonstrukci městské

vodárenské věže. Byla tak prvním

opraveným objektem místní infra-

struktury, a protože se i jiným místním

organizacím podařilo sehnat další fi-

nanční prostředky poté, co se rotariá-

ni ujali vedení, bylo možné dokonce

zvýšit výšku této věže na dvojnásobek.

V Bangladéši, v zemi s rozsáhlými říčními deltami a s pobřežím v Bengálském zá-

livu o délce přes 350 mil, jsou katastrofy součástí života místních obyvatel. Cyk-

lon Sidr, který pobřeží země zasáhl v listopadu 2007, patřil v posledních letech k

nejničivějším. O život přišlo více než 3 000 osob a více než 55 000 lidí bylo zraně-

no. Vedle lidských obětí způsobil škody na majetku, na dobytku a úrodě v hodno-

tě cca 1,7 miliardy dolarů.

„Nedovedete si představit, jak lidé v příbřežních oblastech Bangladéše

trpí,“ říká K.M. Zainul Abedin, předseda podvýboru pro dotace v Rotary dis-

triktu 3280.

Obyvatelé Bangladéše, jedné z nejchudších a nejlidnatějších zemí svě-

ta, jsou obzvláště vystaveni přírodním katastrofám. Řadu jejich domovů tvo-

ří jen jednoduché přístřešky, které se při silnějším větru snadno zřítí. V zemi

je také nedostatek potravin, což úzce souvisí s úrovní zemědělství a rybář-

ství. Když cyklon Sidr zničil úrodu, zaplavil pole slanou vodou a zničil rybář-

ské čluny i sítě, přišlo mnoho obyvatel o veškerý svůj příjem.

„Nemají nic, čím by podpořili svou rodinu, rybářství je jediné řemeslo,

které znají,“ říká Abedin, bývalý guvernér tohoto distriktu.

Místní rotariáni proto jednali velice rychle. Během pěti měsíců poskytla

Nadace Rotary účelovou dotaci Rotary klubu Dhaka North West, spolupra-

cujícímu s RC Newport, Severní Karolina, USA. Za částku 24 536 dolarů poří-

dili pro 80 rybářů na jižním pobřeží nové čluny a sítě.

Podobným způsobem získal účelovou dotaci ke svému projektu RC Dha-

ka New City, spolupracující jak s anglickým RC Tower Hamlets,Velký Lon-

dýn, tak i s dalšími organizacemi. Několik distriktů tak spojilo své úsilí, aby

nahradili ztráty, které zasáhly rybáře, zemědělce i řidiče rikš v jihovýchodní

oblasti země. Klub mohl dodat v hodnotě 60 750 dolarů zařízení a dobytek,

desítky rybářských člunů, sítí a tříkolých rikš, které zničil cyklon.

Člen Rotary klubu Rockland, Maine, USA, se zdraví se Surandi Madushani de Silva, která

přežila tsunami; setkali se v místech jejího nového domova na Srí Lance, který vybudovali

rotariáni společně s organizací „Habitat for Humanity“.
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„Když bylo vše v okolí zpustošeno,

domy rozbořeny a stromy vyvráceny,

stala se nově postavená a v noci na-

svícená věž symbolem pokroku“, říká

Headrick.

V následujícím roce se rotariáni

v Greensburgu chopili dalších projek-

tů, spojili se s místním LIONS klubem

a společně umístili při dálnici nový di-

gitální billboard. S organizací „Habi-

tat for Humanity“ spolupracovali při

výstavbě nových domů. Nedávno

podpořili místní neziskovou organiza-

ci „Kiowa County United“ a získali cel-

kem 1,3 milionu dolarů, jichž využili

k obnově hlavní třídy v Greensburgu,

takže se do centra města mohlo vrátit

11 maloobchodních prodejen.

Když rotariáni z Tegucigalpy za-

počali po hurikánu s plánem zá-

chranných prací, posoudili nejdříve

potenciál několika subjektů, než se

nakonec rozhodli pro spolupráci s na-

dací „Nueva Esperanza“. Ta se s nimi

díky svému nadšení, snaze pomoci

obci a transparentnímu financování

jen ztotožnila.

„Mnozí z členů našeho RC jsou

majitelé nebo vedoucí pracovníci

společností, takže naše síla spočívá

ve schopnosti řízení i financování“,

říká Beyl. „Ale současně jsme si uvědo-

mili i naše limity. I když mohli rotariá-

ni s přehledem řídit celý projekt,

potřebovali k dozoru nad každoden-

ními úkoly důvěryhodného a zkuše-

ného partnera.“

Nadace Nueva Esperanza již na-

plánovala přestěhování obětí huriká-

nu, což umožnilo místním rotariánům

vyhledat a zafinancovat pro ně nové

domovy. Toto nové sídliště nazvali

„Nová naděje“, tedy stejně, jak zní

jméno této nadace – Nueva Esperan-

za.

Spolupráce mezi Rotary kluby

byla rozhodující i v další fázi projektu.

V roce 2001 se rotariáni z Tegucigalpy

spojili s rotariány z kalifornského dis-

triktu 5220, kteří navštívili Honduras

za pomoci od Nadace Rotary. Ve spo-

lupráci s RC Manteca, Kalifornie, ji po-

žádali o dotaci 3H. Díky své iniciativě

získali rotariáni více než 470 000 $ na

projekt, který byl rozložen do pěti roků.

Vybudovali počítačové centrum, kni-

Matka se svými syny stojí před zbytky jejich domu, zničeného tsunami, které zasáhlo Srí Lanku v roce 2004.

Je naším přáním,

aby lidé postižení

katastrofou z ní vyšli

v lepším stavu –

méně zranitelní.

– David Beyl
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hovnu, blízko ležící zdravotní středi-

sko a dodali pro ně potřebné

vybavení, knihy a zdravotní zařízení.

Vedle toho ještě pomohli při výstavbě

nových domů v městě. Dodatečně se

projekt rozrostl o vybudování nového

vodovodního systému a o stipendia,

poskytnutá pro další obec – Marcala,

s jejímž místním Rotary klubem úzce

spolupracovali rotariáni z Tegucigal-

py.

Po tsunami, při níž přišlo v roce

2004 o život na 180 000 obyvatel Indo-

nésie, se také Rotary klub Bali Ubud

spojil ke spolupráci s jinými organiza-

cemi. Byla mezi nimi i zdravotní na-

dace na Bali, nazvaná Yayasan Bumi

Sehat, s níž spolupracovali už dříve.

V této nejvíce postižené oblasti vybu-

dovali nové zdravotní středisko.

„Dobře jsme věděli, že jsou spoleh-

liví a že konají dobrou práci, a tak ne-

bylo nesnadné se s nimi spojit, když

v Acehu začali pomáhat,“ říká David

Küper, člen RC Bali Ubud, který tyto

práce řídil.

Ovšem ne každé účinné partner-

ství přichází se smlouvou nebo s vý-

raznou finanční pomocí. Někdy

partneři nabídnou svou pomocnou

ruku pouze ve dnech chaosu. „Nám

jde o další formu partnerství – tedy

o obnovení vztahů v obci, jež byly ka-

tastrofou rozvráceny,“ říká Lynch.

Ti, kteří už takovou zkušenost mají,

říkají, že pro rotariány je to naprosto

přirozené.

Headrick říká: „Taková přírodní

katastrofa postihne oběti velmi těžce

i z emocionálního hlediska. Zeptáte-li

se mě po tolika letech, kde a v čem do-

sáhli rotariáni určité pozitivní změny,

myslím, že v lidském, osobním kontak-

tu s postiženými, svou snahou věno-

vat se jim jak svým časem, tak i svou

prací tam, kde je toho právě zapotře-

bí. Přijdou, postarají se o potřebné,

a činí tak s úsměvem a s otevřeným

srdcem.“

– M. Kathleen Pratt

Indonéský Rotary klub Bali Ubud uvažuje velkoryse. „Je naší zásadou, že připra-

vujeme pouze velké projekty,“ říká David Küper, prezident tohoto klubu pro rok

2005/06. „Malými úkoly se nezabýváme“.

Když se jednou objevila příležitost, jak pomoci místní neziskové organi-

zaci Yayasan Bumi Sehat vybudováním stálého zdravotního střediska

v provincii Aceh, zničené vlnou tsunami, byla volba jasná.

„Tsunami zničila jak infrastrukturu, tak i celé vesnice“, říká Küper, který

působil jako vedoucí projektu a jeho technický poradce. „Většinu zdravot-

ních zařízení ničivá vlná prostě spláchla.“

Yayasan Bumi Sehat, což se dá přeložit jako „Nadace pro zemi zdravých

matek“, provozovala na Bali zdravotní středisko, zabývající se od poloviny

devadesátých let péčí o matku a dítě. V prosinci 2004 odpověděla tato na-

dace na katastrofu tím, že vyslala zdravotnický tým do Samatigy, nejposti-

ženější oblasti Acehu. Jeho dobrovolníci ošetřovali rány a poškození kůže,

způsobené tsunami. Léčili tropické nemoci a řadu jiných chorob způsobe-

ných tsunami a zanesených sem traumatem katastrofy, jejímž důsledkem

bylo zhoršení životních podmínek. Provozovali také neziskovou misii, posky-

tující pomoc při porodu a prenatální a poporodní péči. Ovšem prostředky

byly velmi skromné: více než rok po tsunami působí lékařské týmy dosud

pouze v chýši, vybudované z bambusu.

S příspěvkem 120 tisíc dolarů, které poskytl Fond solidarity s jižní Asií za-

ložený Nadací Rotary na dlouhodobou pomoc obětem tsunami, vybudoval

RC Bali zdravotní středisko, poskytující zdravotnickou pomoc 12 tisícům

přeživších, žijících v jeho okolí. Stavba odolávající otřesům je vybavena sa-

mostatným energetickým zdrojem se solárními panely a s větrným a zálož-

ním generátorem pro případ častých výpadků sítě v této oblasti. Bayer

věnoval zařízení a nábytek v hodnotě 30 000 dolarů a RC New York uhradil

sanitní vůz. Během roku 2008 ošetřilo toto středisko 7 748 pacientů, přijalo

1.136 matek do prenatální poradny a asistovalo při 75 porodech.

„Mnozí prohlašují, že je to ten nejlepší projekt, který se v Acehu realizo-

val,“ říká Küper.

Žákyně jedné ze 22 škol, které byly vybudo-

vány za pomoci rotariánů na Srí Lance, po-

stižené vlnou tsunami.
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Global Outlook: Než budeme hovořit

o záchranných pracích při katastro-

fách, pohovořme o jejich příčinách.

Přispívají k nim klimatické změny?

Jordan Ryan: Počet obyvatelstva

v rozvojových zemích, které přírodní

katastrofy postihují, stále vzrůstá. V le-

tech 1975/79 vzrostl o 50 milionů, v le-

tech 2000/04 o 250 milionů. To je

opravdu dramatický nárůst.

Vraťme se k roku 2009 a do asijsko-pa-

cifické oblasti: Tonga a Samoa postiže-

né vlnami tsunami, ohromné tajfuny

na Filipínách, zemětřesení v Indonésii,

tajfuny, které postihly obyvatelstvo

Vietnamu a Laosu. Klimatická rizika,

tedy sucho a záplavy a silné bouře stá-

le ohrožují životy i živobytí obyvatel

a jen prohlubují jejich chudobu.

GO: Co to znamená pro postižené, ze-

jména pro ty, kteří žijí v komunitách,

ohrožených i ekonomicky?

JR: Katastrofy často rozvrátí život vel-

mi podstatně: školy jsou poškozeny,

nemocnice zničeny, znemožněn pří-

stup k sociálním službám. To vše má

vliv na životní úroveň obyvatelstva,

což je samozřejmě to nejdůležitější.

Ekonomické ztráty v důsledku kata-

strof jsou ohromné. Životy zemědělců

jsou rozvráceny. Malí trhovci, často

ženy, které bývají jediným zdrojem

příjmu celé rodiny, nemají přístup

k prodávanému zboží. Přírodní kata-

strofa má tedy za následek řadu dal-

ších pohrom, které se dotknou života

každého jednotlivce.

GO: Jak zjišťujete dlouhodobou po-

třebu postižených, dojde-li skutečně

ke katastrofě?

JR: Nyní jsou již k dispozici meziná-

rodní směrnice, jak zjistit potřeby v si-

tuacích bezprostředně po konfliktu

nebo po katastrofě. Normálně to pro-

bíhá na vládní úrovni, ve spolupráci

se Světovou bankou, regionálními

bankami, s Evropskou komisí a s další-

mi orgány. Je snahou, aby tyto proce-

sy byly co nejkomplexnější. V místním

kontextu dosahují až k organizacím

občanské společnosti, aby bylo mož-

né do nich zahrnout všechny škody

a stanovit z nich vyplývající potřeby.

Chápete-li správně, jaké jsou potřeby,

můžete také správně stanovit zdroje

pomoci a zabránit duplicitě. Můžete

se ujistit, že se na nic podstatného ne-

zapomnělo a že pomoc dojde tam,

kde je skutečně potřebná: to zname-

ná k lidem, které katastrofa postihla.

GO: Kam se mají rotariáni obrátit,

chtějí-li se v případě katastrof zapojit

do záchranných prací?

JR: Často jsou do koordinace pomocí

zapojeni vládní činitelé. Ve většině

zemí, zejména v rozvojovém světě, má

OSN tzv. rezidentní koordinátory, kteří

jsou schopni koordinovat celý systém

OSN. Někde mají i další funkci: je možné

je chápat jako koordinátory pro huma-

nitární otázky. Mohou svolat porady

všech, kteří úzce spolupracují s meziná-

rodními i místními nevládními organi-

zacemi (NGO) i s organizacemi,

poskytujícími příslušné služby a pomoc.

Rozhovor s Jordanem Ryanem, UNDP

Odbor Rozvojového programu OSN (UNDP) pro předcházení krizím

a pro obnovu je od roku 2001 centrem, odkud byly sledovány a řízeny

události, k nimž docházelo v důsledky krizí a přírodních pohrom. Tento

odbor působí prostřednictvím svých asi 100 středisek v jednotlivých ze-

mích, aby propagoval opatření, směřující ke snížení rizik a k mobiliza-

ci místních kapacit využitelných při případné katastrofě. Dojde-li k ní,

vysílají tito pracovníci záchranné jednotky a zajišťují efektivní pře-

chod od akutní pomoci k dlouhodobým opatřením, aby se tak pro postižené vytvořily podmínky

k návratu do normálního života.

„Přijdeme pak včas a počítáme s tím, že tam zůstaneme po delší dobu“, říká ředitel tohoto odboru Jor-

dan Ryan. „Je naší snahou, aby se od kritické situace klidně přešlo k dalšímu normálnímu rozvoji.“

S redaktorem přílohy GLOBAL OUTLOOK hovořil o vzrůstajícím dopadu přírodních katastrof na

obyvatelstvo a o tom, jak mohou rotariáni při záchranných operacích co nejlépe spolupracovat

s agenturami OSN, vládami a jinými organizacemi.

Jordan Ryan
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Stále více si myslím, že celé společen-

ství OSN je lépe koordinované a dosa-

huje až k humanitárním činitelům

spolupracujícím s nimi bok po boku.

Je dost příkladů takovéhoto partner-

ství, zaměřeného nejen na akutní po-

třebu – tedy na záchranu lidských ži-

votů, ale i po překročení prvního ob-

dobí záchranných prací na pomoc,

která umožní nastartovat nový život.

GO: Jaký je názor na otázku, zda se

některé záchranné práce mají přene-

chat vládám nebo jiným orgánům?

JR: Z mnoha důvodů je velmi důležité,

aby vedoucí roli převzala vláda. Vlá-

da musí vypracovat celonárodní

nebo nouzový záchranný plán obno-

vy, s nímž musí být sladěny další akti-

vity, aby nedošlo k duplicitě nebo

dokonce k protichůdným opatřením.

A dojde-li k přírodní katastrofě tam,

kde zuřil nějaký násilný konflikt, je tře-

ba postupovat obzvlášť opatrně: při

záchranných pracích nesmíte jednat

ve prospěch faktorů, které byly příči-

nou konfliktu. Je třeba dbát na místní

specifika, zejména za situace, kdy do-

šlo k místní nerovnováze nebo k ne-

spravedlnostem.

GO: Svou krátkodobou pomocí proka-

zovali rotariáni vždy znovu, co doká-

ží. Ale proč je také důležité, aby

takové subjekty jako právě Rotary

kluby byly k dispozici i pro dlouhodo-

bé projekty?

JR: Je skvělé, že správně chápeme

svou odpovědnost za humanitární

principy života. Humanitární aktivity

vedoucí k záchraně životů jsou v tako-

výchto situacích to nejdůležitější. Je

však stejně důležité zajistit přísun po-

travin, aby vaše dítě mělo co jíst, aby-

ste měli deku na přikrytí. Potřebujete

naději, abyste byli schopni věřit, že

váš život pokračuje i nadále. A tady

pomůže také snaha pomáhat obcím,

aby se mohly opět postavit na své

vlastní nohy. Tedy víra v to, že se lidé

budou moci opět vrátit ke své práci.

Proto je propojení mezi okamžitou hu-

manitární pomocí a dlouhodobou

prací ve prospěch dalšího rozvoje tak

důležitá. Jde především o místní orga-

nizace, jako jsou právě rotariáni, žijící

přímo v dané komunitě nebo hned

v té sousední. Mohou se podílet na vy-

tváření dlouhodobějších ekonomic-

kých příležitostí – a v tom také

spočívá ona obnova narušeného ži-

vota.

GO: Víme-li, že členy Rotary kluby

jsou odborníci z oblasti podnikání

s pevnými vztahy v místech, kde sami

působí, mají bezpochyby k dispozici

určité prostředky, s nimiž mohou při-

jít v době krize.

JR: To je právě ono: toto jejich podnika-

telské know-how. Správné chápání

toho, co komunitu tvoří, jaké jsou její

potřeby. Schopnost podat pomocnou

ruku a to nejen v okamžiku poskytnutí

první pomoci, ale i zjistit, jak jejich naru-

šený život obnovit. Nezáleží jen na po-

skytnutí pomoci v nouzi: jde o obnovení

běžného života, který lidi zachrání.

GO: Jsou ještě další důvody, proč

mají rotariáni spolupracovat s vláda-

mi a jinými organizacemi?

JR: Je toho ještě tolik, co musí být vyko-

náno! Partnerství a spolupráce nám

dává sílu při plnění našich závazků,

v našem nadšení, ve způsobu naší

práce, jejíchž cílů lze dosáhnout pou-

ze spoluprací.

Myslím si, že to je už dávno, kdy si osa-

mělý kovboj myslel, že může přijít

a dokázat sám cokoliv. Dnešní svět

přináší mnoho nových výzev.

Budujme
svou lepší
budoucnost
Na Srí Lance, kde vlna tsunami
v prosinci 2004 těžce poškodila nebo
zničila více než 187 škol stojících při
pobřeží, se Rotary kluby ujaly vedení
při jejich obnově. Po dobu více než
pěti let spolupracovaly kluby na Srí
Lance s dalšími organizacemi při

rekonstrukci 22 škol. Každá z nich
byla větší, lépe vybavená a techno-
logicky daleko pokročilejší, než ta
původní. S celým příspěvkem se
můžete seznámit na internetu na
adrese: www.rotary.org/go.

Více na internetu
Přečtěte si, jak rotariáni reagova-

li na zemětřesení na Haiti i další

odpovědi Jordana Ryana na

naše otázky na adrese

www.rotary.org/go.
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Překlad: Petr J. Pajas, PDG

Během několika minulých měsíců jsem měl to po-
těšení uvádět řadu rotariánů a jejich manželek do
Společnosti Archa C. Klumpha, která sdružuje ty,
kdo Rotary poskytli nejméně 250 tisíc amerických
dolarů. Vždy mne zajímá, co vede tyto rotariány
a jejich životní družky či druhy k tak velkorysé
podpoře Nadace Rotary. Jsou to nejrůznější dů-
vody:

Tak třeba Bob Selinger, který v době své zdra-
votní krize ocenil praktickou pomoc svých přátel
z jeho Rotary klubu, říká: „Těžko najdete štěd-
řejší a více milující organizaci“. A Bill a Jean
Wilsonovi zase věří, že poskytováním daru Na-
daci „říkají své ano lepšímu světu“. Nebo Peggy
Bloomfieldová byla k velkorysému daru inspiro-
vána svým synem Billem, který je sám také čle-
nem Společnosti Archa C. Klumpha. A jeho
důvod pro poskytnutí velkorysého daru: „Jsme

přece povinni zanechávat pískoviště v lepším sta-
vu, než když jsme si na něm hráli“.

Samozřejmě, že nemusíte hned dávat 250 000 do-
larů jen proto, abyste dokázali, jak vám záleží na
Nadaci Rotary. Mnozí rotariáni mají své humani-
tární cíle, které chtějí naplnit. A stejně jako ne-
dávno do Společnosti Archa C. Klumpha uvedení
Jack a Viviana Harigovi vědí, že „poskytnutí daru
Nadaci Rotary umožňuje rotariánům spoluúčast
na uskutečňování mimořádných skutků na celém
světě, skutků, které by normálně sami nemohli
uskutečnit“. Ty mimořádné skutky jsou pak tím,
co činí naši Nadaci Rotary tak kriticky potřebnou
v dnešním světě, plném problémů. A je to vaše
podpora, která umožňuje pokračovat v této život-
ně důležité činnosti.

Preklad: Ivan Belan, PDG

Tri jednoduché slová nášho motta Služba nad
osobnými záujmami (Service Above Self) najlep-
šie vystihujú hlavné poslanie Rotary. Toto motto
tvorí dôležitú súčas	 našej rotariánskej identity.
Neustále nám pripomína, prečo sme tu, prečo
to
ko záleží na každej činnosti, ktorú podnikne-
me a prečo vynakladáme úsilie a iniciatívu na po-
moc tým, ktorí to potrebujú.

Nadácia Rotary má svoje vlastné motto: Kona	
dobro vo svete.

Kona	 dobro vo svete znamená viac než len slo-
gan. Predstavuje náš cie
, naše poslanie a ustavič-
ne nám pripomína, na čo sa zameriava	. Týmito
jednoduchými slovami najvýstižnejšie vyjadruje,
prečo vlastne nadáciu máme a podnecuje nás

k tomu, aby sme využili všetky dostupné možnosti
na dosiahnutie ambicióznych cie
ov.

Úlohou našej nadácie je podpori	 to dobré, čo
prostredníctvom Rotary môžme urobi	. Nadácia
nám umožňuje rozširova	 dosah jednotlivých ak-
tivít, čím naša práca naberá na význame a stáva
sa efektívnejšou. Hlavne v�aka nadácii sa nám
darí odvádza	 čoraz viac prínosnej rotariánskej
práce.

V máji som zaznamenal významný osobný medz-
ník – 50 rokov členstva v Rotary. Pri tejto príleži-
tosti som sa poohliadol za tým, čo všetko sa
podarilo dosiahnu	 pomocou Rotary a ko
ko
z toho sa zrealizovalo práve za podpory našej
nadácie. Prostredníctvom Nadácie Rotary má
každý z nás možnos	 sta	 sa súčas	ou toho dobra,
ktoré Rotary vo svete robí.

Tento mesiac je mojím posledným vo funkcii
predsedu správnej rady Nadácie Rotary. Som
v�ačný za možnos	 spozna	 mnohých z vás a �a-
kujem vám všetkým za vašu podporu a povzbude-
nie. Funkciu predsedu správnej rady nadácie
preberá bývalý prezident RI Carl-Wilhelm Sten-
hammar, a ja by som mu touto cestou v mene nás
všetkých chcel zažela	 mnoho úspechov. �

Glenn E. Estess Sr.,
předseda Rady zmocněnců Nadace Rotary

Glenn E. Estess Sr., předseda Rady zmocněnců Nadace Rotary

Odpověď na tyto čtyři otázky pomáhá ověřit, zda naše úmysly a činy skutečně přispívají

k naplnění rotariánských zásad, k zachování a rozvíjení etických hodnot v mezilidských

vztazích.

1. Je to PRAVDA?

2. Je to ČESTNÉ vůči všem, jichž se to týká?

3. Podpoří to PŘÁTELSTVÍ a vzájemnou DŮVĚRU?

4. Přinese to PROSPĚCH všem zúčastněným?
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Text: Ján Popadič
Foto: archiv klubu

Rotariáni z RC Žilina, RC Liptovský Mikuláš a RC Martin sa pravidelne
stretávajú každý rok na spoločných akciách aj so svojimi rodinnými prísluš-
níkmi a priate
mi.

RC Žilina organizuje pravidelne benefičný koncert Štátneho komorného or-
chestra a Rotary ples , RC Liptovský Mikuláš športovú akciu Bu� Fit a RC
Martin divadelné predstavenie.

Aj tohto roku, koncom apríla, pripravil RC Martin pre svojich členov a ich
priate
ov, ako aj rotariánskych priate
ov z RC Žilina a RC Liptovský Miku-
láš už štvrtýkrát divadelné predstavenie pri príležitosti 4. výročia prebratia
Charty klubu.

Po krásnom umeleckom zážitku v podobe divadelnej hry Kumšt sa všetci
stretli pri pohári vína a chutnom občerstvení, pričom mali možnos	 predsta-
vi	 navzájom svojich rodinných príslušníkov a priate
ov, vymeni	 skúsenosti
z činnosti jednotlivých klubov, zoznámi	 sa s výmennými študentmi z jednot-
livých klubov a nasáva	 priate
skú atmosféru v Národnom dome.

Zároveň mali možnos	 zakúpi	 si v tichej dražbe niektorý z obrázkov, ktoré
nakreslili mentálne a telesne postihnuté deti z patronátnej Špeciálnej zá-

kladnej školy. Vý	ažok z predaja – takmer 700 Eur poputuje do tejto školy na
zakúpenie rôznych didaktických pomôcok.

Tento večer bol o to radostnejší, že predpoludním členovia RC Martin a ich
rotariánski priatelia z partnerského nemeckého klubu St. Goarshau-
sen-Loreley, dištrikt 1860 odovzdali v Špeciálnej základnej škole v Martine
výsledok spoločného projektu podporeného z Rotary Foundation formou
účelovej dotácie – pä	 učebníc a množstvo učebných pomôcok pre autistické
deti.

Nápad na realizáciu tohto MG-projektu vznikol pri jednej z návštev pat-
ronátnej školy spolu z rotariánmi partnerského klubu St. Goarshausen-
Loreley. Riadite
 školy – rotarián Peter Filip – pri tejto návšteve podrob-
ne vysvetlil organizáciu, formy a metódy edukácie žiakov s autizmom,
ktoré sú ve
mi špecifické a vyžadujú účelové zariadenie, didaktické po-
môcky, prístroje a materiály, ktoré preukázate
ne ovplyvňujú výsledky
špeciálno-pedago- gického pôsobenia. Všetkým bolo hne� jasné, že jes-
tvujúce podmienky pre vyučovací proces týchto detí sú nevyhovujúce
a deti potrebujú nielen vhodné školské zariadenie, ale aj didaktické po-
môcky.

Do tohto MG-projektu neprispeli len samotné kluby, ale aj obidva ich diš-
trikty t.j. dištrikt 2240 a dištrikt 1860, za čo im patrí ve
ká v�aka nielen od
rotariánov z Martina, ale aj predovšetkým od samotných detí a ich pedago-
gických pracovníkov. Celková hodnota projektu dosiahla 15 015 Eur.

Rotariáni z Martina sú ve
mi radi, že sa im v krátkom čase podarilo zrealizo-
va	 �alší projekt, ktorý pomôže práve tým, ktorí to najviac potrebujú. �

RC Martin

Odovzdanie MG daru – prezidenti Ján Žiak – RC Martin, Paul-Otto Singhof – RC St. Goarshausen Tichá dražba obrázkov v Národnom dome

Novovybudované učebne v Špeciálnej základnej školeDidaktické pomôcky pre deti postihnuté autizmom
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Text: Jaroslav Bolfík
Foto: Július Ferenc

Podnetný a záslužný počin uskutočnili rotariáni RC Rožňava. V rámci spolu-
práce so skupinou amatérskych umelcov regiónu, maliarov a výtvarníkov,
zorganizovali a finančne podporili mimoriadne úspešnú „Výstavu obrazov
a výtvarných diel amatérskych umelcov regiónu“ spojenú s aukciou.

Svojím spôsobom jedinečná akcia sa konala 17. 4. 2010 v rázovitej obci Krás-
nohorská Dlhá Lúka, v pohostinnom zariadení „Buzgó“. Po upršaných
dňoch a hroziacich povodniach podujatiu, ako by zázrakom, prialo aj poča-
sie. Na slnkom zaliatom nádvorí a pri
ahlých priestoroch, v príjemnom pro-
stredí bolo vystavených 55 umeleckých diel od 13 autorov. Na výstavu s aukci-
ou prišlo viac ako 100 záujemcov a milovníkov umenia. Z akcie sa stala aj vý-
znamná spoločenská udalos	, kde pri výdatnom pohostení bolo možné
neformálne nadviaza	 nové kontakty a utužova	 už vytvorené.

Oficiálne zahájenie výstavy o 11. hod. urobil herec divadla ACTORES z Rož-
ňavy pán Kobezda, ktorý celý priebeh moderoval ve
mi vtipne a bezprostred-
ne, podobne viedol aj aukciu.

Úvodný príhovor mal hlavný organizátor z RC Rožňava Ing. Dionýz Dobos,
ktorý nezabudol pri tejto príležitosti na minútu ticha v súvislosti s národnou
tragédiou Polska. Jednotlivých umelcov predstavila vedúca skupiny pani Mo-
nika Štefanová. Po prehliadke vystavených diel a občerstvení sa konala auk-
cia, ktorá bola úspešná. Celkovo boli vydražené diela za 1155 Eur,
individuálny príspevok robil �alších 30 Eur. Vý	ažok bude použitý pod
a
vopred určeného k
úča.

Účastníci odchádzali spokojní s jednoznačným želaním, aby sa podobné ak-
cie stali tradíciou. �

RC Rožňava

RC Opava International / služba obci /
služba mládeži / podpora handicapovaných
Finále pěvecké soutěže Začarovaná písnička zor-
ganizované Rotary klubem Opava International
dne 19. dubna 2010 v Městském domě kultury
Petra Bezruče v Opavě se vydařilo.
A co na tom bylo čarovného? Jako vždy, to úplně
nejjednodušší. Touha zpívat je člověku vlastní,
o nic menší touhu zpívat nemají ani ti, kteří se
hned tak na soutěžní pódia nedostanou. Naše
děti, kterým příroda odepřela přání a stejné sny,

jaké mají jejich ostatní vrstevníci. A nyní přišli
lidé, kteří chápou člověčí společenství bez před-
sudků a s poctivým a vřelým pochopením. Nelito-
vali času a energie k tomu, aby právě s těmito
dětmi objevili čarovné kouzlo zpívání.

Členové RC Opava International, RC Ostrava
International, RC Uherský Brod, RC Žilina
(nadšenci Kysuckého sdružení STRUŽIELKA
v Čadci), zástupci speciálních škol a zrakově po-
stižených v Opavě, Brně, Múzické školy v Ostra-

vě, neudělali nic, co by jim nebylo vlastní
a co by pro ně nebylo zcela samozřejmé.
A soutěžící? Mají zážitek na celý život
a upevnil se (nebo snad také poprvé vytvořil)
jejich pocit, že mezi nás patří, že to je právě
to čarovné, schované v písničkách. Finalisté
– Sára Kaliášová z pražské školy Jaroslava
Ježka a Lukáš Tran ze ZŠ na Havlíčkově uli-
ci v Opavě postupují dál a budou zpívat na
festivalu Zaczarowanej piosenki v Krakově.
(Text a foto pro RGN: Petr Andrle)
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Text: Pavel Řehánek a Alena Spurná
Foto: Lambert Wichterle

Stejnojmennou soutěž pro studenty středních
škol vyhlásil RC Prostějov v roce, kdy slaví dvě
kulatá výročí: 75 let od původního založení Rota-
ry klubu v Prostějově v roce 1935 a 15 let od udě-
lení Charty RI v novodobé historii RC Prostějov
v roce 1995. Členská základna v celém distriktu
stárne, a tak bylo záměrem soutěže oslovit mladé
lidi a seznámit je s činností a posláním meziná-
rodního hnutí Rotary International.

Soutěž s podtitulem „Rotary = příležitost pomá-
hat“ proběhla ve dvou kolech a pod záštitou sta-
rosty města Prostějova ing. Jana Tesaře. Stěžejním
úkolem soutěže byl podrobný koncept dobročin-
ného projektu, který by byl realizovatelný v praxi.
Informace o soutěži dostali studenti hned na za-
čátku školního roku a písemné odpovědi hodnotili
členové klubu na konci října 2009. V druhém kole
proběhly ústní prezentace pěti nejlepších projektů
nejen před členy klubu, ale také před hosty a zá-
stupci tisku. Všichni byli překvapeni kvalitou
a propracovaností jednotlivých prací. Vybrat ten
nejlepší projekt nebylo jednoduché.

Oficiální v yhlášení výsledků a předání cen pro-
běhlo v polovině února při zahájení VI. reprezen-
tačního plesu, jehož výtěžek každoročně věnuje
RC Prostějov na dobročinné účely. Letos byl věno-
ván na zakoupení speciálního počítače ovládané-
ho očima pro těžce postiženou pacientku. Ke
skutečně slavnostní atmosféře plesu přispěli také
hosté z jiných Rotary klubů. Měli jsme možnost
přivítat členy RC Olomouc City, RC Kroměříž,
RC Praha City, RC Přerov a RC Znojmo. Společ-

ně s hosty z pražského klubu zavítal do Prostějo-
va ing. Petr J. Pajas, bývalý guvernér distriktu.

Obsah soutěžních projektů zaujal jak při klubové
prezentaci, tak při slavnostním vyhlašování vý-
sledků. Projekty Podpora vysokoškolského stu-
denta, Hlídané dětské hřiště nebo Rotary camp
byly nejen nápadité, ale také dobře zpracované.
Mimořádně atraktivní byl projekt, který se umí-
stil na 2. místě s názvem Banát. Studentka Reál-
ného gymnázia v Prostějově Eva Gartnerová ve
své práci popsala možnost pomoci českým menši-
nám v Rumunsku a dalších státech, kde pozvolna
mizí čeština a česká kultura.

Vítězkou celé soutěže „ROTARY A MY“ se sta-
la Barbora Burešová, studentka Střední odborné
školy podnikání a obchodu v Prostějově s projek-
tem, který nazvala Múzy třetího věku. Barbora
Burešová promyšleně a pečlivě rozpracovala pro-
jekt zaměřený na obyvatele domovů seniorů. Na-
vrhovaný program má zajistit aktivity, které
zpříjemní život a zlepší psychiku obyvatel těchto
zařízení. Autorka také počítá se zapojením mla-
dých lidí. Vítězka soutěže pojede za odměnu na
letní mezinárodní studentský tábor organizovaný
rotariány. Prostějovský Rotary klub plánuje ně-
které soutěžní projekty v budoucnosti postupně
realizovat. �

Pět nejúspěšnějších soutěžících společně se starostou města ing. Janem Tesařem (uprostřed), sekretářem klubu MUDr. Bo-
humilem Hrubanem (vlevo) a prezidentem klubu MUDr. Pavlem Řehánkem.

RC Prostějov

RC Ostrava / služba obci / pomoc handicapovaným
V sobotu 22. května se v Ostravě uskutečnil druhý ročník soutěže vodících psů pro nevidomé.
Akci pořádal Rotary klub Ostrava spolu s Pavlou Čichoňovou a Školou pro vodící psy Milana
Dvořáka z Brna. Soutěž byla zaměřena na zlepšení kvality výcviku psů a současné sloužila ke
zvýšení známosti problematiky potřeb nevidomých osob a jejich neúnavných čtyřnohých po-
mocníků. Za celou myšlenkou organizace této akce stojí Pavla Čichoňová, sympatická čtyřia-
dvacetiletá blondýnka, která požádala minulý rok Rotary klub Ostrava o pomoc při
financování a organizaci této soutěže. Ač sama nevidomá, studuje v Praze zpěv, v Brně práv-
nickou fakultu a ještě i pomáhá při zkvalitňování výcviku vodících psů. Její optimismus a nad-
šení by jí mohl závidět nejeden zdravý člověk. Za klub byl organizací akce pověřen Jaromír
Krišica a potřebné finance byly získány z výnosu „muškařské“ rybářské soutěže na řece Ostra-
vici, která je každoročně pořádána ostravským Rotary klubem pod vedením jejího člena,
MVDr. Víti Rašky. Nadneseně se dá říci, že díky rybám se mohou cvičit vodící psi... Nádherný
úkaz spolupráce mezi živočišnými druhy, co říkáte?
Soutěže vodících psů se zúčastnilo 15 psů z celé České republiky, nejčastěji labradorských re-
trívrů a německých ovčáků, kteří se vydávali od rána na trasu v centru města Ostravy za dopro-
vodu soutěžního komisaře. V odpoledních hodinách pak následovala soutěž v poslušnosti psů,
ale i netradiční soutěže např. v aportování špekáčků. Popravdě, většina jinak velmi poslušných
psů neodolala a předhozenou uzeninu již páničkovi nepřinesla.Také i závěrečné perníkové
medaile zmizely v útrobách psů poměrně rychle…. Soutěž byla všemi přítomnými oceněna
jako velmi přínosná a kvalitně provedená. Ač to nebývá příliš zvykem, je třeba vyzdvihnout
i velkou účast lokálních médií, která věnovala akci velkou pozornost a to včetně Českého roz-
hlasu i České televize. (Text a foto pro RGN: Jaromír Krišica, RC Ostrava.)
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Dlouholetí přátelé Rotary v USA, američtí skau-
ti, slaví v tomto roce své 100. narozeniny. Obě or-
ganizace přitom v tomto regionu vzájemně
spolupracují od prvních let své existence. Zakla-
datel Rotary Paul Harris již v roce 1910, po svém
setkání s výkonným náčelníkem skautského hnutí
Jamesem E. Westem, vyzval rotariány na pomoc
při rozvoji skautingu. Tak například od roku 1930
pomohli rotariáni v USA ustavit více než polovi-
nu z 500 skautských rad a dnes Rotary kluby
sponzorují 1483 skautských oddílů o 45528 čle-
nech. Rotariáni vedou skauty na místní, oblastní

i národní úrovni a Rotary kluby skautským oddí-
lům rovněž přispívaly a přispívají finančně či jim
pomáhají budovat a provozovat skautské táboro-
vé základny.
„Dává smysl, že se Rotary bude podílet na rozvoji
obce, místa, kde se začínají angažovat i mladí
lidé,“ říká Mike Birkholm, člen Rotary klubu v Los
Angeles a předseda Inter-American Regionu Me-
zinárodního sdružení skautujících rotariánů
(IFSR), sítě 1200 rotariánů, kteří jsou rovněž za-
pojeni do skautingu. Do tohoto společenství patří
i současný prezident RI John Kenny, z minulých
prezidentů RI uve�me např. Wilfa Wilkinsona,
Billa Boyda nebo Cliffa Dochtermana. „Skauting
je skvělý způsob, jak může Rotary zajistit svůj růst
v budoucnu“, říkají skautující rotariáni.

„Hodnoty skautského zá-
kona, skautského slibu
a Zkoušky pomocí čtyř
otázek jsou velmi podob-
né,“ poznamenává Al
Kugler, ředitel kanceláře
výkonného náčelníka.
Skautský slib je slib, jímž se
skauti zavazují mimo jiné
„pomáhat jiným lidem za
všech okolností.“ Američtí
skauti jsou součástí světo-
vého skautského hnutí,
které začalo ve Velké Bri-
tánii v roce 1907. Meziná-
rodní skauting má více než

28 milionů členů ve 160 zemích. Ve Spojených stá-
tech každoročně slouží 1,2 milionu dospělých
skautských dobrovolníků 4,1 milionu mladých lidí.
Na počest stého výročí skautingu v Americe vy-
stoupí výkonný náčelník Bob Mazzuca na letošním
Světovém kongresu RI v kanadském Montrealu.
Světových kongresů RI se skauti účastnili i dříve.
V roce 1934 Walter W. Head, předseda Národní
rady Skautů Ameriky, udělil Paul Harrisovi nej-
vyšší skautské vyznamenání Silver Buffalo Award.
V roce 1984 pak Světová skautská organizace od
Rotary obdržela Cenu za světový mír a porozumě-
ní. V průběhu letošního roku si američtí skauti při-
pomínají své výročí zvláštními projekty a přípra-
vou národního Jamboree, které se uskuteční v čer-
venci ve Fort A.P. Hill.
Text: Susie Ma, ústřední redakce RWMP,
překlad Zdeněk Michálek – Šakal, koordinátor
IFSR D-2240

Začátkem prosince (4. 12. 2009) bylo v Kopřivnici slavnostně otevřeno nové
skautské centrum VANAIVAN. Vzniklo díky společnému úsilí skautů, rota-
riánů, podnikatelského sektoru, města Kopřivnice a zejména finanční dotaci
z Evropské unie prostřednictvím regionálního operačního programu Morav-
skoslezsko. Unikátní bezbariérový objekt, vyprojektovaný podle skutečných
potřeb jeho mladých uživatelů, obsahuje komplex kluboven, přednáškovou
místnost, minitělocvičnu, počítačovou učebnu, dílnu, kuchyň a veškeré so-
ciální zázemí.
Dílo, jehož hodnota činí 20,4 mil. Kč, již nyní plně slouží veřejnosti. Skauti se
jeho vybudováním více otevřeli občanům města Kopřivnice, ostatním nezis-

kovým organizacím, ale i rotariánům. Nabízejí je k využití na nejrůznější
vzdělávací akce, výjezdní zasedání, ale i například k pořádání tradičního
a oblíbeného semináře RYLA. Ten se letos po deseti letech opět vrátil do
Kopřivnice. Slavnostního otevření se kromě starosty města Kopřivnice ing.
Josefa Jalůvky a zástupců ostatních organizací podílejících se na jeho výstav-
bě zúčastnili i představitelé ústředních orgánů Junáka – svazu skautů a skau-
tek ČR i Rotary, jmenovitě místostarosta Junáka JUDr. Jiří Navrátil,
v zastoupení guvernéra našeho Rotary distriktu ing. Roman Grónský, PDG
a prezident RC Ostrava ing. Jan Chalupa. Nejvzácnějším hostem však byl
právník Brian Thiessen, současný světový prezident IFSR (International
Felowship of Scouting Rotarians), který za tímto účelem přiletěl až z Kalifor-
nie. Skautské centrum nese jméno novodobého obnovovatele skautingu
v Kopřivnici Ivana Váni (VANAIVAN). Realizací tohoto díla byl tak mimo
jiné naplněn i jeho dlouhodobý životní sen.

Za realizátory: Ing. Zdeněk Michálek, RC Ostrava (foto archiv)

Nově otevřené skautské centrum v Kopřivnici

Čestní hosté (zleva): Ing. Roman Gronský, PDG, zastupující guvernéra našeho Rotary dis-
triktu, JUDr. Jiří Navrátil, místostarosta Junáka, Ing. Jan Chalupa, prezident RC Ostrava
a právník Brian Thiessen, současný světový prezident IFSR.

Skauti se v roce 1930 setkali s Arch C. Klumphem, otcem
Nadace Rotary

V roce 1938 věnoval Rotary klub Merced (Kalifornie, USA) skautům prostorné sruby
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V sobotu 29. května uspořádal RC Prague International na Vltavě v Praze
první dobročinný závod dračích lodí, Dragon Boat Charity Challenge. Závod
se konal na Střeleckém ostrově v samém středu Prahy na pozadí Karlova
mostu a Hradčan. Počasí také přálo a pomohlo vytvořit skvělé podmínky pro
nevšední zážitky a dobrou zábavu všech zúčastněných.
Šestnáct sponzorských organizací poskytlo devatenáct týmů. Ze tří rozjížděk
nakonec povstal vítěz, tým FlyING Hirsch, jehož sponzorem byla ING Life
Insurance. Rotariáni měli dvě želízka v ohni – týmy RC Prague International
a RC Praha-Staré Město. Mezi dalšími zúčastněnými organizacemi byly spo-
lečnosti Česká spořitelna, Modrá pyramida, Travelex a Xerox.
Na podporu nominovaných dobročinných organizací Nadace Naše dítě,
ŽIVOT90 a ICTUS (organizace na pomoc rehabilitaci pacientů s mozkovou
příhodou) bylo dosud vybráno víc než 200 000 Kč.
Všichni určitě měli z tohoto podniku radost a na příští rok máme slíbenu
účast ještě většího počtu týmů. Obrázky si můžete prohlédnout na webových
stranách RC Prague International, www.rcpragueinternational.cz po roz-
kliknutí linku „our Flikr pages“.
Text: Gerry Tipple, tajemník RC Prague International

Konečné pořadí týmů a jejich sponzoři:
1. FLYING HIRSCH – ING životní pojiš	ovna N.V.
2. HYPOCENTRUM – Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
3. XEROX 1 – Xerox
4. ZÁPAĎÁCI – bez sponzora
5. ROTARY STARÉ MĚSTO – RC Praha Staré Město
6. RED DEVILS – Vienna International Hotels
7. ROTARY DRAGONS – RC Prague International
8. TRAVELEX DRAGONS – Travelex Global Business Payments
9. CLARION HOTELS – CPI Hotels
10. LION MARLIN – bez sponzora
11. MOPYNIK – bez sponzora
12. ALAKATRE BREEZE – Partners For Life Planning
13. BROWN FORMAN – Brown Forman
14. ARCHA NOVUMOVA – Novum
15. BEMER – Bemer + Control One
16. THE EI SCHOOL – The English International School, Prague
17. ENGINE 24 – Česká spořitelna, a.s.
18. IWAP ANGELS – International Womens  Association
19. THE PIRATES OF HOPE – Bohnhorst Agrarhandel, GmbH

První rotariánský závod dračích lodí v Praze přilákal přes tisíc diváků

Pražský Střelecký ostrov nabídnul pro závody atraktivní prostředí

Závody přilákaly nejen desítky aktivních účastníků, ale i přihlížejících

Tým RC Praha Staré Město věnoval přípravě velkou pozornost

Mezi soutěžícími byli i členové GSE týmu z USA, které v tu dobu hostil náš distrikt

Nepsaným patronem závodů byl David Gammon z RC Bristol Breakfast, který je jedním
z organizátorů už devátého ročníku obdobných závodů v Anglii
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Rotariáni byli i v jiných týmech než klubových

Lodě zvládly trasu mezi Novotného lávkou a Národním divadlem v neuvěřitelném čase
něco málo přes minutu

Hlavní organizátoři z RC Prague International

Mezi čestnými hosty byla také ředitelka nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová

Úspěch závodů dával tušit, že v příštích letech se všichni na Střelecký ostrov možná ani ne-
vejdou

Z příjemně prožitého dne se radoval nejen vítězný tým

Tým pořádajícího RC Prague International
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datum pořadatel akce místo konání

2. – 6. 7. RC Jičín Inter-Country Meeting – cyklovýlet Děčín (CZ) – Magdeburg (D) Děčín, CZ

9. 7. RC Piešťany Festival Doda Šošoku – jazz (3) Piešťany, SK

31. 8. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/5 (vychází 1. 10.) všeobecná aktivita

7. 9. RC Praha Classic Setkání k 10. výročí založení klubu Praha, CZ

10. – 12. 9 RC Enns The 26th Rotary Cycling Championship Rakousko

15. – 21. 9. RC Jičín TOUR de LABE - ROTARY GREENWAYS 2010 cyklovýlet Povodí Labe, CZ

18. – 19. 9. RC Jičín TOUR de LABE -  HANDICAP 2010 akce pro vozíčkáře Poděbrady, CZ

1. – 2. 10. RC Třebíč Oslava 15. výročí založení klubu Dalešický pivovar, CZ

31. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/6 (vychází 1.12.) všeobecná aktivita

26. – 28. 11. Pražské RC Adventní víkend Praha, CZ

31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2011/1 (vychází 1. 2.) všeobecná aktivita

16. – 22. 1 RI International Assembly – seminář pro guvernéry 2011/2012 San Diego, USA

28. 2. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2011/2 (vychází 1. 4.) všeobecná aktivita

březen D-2240 PETS – seminář klubových činovníků pro 2011/2012 Nové Zámky, SK

30. 4. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2011/3 (vychází 1. 6.) všeobecná aktivita

13. – 15. 5. D-2240 Distriktní konference Č.Budějovice, CZ

21. – 25. 5. RI Světový kongres RI New Orleans, USA

Kalendárium avizuje ve zkratkovité podobě termíny všech nám známých aktivit, které se týkají rotariánského dění ve vztahu k na-
šemu distriktu. Jsou zde uváděny akce tuzemské i mezinárodní, akce pořádané kluby, distriktními výbory i ústředím RI, akce otev-
řené rotariánské veřejnosti i uzavřená pracovní setkání určená jen zvoleným delegátům. Je to jedna z mála možností, jak představit
v koncentrované podobě mnohotvarost našeho rotariánského roku a jak vám připomenout některé termíny nebo vás na jednotlivá
setkání pozvat. Ti, kteří náš časopis čtou pravidelně, jistě zkratkovité formě porozumí. Podrobnosti k jednotlivým akcím vám rád
sdělí sekretář distriktu prostřednictvím e-mailu: pfencl@nextra.cz.

Rotary klub Tábor s upřímnou lítostí oznamuje,
že během dvou dnů opustili jeho řady
dva zakládající členové

V pátek 14. května 2010 zemřel ve věku 87 let pří-
tel František Jaroš, první prezident klubu po
jeho znovuzaložení v roce 1991. Ač byl v posled-
ních letech již pouze čestným členem, stále se za-
jímal o činnost klubu a pokud mu zdravotní stav
dovolil, zúčastnil se i mimořádných klubových
akcí.

V sobotu 15. května 2010 skonal po dlouhé ne-
moci ve věku 66 let další významný člen klubu,
přítel MUDr. Václav Pavlíček, který byl klubo-
vým prezidentem v letech 1999/2000 a 2006/2007.

I on, přestože mu nemoc bránila v účasti na
schůzkách, zůstával stále se všemi v kontaktu
prostřednictvím elektronické komunikace a až do
poslední chvíle si zachovával optimismus a dob-
rou náladu.

Úmrtím Františka Jaroše a Václava Pavlíčka
ztrácí Rotary klub Tábor obětavé členy a přede-
vším dobré kamarády, kteří budou všem chybět.
Čest jejich památce!

Radmil Buriánek, sekretář klubu
foto: archiv
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Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty
založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami
ROTARY INTERNATIONAL (RI), a to většinou
ve formě občanských sdružení. Jejich členy jsou
muži i ženy. Své různorodé humanitární, vzdělávací
a kulturně-společenské aktivity rozvíjejí v rámci
územního celku zvaného distrikt. V našem případě
má distrikt evidenční označení 2240. Právní subjek-
tivitu získal podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb.,
a to ve formě mezinárodní nevládní organizace
s působností na území České republiky a Slovenské
republiky. Členy Rotary distriktu jsou výhradně Ro-
tary kluby, a to všechny, které byly v obou státech
přijaty za členy společenství ROTARY INTERNA-
TIONAL (členem distriktu nemůže být jednotli-
vec). Rotary kluby se na vedení organizace (distrik-
tu) podílejí prostřednictvím svých zástupců. V čele
distriktu stojí jako statutární zástupce a představitel
RI guvernér, který plní úlohu koordinátora činností
jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu
s vyššími organizačními složkami a společenstvím
RI. Při plnění jeho úkolů mu napomáhá řídící výbor
distriktu, regionální asistenti a členové tématicky
zaměřených distriktních výborů a komisí. Pod pat-
ronátem jednotlivých Rotary klubů rozvíjejí svoji
činnost mladí lidé v ROTARACT klubech, absol-
venti studentských výměnných pobytů se sdružují
v klubu ROTEX. Obměna činovníků jednotlivých
klubů i distriktu má roční cyklus – rotariánský rok
začíná 1. července a končí 30. června.

Česká republika
ROTARY KLUBY
• Brandýs-Boleslav • Brno • Brno-City
• České Budějovice • Český Krumlov
• Frýdek-Místek • Hluboká nad Vltavou – Golf
• Hradec Králové • Cheb • Jičín
• Jihlava • Jindřichův Hradec • Karlovy Vary
• Klatovy • Kroměříž • Liberec-Jablonec n. N.
• Most • Olomouc • Olomouc City
• Opava International • Ostrava
• Ostrava International • Pardubice • Písek
• Plzeň • Plzeň-Beseda • Poděbrady
• Prag Bohemia • Praga Caput Regni
• Praga Ekumena • Prague International
• Praha • Praha City • Praha Classic
• Praha-Staré Město • Prostějov • Přerov
• Tábor • Telč • Trutnov • Třebíč
• Uherský Brod • Valtice-Břeclav • Vrchlabí
• Zlín • Znojmo
ROTARACT
• Brandýs-Boleslav  • Brno • Hradec Králové
• Ostrava • Ostrava International • Plzeň
• Poděbrady • Praha • Říčany

Slovenská republika
ROTARY KLUBY
• Banská Bystrica • Bratislava • Bratislava Danube
• Bratislava International • Humenné • Košice
• Košice Classic • Košice Country
• Liptovský Mikuláš • Martin • Nitra
• Nitra-Harmony • Nové Zámky • Pieš	any
• Poprad • Rožňava • Spišská Nová Ves
• Trebišov – v zakl. • Trenčín • Zvolen • Žilina
ROTARACT
• Bratislava-Danube • Liptovský Mikuláš
• Nitra • Trenčín – v zakládání • Žilina

ROTEX 2240 (společně pro ČR a SR)

Dignitatis memores ad optima intenti

svět
celkem

členů 1 031 398 1 429 1 215 076

Rotary klubů 46 21 67 33 755

RAC klubů 6 4 10 8 002

ROTEX 1 -

distriktů 534

zemí/regionů 2 200

(Celosvětové údaje k datu 1. 1. 2010)
goodnews@rotary2240.org

internetový portál provozuje:
Ybhosting, s.r.o.
Plovární 3
301 00 Plzeň

webmaster distriktu:
Jan Vaněček, RC Plzeň
tel: +420 605 247 020

webmaster@rotary2240.org

časopis vyznamenaný Cenou T. J. Bati

aktuální informace na
www.rotary2240.org
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