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Velké sny, velké plány
nového prezidenta RI
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Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,
zabývám se právě redakční úpravou několika posledních stránek našeho časopisu. Za
oknem pálí sluce a dává tušit, že by letošní
léto mohlo být vydařené. Dávají to tušit i pozvánky, které se scházejí v naší redakci na
nejrozmanitější akce pořádané během nadcházejícího čtvrtroku jednotlivými Rotary
kluby. Pozvánky dokazují, že rotariáni jsou
ovlivněni nejen filantropickým cítěním a vytříbeným vkusem, ale že se dovedou i kultivovaně bavit v rámci volnočasových aktivit
a sportů. Věřím, že vám o tom v příštím čísle
přineseme řadu svědectví a podáme řadu
důkazů.
S přelomem rotariánského roku také nastal
čas na již dříve avizovanou změnu ve způsobu distribuce našeho časopisu. Jak jste si povšimli, již toto číslo bylo doručeno vám,
a tedy i ostatním rotariánům našeho distriktu, přímo na konkrétní adresu, která je uvedena v oficiálním členském seznamu
distriktu (jeho aktualizace se uskutečnila
v dubnu). Současně bylo odesláno i několik
výtisků každému klubu pro jeho potřebu,
další výtisky budou distribuovány podle
zvláštního rozdělovníku činovníkům distriktu a do zahraničí. V příštím čísle RGN přineseme první zkušenosti z této formy
distribuce a podrobnosti k její realizaci.
Všichni, kteří se na této změně podílejí věří,
že přinese zrychlení celého distribučního
systému a v dalším kroku i pružnější přizpůsobení stavu členské základny.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor ROTARY GOOD NEWS

dobré zprávy dobrým lidem

ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je společenství s celosvětovou působností, které
sdružuje na základě předem daných zásad erudované odborníky a odbornice nejrozmanitějších
profesí. Rotariánské společenství je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje
rozvoj země (státu), v němž působí. Svým členům a členkám nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. ROTARY pozitivně
ovlivňuje své okolí nezištným poskytováním tzv. „služeb“ (programy určené mládeži, stipendia,
pracovní stáže, pomoc handicapovaným, humanitární projekty apod.).
O uspořádání ROTARY v ČR a SR více na str. 38.
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Velké sny a velké plány spřádal nastupující prezident RI
Dong Kurn Lee společně se svou manželkou Young Ja
Chung několik dnů na počátku loňského léta i v našem distriktu při soukromé návštěvě Prahy. Zastavil se u nás při cestě na inauguraci nového distriktu 1911 (Maarsko).
V současné době se ujímá nejvyšší pozice ve společenství
ROTARY INTERNATIONAL. Rodinné zázemí D. K. Lee,
osobní zájmy a životní osudy i cíle, kterých by chtěl dosáhnout, představuje Susie O. Ma v časopise THE ROTARIAN
(2008/7). Překlad tohoto článku do češtiny přinášíme na
str. 9 a krátké resumé v angličtině na str. 19.
(Foto: Mgr. Svatopluk K. Jedlička)
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kládání. Oproti předchozí konferenci mezi sebou
můžeme přivítat členy RC Olomouc-City a dvou
Rotaract klubů – Ostrava International
a Brandýs-Boleslav.

Petr Jan Pajas, PHF
guvernér distriktu 2240 pro období 2007/2008
člen RC Praha City
Vstoupili jsme do období, v němž se realizuje ona
skoro rituální rotace funkcí v klubech i na úrovni
distriktů a samotného světového vedení Rotary
International. Je to čas, v němž rotarián rotariánovi předává štafetu hledání nové náplně pro činnost klubu, nové inspirace ke službě klubu, obci,
povolání a mezinárodní komunitě. Je to chvíle,
kdy se vracíme v myšlenkách zpět k celému rotariánskému roku, kdy hodnotíme své plány a klademe si naše čtyři otázky nad tím, co jsme dosáhli
a zda to bylo prospěšné všem, jichž jsme se svým
jednáním dotkli.
Závěr rotariánského roku, měsíc červen, je měsícem rotariánského přátelství (Rotarian Fellowship). Je v něm největší frekvence vzájemných
návštěv a v červnu se také již tradičně koná největší
přátelské setkání rotariánů z celého světa, Rotary
Convention - Slet rotariánů, jak rád ono ne zcela
jednoznačně přeložitelné slovo „Convention“ překládám. Účastnil jsem se zatím dvou takových
„sletů“ a snad právě proto mi tolik vyhovuje ten
český termín, který my starší můžeme spojovat se
slety Sokola. Na Rotary Convention se sjíždějí delegace Rotary klubů z celého světa. Je to každým
rokem mohutnější přehlídka mnohobarevného
oblečení, národnostně a profesně nesmírně pestrého společenství podobně motivovaných osobností a rodin, které celou dobu provází jakýsi
všudypřítomný pocit neodolatelné radosti - radosti
ze sdíleného přátelství, radosti z Rotary.
Pro mne je tento měsíc posledním měsícem guvernérské služby. Ve stejné situaci jsou také
všichni současní prezidenti klubů. Dovolte mi,

abych ze své zprávy o stavu distriktu, přednesené
na distriktní konferenci, odcitoval několik
z mého pohledu důležitých pasáží:
„Výsledkem naší společné snahy o dorozumění
jsou Pravidla služby mládeži, která konferenci
předkládáme k potvrzení, nebo si od nich slibujeme jednotný přístup a vyšší úroveň shody v interpretaci a realizaci závazků nás, rotariánů, vůči
rodinám, které nám své děti svěřují a vůči celému
RI, které za tento program ručí svojí ctí a pověstí.
Vedlejším důsledkem této snahy je také nezbytnost přijetí úpravy stanov Distriktu 2240. Ty byly
již před více než rokem vráceny státním orgánem
ČR k doplnění o definici působnosti distriktního
shromáždění a odstranění některých dalších vad.
Ukázalo se, že stanovy si zaslouží větší pozornost
a změnu také s ohledem na to, že distrikt může plnit své poslání garanta výměny mládeže jen tehdy, je-li právnickou osobou, splňující řadu
požadavků Rotary International.
Současná podoba Stanov RI D2240 - Česká republika a Slovenská republika, mezinárodní neziskové organizace je výslednicí respektu
k připomínkám vzešlým z klubů, od ústředí RI
v Evanstonu i od našich právníků. Věřím, že potvrzením těchto stanov naší konferencí přispějeme nejen k tomu, abychom mohli nadále působit
jako jeden z nejangažovanějších distriktů v dlouhodobé výměně studentů, ale také k tomu, aby
i naše společná úsilí na distriktní úrovni měla do
budoucna silnější a účinnější zázemí v činnosti
distriktního týmu - řídícího výboru, guvernérské
rady, poradního sboru guvernéra a oporu v kvalifikovaném rozhodování distriktního shromáždění a distriktní konference.
Na distriktním shromáždění v dubnu 2007 jsem se
pokusil o krok směrem k větší transparentnosti
hospodaření distriktu. Předpokladem pro to je
ovšem také větší transparentnost dílčích rozpočtů,
vysoká kázeň klubů při odvodu příspěvků a jejich
podpora společným akcím. Těší mě, že tímto rozpočtem se současně zavazujeme k přiblížení o další desítku procent k cíli naší Nadace Rotary - aby
každý rotarián v každém roce přispěl darem ve výši
alespoň 100 US dolarů na realizaci programů podporovaných RI a Nadací Rotary na celém světě.

Symbolické předání guvernérské funkce se uskutečnilo
v květnu na distriktní konferenci V Praze. To skutečné proběhne až začátkem července v Košicích.
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RI D-2240 dnes čítá 64 klubů a s nimi sdílí distrikt
také 11 Rotaract klubů a 2 Rotaract kluby v za-

Musím však s politováním také konstatovat, že
náš distrikt se nemůže pochlubit viditelným růstem počtu členů - spíše naopak. Z údajů ze statistik předložených distriktním sekretářem Petrem
Fenclem jste si mohli vyčíst, že za tento rok nás
spíš ubylo - současný stav počtu členů je 1471, zatímco na začátku července 2007 bylo evidováno
přes 1500 členů. Máme již přes 20 klubů s menším
počtem členů, než požadují pravidla RI. Jejich
růst se nedaří zajistit, protože narážejí často na
vlastní neochotu mezi sebe někoho pustit nebo na
nezájem z okolí, či na malou profesní bohatost
menších měst a obcí.
Měli bychom více dbát na dodržování zásad,
k nimž jsme se zavázali přijetím Charty RI. Právo
nosit v klopě odznak RI je nepochybně spojeno
s řadou výhod a výsad, které se nejčastěji hodí při
návštěvách klubů v cizině. Ale zapomínáme na své
sliby co do docházky, na pravidelné informování
ústředí RI prostřednictvím distriktu o naší docházkové kázni. V našem distriktu je jediný klub, který
si smí zvolit vlastní docházkový a schůzkový režim je jím RC Zlín. A jsme zvědavi na jejich zkušenost!
Jsou ale kluby, o kterých vím, že si svůj režim také
určují samy podle svého uvážení, aniž by požádaly
o souhlas kohokoli z RI. Je mojí povinností to připomenout, i když znovu zdůrazňuji, jak důležitá je
především činnost klubů ve vztahu k obci a na mezinárodním poli.
Uznání si zaslouží RC Rožňava - tento klub dosáhl
trojího prvenství - je klubem s největším procentuálním přírůstkem členů. Je to, pravda, jeden z malých klubů, avšak jako jediný dokázal tento klub
překročit mez a postoupit mezi kluby téměř dostatečně veliké. V neposlední řadě je to jediný klub,
který téměř dosáhl na naplnění cílů ve všech druzích služby a ve většině priorit RI pro tento rok, rok,
který žijeme pod heslem - ROTARY SHARES.
Dovolte mi na závěr vyjádřit přesvědčení, že se
nám i nadále bude dařit, že bude přibývat mezi
námi těch obětavých a nezištně sloužících a ubývat
těch, kdo se na jejich práci a odhodlání tak říkajíc
„vezou“. Věřím, že se společně dokážeme postarat
o to, aby náš distrikt, naše kluby patřily ke spolehlivému a rostoucímu jádru Rotary International na
počátku druhého století jeho existence. Děkuji
všem, kdo se mnou v tomto duchu letos spolupracovali a přeji vám všem, kdo se ujímáte v rotaci
motivace a vedení klubů a distriktu, aby se vám dařilo lépe a abychom „společně dosáhli více“!
Přeji vám všem, aby předávání funkcí v klubech
proběhlo v tradičně přátelském a slavnostním duchu, aby ohlédnutí za uplynulým rokem vyznělo
pro odstupující prezidenty a sekretáře co nejlépe
a aby nastupující prezidenti, sekretáři a další činovníci klubů převzali svoji službu klubu s odhodláním a vizí dalšího rozkvětu a posílení klubu. n

Mnozí z nás se sešli na distriktní konferenci v hotelu Praha v Praze ve dnech 23. 24. 5. 2008. Příprava na ni ale probíhala řadu týdnů, vlastně měsíců. Původně se
konference měla konat v prostorách nově vznikajícího Kongresového centra
U Hájků v blízkosti Florence a Těšnova. Výstavba se bohužel kvůli sporům s majiteli sousedních pozemků opozdila a tak jsme museli hledat náhradní řešení. Poděkování a uznání náleží příteli Peteru Appeltovi, členu RC Praha Classic
a jednateli vlastníků Kongresového centra U Hájků, který nám jako kompenzaci
nabídnul svůj tým ke kompletnímu zajištění služeb v náhradních prostorách. Přijetí této nabídky se ukázalo jako velmi prozíravé a efektivní.

Hlavní podíl na organizaci konference měl - jak jinak - můj vlastní RC Praha
City a s ním, jako obvykle, RC Praha Staré Město a řada přátel z RC Praha,
RC Praha Classic a RC Prag Bohemia. Moje zvláštní poděkování patří především dvěma Lenkám - Lence Deverové z RC Praha City a Lence Voplatkové, ředitelce odboru Kongresového centra U Hájků.
Lenka Deverová předsedala a organizovala činnost výboru pro přípravu distriktní konference. Současně se jako předsedkyně právního výboru podílela
na úpravách Stanov Distriktu 2240. S pomocí sekretářky své advokátní kanceláře Daniely Weidenhofferové a ve spolupráci s Georgem Podzimkem (RC
Praha Staré Město) a jeho sekretářkou Petrou Matochovou se jí podařilo oslovit prakticky všechny kluby a zajistit tak na konferenci přiměřenou účast zástupců klubů. Lenka navíc navrhla a zajistila doprovodný program, zakoupila
lístky do divadel na páteční večer a pak jen doufala, že se je podaří prodat.
Paní Lenka Voplatková, ředitelka odboru Kongresového centra U Hájků se
se svým týmem postarala o to méně viditelné, ale podstatné - o sjednání náhradních prostorů, o dojednání slev na pronájmy a ubytování, jakož i o zajištění programu pro společenský večer a desítky dalších „drobností“
z kategorie služeb.

Před distriktní konferencí, v pátek odpoledne, se uskutečnilo několik pracovních setkání na
všech úrovních vedení distriktu.

Dovolte, abych také touto cestou poděkoval hlavním sponzorům konference
a partnerům distriktu, kterými jsou:
Kongresové centrum U Hájků, za kterým stojí Peter Appelt, RC Praha Classic,
Schober Information Group CZ, a.s., za kterým stojí Petr Váňa, RC Praha
City a také Regotrans-Rittmeyer, spol s r.o., za nímž stojí přítel Gabriel Tuhý
z RC Nitra.
Děkujeme také za menší, ale významné
příspěvky dalším sponzorům konference:
Společnost Karlovarské minerální
vody, spol. s r.o. dodala na stoly konference Mattoniho minerální vodu, První
Mostecká a.s. a RC Prag Bohemia přispěly finančně, zatímco RC Praha City
a RC Praha Staré Město navíc nabídly
i nedocenitelnou práci dobrovolníků.
Děkuji také Juraji Píšovi a dalším z Rotaractu Praha a Rotexu Praha za nezištnou dobrovolnou práci a podporu,
která nám umožnila setkat se a připravit se na další rok služby obci.

Na distriktní konferenci se spolu setkali členové obou GSE týmů - týmu z našeho distriktu
2240 (ČR a SR) a týmu z partnerského distriktu 6860 (Alabama, USA).

K hostům konference tradičně patří i zahraniční účastníci stáží stipendijních pobytů organizovaných Nadací Rotary.
Letos se tohoto studijního programu
zúčastnila jen jedna účastnice.

Účastníky konference pozdravili i nejvyšší představitelé naší partnerské organizace, Junáka – svazu skautů a skautek ČR.

Sál kongresového centra Hotelu Praha byl zaplněn do posledního místečka.

Blahopřeji těm, kdo byli oceněni vysokými vyznamenáními RI a TRF MUDr. Stanislavu Kusému z RC Praha
a JUDr. Marii Němcové z RC Praga
Ekumena.
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Vysoké vyznamenání Nadace Rotary předal MUDr. Stanislavu Kusému (vpravo) osobně reprezentant prezidenta RI na konferenci J.Michael (Mike) Pinson (vlevo).

Desítky vyznamenání, ocenění a uznání rotariánům našeho distriktu předávali společně reprezentant prezidenta RI na konferenci J.Michael (Mike) Pinson a guvernér distriktu Petr
Jan Pajas.

Distriktní vyznamenání – Cenu T.J.Bati – převzal současný guvernér distriktu Petr J. Pajas
z rukou PDG Otakara Veselého.

Ne všichni, kteří byli za loňské aktivity ve prospěch Rotary oceněni, se distriktní konference
zúčastnili.

Blahopřeji novým nositelům medaile Paul Harrise Fellow a zvláš děkuji těm
z nich, jimž náleží nově medaile PHF se dvěma safíry: PDG Otakaru Veselému z RC Český Krumnlov, a s jedním safírem PDG Ivanovi Belanovi z RC
Banská Bystrica a odcházejícímu předsedovi českého republikového výboru
služby mládeži Jiřímu Šípovi z RC Tábor.
Blahopřeji všem, komu na doporučení distriktní nominační komise byla
udělena Cena Tomáše Jana Bati za zásluhy o distrikt a Rotary. Děkuji za
uznání, které se mi udělením tohoto nejvyššího distriktního ocenění rovněž
dostalo!
Cena T. J. Bati byla na konferenci také předána Redakční radě našeho rotariánského časopisu Rotary Good News, který je vydáván již desátý rok. Věřím, že jsme tím poděkovali všem, kdo se na práci redakční rady podíleli,
zejména pak prvnímu a zakládajícímu šéfredaktorovi PDG Dobroslavu Zemanovi a jeho současnému šéfredaktorovi Svatopluku K. Jedličkovi, a s nimi
PDG Ivanu Belanovi, Andree Vernerové, Janu Hladkému a dalším, bez nichž
bychom tento vlastní časopis určitě neměli.
Jsem rád, že jsem mohl ocenit a předat nejvyššímu možnému počtu rotariánů
našeho distriktu The Rotary Foundation District Service Award, což je ocenění Nadace Rotary za službu v distriktních výborech a při zajišování programů podporovaných Nadací Rotary.
Zvláštním čestným uznáním jsem chtěl vyjádřit úctu k práci těch, kdo věnovali svůj čas a celé své srdce službě mládeži. Vybral jsem skoro třetinu klubů,
kterým podle mne náleží uznání za činnost. Předlouhá a přesto zdaleka ne
úplná je řada těch z vás, komu patří moje zvláštní poděkování. Nejraděj bych
vám všem poděkoval osobně, ale to bych musel znovu objíždět všechny kluby! O některé nové návštěvy se ještě mohu pokusit, ale na velkou většinu ne6

O milé zpestření konference se postarala neúnavná ochránkyně lidových tradic, sedmasedmdesátiletá rotariánka z RC Uherský Brod, Kateřina Kubínová.
mám dost času ani sil. A tak mi promiňte, prosím, pokud vám moje poděkování v zastoupení předá můj asistent.
Pokud jde o rozvoj členské základny klubů distriktu začnu tím, že jsem na základě statistik rozvoje členské základny mohl navrhnout prezidentovi Rotary
International Wilfridu Wilkinsonovi k ocenění uznáním za rozvoj a rozšiřování členské základny v období od 1. 7. 2008 do 15. 5. 2008:
RC Rožňava za největší procentní přírůstek členů - o 23,1% ze 13 na 16
RC Český Krumlov za absolutně největší počet nově přijatých členů - 7
RC Hradec Králové za nejvýznamnější počet a nejvyšší možné procento členů, kteří v klubu setrvávají z předchozího období - 100% ze 41

Mezi nejpříjemnější části každé distriktní konference patří tradičně vystoupení zahraničních studentů, kteří tou dobou končí svůj roční výměnný studijní pobyt v našem distriktu.

Guvernér distriktu obdivoval v předsálí kongresového centra šperky a investiční diamanty
společnosti D.I.C.

Organizační tým konference.

Druhý den po konferenci, v neděli, si zástupce prezidenta RI J.Michael (Mike) Pinson a guvernér distriktu Petr Jan Pajas společně s manželkami prohlédli historické jádro Prahy – na
snímku v doprovodu manželů Rynešových z RC Třebíč (vlevo) a manželů Polákových z RC
Košice (vpravo).
gu. Zároveň děkuji za důvěru projevenou mně zvolením za náhradníka PDG
Ivana pro případ, že by se sněmu nemohl zúčastnit. Naše poděkování patří
v této souvislosti PDG Dobroslavu Zemanovi, který náš distrikt dosud na Legislativní radě RI zastupoval.
Dovolte mi, abych touto cestou ze srdce blahopřál příteli ADG Martinovi
Timrovi z RC České Budějovice k vyhlášení jeho nominace na funkci distriktního guvernéra pro rok 2010-2011. Jsem přesvědčen o tom, že v něm
tento distrikt bude mít dobrého guvernéra, oddaného myšlence Rotary
a zkušeného z výkonu funkce asistenta guvernéra pro jižní Čechy, kterou vykonává po řadu let.
n

Účastníci konference si mohli zásluhou RC Praha City odvézt domů
zajímavý suvenýr – rotariánskou vázanku a šátek.
Pokud jde o kluby s reálným přírůstkem počtu aktivních členů - tj. po započtení odchodů a jiných ztrát, jako je např. převod mezi čestné členy, pak stav
v distriktu vypadal k 15. 5. 2008 takto:
RC Rožňava +3
RC Nitra Harmony, RC Olomouc-City, RC Pardubice +2
RC Bratislava Danube, RC Hradec Králové, RC Nitra, RC Ostrava, RC Plzeň, RC Plzeň Beseda, RC Praha Classic +1
Blahopřeji všem jmenovaným klubům a jejich prezidentům!
Blahopřeji rovněž PDG Ivanu Belanovi z RC Banská Bystrica ke zvolení
představitelem distriktu na Legislativní radě Rotary International v Chica7

Rotary Shares
Sdílejme hodnoty Rotary
Podelme sa o hodnoty Rotary
převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 2008/5
překlad: Milan Roch, PDG
Brzy po svém jmenování do funkce prezidenta RI jsem začal plánovat sérii
konferencí o členství v severní Americe. Počátkem tohoto rotariánského
roku jsme uspořádali sedm takových konferencí, každou za účasti 200 až 600
rotariánů. Zvolil jsem severní Ameriku, protože právě v této oblasti došlo
v nedávné minulosti k silnému poklesu počtu členů, ale také proto, že právě
zde žije mnoho potenciálních členů, z nichž celá řada pouze čeká na výzvu ke
vstupu do Rotary.
Každá konference přinesla mnoho podnětů a porozumění, proč je otázka
členství tak naléhavá. Hovořili jsme o výzvách, s nimiž se Rotary v této oblasti setkává, přičemž potřeba jeho služby stále narůstá. A shodli jsme se na tom,
že naše organizace nemůže růst, ba ani nemůže zachovat svůj současný stav,
pokud více rotariánů nepřevezme zodpovědnost za získávání nových členů.
V současné době pouze asi 18 procent rotariánů přivedlo nové členy do svých
klubů. Velká většina nárůstu našich členů je v rukou několika málo lidí, kteří
berou svou zodpovědnost s velkou vážností. Tato zodpovědnost však je věcí
nás všech, ne pouze těch několika málo. To je předpokladem iniciativy
„member get member“ kterou jsem propagoval v tomto roce. Member get
member není žádnou kampaní ani soutěží. Jednoduše řečeno je to způsob,
kterým musíme přistupovat k otázce členství v Rotary, způsob, který umožní
přežití a růst. Je to cesta k tomu, že zodpovědností každého rotariána je přivést každoročně alespoň jednoho nového člena do Rotary.
Naše severoamerické konference přinesly některé povzbuzující výsledky:
v první polovině tohoto rotariánského roku v každé zóně této oblasti došlo
k pozitivnímu obratu členství. V příštím roce plánuje president-elect
D.K.Lee uspořádat konference v 11 zemích, které by měly rozšířit pozitivní
výsledky do dalších částí světa.
S blížícím se koncem rotariánského roku se zamyslete nad výhodami, které
přinese vaše zodpovědnost za získání nového člena pro váš klub. Uvažte, že
přibude další pár rukou pro práci v Rotary a pro posílení servisní činnosti vašeho klubu. Přibude nový člověk, který bude naplňovat poslání Rotary a posílí servisní činnost vašeho klubu. Přibude další člověk, který bude ukazovat
světu nejen že „ROTARY SHARES“, ale také pomůže Rotary uskutečňovat
sny („MAKE DREAMS REAL“).

prevzato z mesačníka THE ROTARIAN 2008/6
preklad: Ivan Belan, PDG
Želal by som si, aby každý rotarián mal príležitos vidie Rotary v plnom nasadení tak, ako sme to spolu s mojou manželkou Joan mohli zaži v priebehu
uplynulých mesiacov. V Indii, Francúzsku, Hong Kongu, Brazílii, Filipínach,
Turecku, či ktorejko vek inej krajine sme obdivovali ve ké nasadenie rotariánov, ktorí svojou zanietenou činnosou dokazovali, ko ko dokáže Rotary
dáva.
Boli sme svedkami neuverite ného úsilia pri odstraňovaní následkov ničivého zemetrasenia v Pakistane a mali sme príležitos slávnostne tu otvori jednu zo siedmich škôl postavenú z príspevkov rotariánov. V Indii sme sa
oboznámili s výsledkami rotariánskych projektov zameraných na odstraňovanie následkov tsunami. V Brazílii sme navštívili školu ponúkajúcu akademické aj učňovské vzdelania a špeciálny program pre sluchovo postihnutých,
8

Wilfrid J. Wilkinson s manželkou Joan sloužili rotariánským ideálům v nejvyšší pozici
dvanáct měsíců.
ktorú podporuje Nadácia rotariánov v Sao Paulo. Boli sme hrdí na
houstonských rotariánov, ktorí zriadili štvorhviezdový hotel pre onkologických pacientov kliniky M.D. Anderson Cancer Center a ich rodinných príslušníkov.
Ďalšou významnou udalosou tohto roka bola pre nás účas na konferenciách v Severnej Amerike zameraných na členstvo v Rotary. Na týchto konferenciách sa stretli rotariáni, ktorí majú eminentný záujem zvráti úbytok
členov v tomto regióne. Získali tu nové námety na posilnenie členskej základne, ktoré budú aplikova vo svojich kluboch.
Dôležitým zdrojom inšpirácií boli pre rotariánov mierové konferencie, ktoré
sa konali v Bulharsku, Indii, Keni a Turecku. Diskutovalo sa tu o prekážkach, ktoré bránia mieru v týchto oblastiach a zvažovali sa prípadné praktické riešenia, pri realizácii ktorých by asistovali Rotary kluby. V Kanade a vo
Francúzsku rotariáni zorganizovali konferencie na tému „Mier je dosiahnute ný“, na ktorých účastníci zo susedných krajín prezentovali svoj poh ad
v medzinárodnom kontexte.
Tento mesiac sa stretávame v Los Angeles na alšom významnom rotariánskom fóre – na Svetovom kongrese RI 2008. Verím, že mnohí z vás využijú
príležitos na vlastnej koži zakúsi aspoň trochu z medzinárodnej spolupatričnosti, ktorú som ja mal možnos dennodenne zažíva počas môjho funkčného obdobia.
Na služobných cestách v priebehu tohto roka som stretol ve a udí, ktorí prejavovali ve ké uznanie nad mimoriadne záslužnou prácou Rotary v oblasti
eradikácie detskej obrny a snahy o zlepšenie kvality života v najchudobnejších regiónoch sveta. Obzvláš mi rezonovali slová Ólafura Ragnara Grimssona, prezidenta Islandu, ktorý mi povedal: „Rotary je tá správna vo ba.
Vaša organizácia združuje mužov aj ženy na báze rovnocennosti, a máte členov z mnohých krajín, predstavite ov každej rasy, farby, a vierovyznania. To,
čo svet musí urobi, je ma viac rotariánov“. Absolútne sa s týmto tvrdením
stotožňujem.
Všetkým vám akujem za vašu skvelú prácu. Joan a ja nikdy nezabudneme
na rotariánsky rok 2007-08.

Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

Setkání s novým prezidentem RI D.K. Lee
a jeho manželkou Young
Text: Susie O. Ma, dopisovatelka časopisu THE ROTARIAN
Přeložil a redakčně upravil: Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň
Foto: Archiv RWMP a ALYCE HRNSON/ROTARY IMAGES
Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 2008/7
V době vlády korejské dynastie Joseonů pomáhal učenec Eon-juk Lee rozvíjet konfuciánské ideály loajálnosti, synovské zbožnosti, dobrovolnosti a důvěry. Jeho přínos korejskému neo-konfucianismu jej proslavil jako jednoho
z pěti mudrců Východu; jeho dílo bylo poctěno jednou z konfuciánských
škol, působících dodnes.
O pět století později napomohly tytéž konfuciánské hodnoty potomkovi této
rodiny jménem Dong Kurn Lee vychovat rodinu svou, založit podnik a stát se
prvním korejským prezidentem Rotary International. Dong Kurn, případně
D.K., jak si sám nechá říkat, si za své téma zvolil slova MAKE DREAMS
REAL („USKUTEČŇUJME SVÉ SNY“), která si již předem získala velký
ohlas stejně tak jako jeho orientace na snížení dětské úmrtnosti a na posílení
členské základny RI.
D.K. je znám svým rozhodováním, založeným na vzájemné spolupráci a na
rozsáhlé sociální a podnikatelské síti. Chce motivovat, inspirovat a získávat
rotariány k tomu, aby dosáhli toho, co by sami považovali za nemožné. Proto
se bude spoléhat na moudrost svých poradců, na moudrost svého otce, na pomoc své manželky a bude vycházet z hrdých tradic své korejské kultury.
D.K. vysvětluje: „Korejci jsou velice houževnatí. Mají zvídavého ducha, který
se zrodil z devastace země způsobené korejskou válkou. Když se soustředíme, pracujeme nadšeně a cílevědomě.“

V době mládí D.K. tu žili podle korejského zvyku i jeho prarodiče. V současnosti je však dům z větší části neobydlený, protože se svou manželkou tráví
většinu času v Soulu, v hlavním sídle RI v americkém Evanstonu nebo na
cestách. Ale jeho vlastní domov se zahradou, kde rostou borovice, magnólie
a 600 let starý jalovec, do něhož se D.K. jako malý chlapec schovával, je místem, kam se zřejmě D.K. se svou manželkou Young chtějí jednou jako důchodci vrátit.
V Yangdongu se D.K. naučil pořádku, skromnosti a laskavosti od svého otce
Won Gap Lee, který vykonával funkci guvernéra Rotary distriktu v Busanu.
Ten jej učil, aby každou zakázku zlevnil o 50 procent, aby se nikdy nechlubil
penězi a – což je nejdůležitější – aby ctil svou rodinu, své přátele a hosty.
Všechny lahůdky byly v kuchyni schovány pro jiné. Když byl D.K. ještě malý
chlapec, zvali si jeho rodiče na návštěvu své přátele a nabízeli jim vždy to nejlepší jídlo. D.K. si vzpomíná, jak si při jedné takové večeři pro hosty šeptal:
„Nesnězte to všechno!“, protože měl strach, že na něho nic nezbude. Přestože tehdy pohrdal přísnými pravidly svých rodičů, dodržuje dnes svědomitě
tradice konfuciánské pohostinnosti. Proto také se třeba se svými kolegy rád
podělí o svůj oběd a svůj sendvič rozřízne na dvě poloviny. Proto si také společně se svou manželkou vyhrne rukávy, aby po skončení semináře GETS pomohl roznést jídlo svým přátelům – budoucím guvernérům ve velmi
frekventované korejské restauraci.

Otec to ví nejlépe
Část své školní docházky a mnohá léta strávil D.K. v domě své rodiny ve vesnici Yangdong, kde jeho slavný konfuciánský předek působil jako učenec již
v 15. století. Tuto vesnici tvoří úhledná skupina tradičních domků, pokrytých
„Prezident Lee je příkladem korejského ducha tvrdé práce a služby bližnímu, jež inspirovaly rotariány nejen v této zemi, ale i kdekoliv jinde na světě.
Nepochybuji o tom, že rok jeho prezidentství bude velmi plodný, jelikož se
připojí k řadě korejských činitelů, kteří se dnes významně projevují na mezinárodní scéně.“ Myung-bak Lee, prezident Jižní Koreje, rotarián a přítel D.K. Lee
bu slaměnými došky nebo taškami. Jsou postaveny na svahu, přístupném po
nedlážděné cestě. Vesnice leží na jih od Soulu a od hlavního města je vzdálena asi 3 hodiny jízdy autem.
Tato vesnická atmosféra udělala z D.K. muže, jakým je dnes. Heslo, které je
umístěné nad vstupem do 99 let staré základní školy v Yangdongu, vyzývá
žáky, aby „společnosti byli nápomocni svou tvořivostí a poctivostí.“
„Mnozí obyvatelé venkova jsou pilní lidé, kteří se nikdy se nevzdávají. U nás
jsou všichni takoví“, říká, když sedí u kuchyňského stolu svého útulného domova v Yangdongu, Svůj původní domov D.K. společně se svou ženou
Young Ja Chung jen přestavěli, stejně jako další domky stojící na jejich rodinném pozemku. Zachovali přitom původní kostru domku z ručně tesaných
trámů z korejských borovic, k nimž doplnili moderní vybavení interiéru.

S otcem na letišti při jedné ze svých prvních cest „na zkušenou“.
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Tato tradiční konfuciánská výchova působí na jeho spolupracovníky velmi
silně. Jeho rotariánský přítel Bon Moo Koo říká: „Vždycky ho učili: Má-li se
cokoliv udělat, a se to udělá dobře.“
D.K. přišel z Yangdongu do Soulu, kde navštěvoval gymnázium a poté Univerzitu Yonsei, kde se ponořil do studií i do dalších aktivit jako vydavatel
školních novin. Jeho bývalý spolužák Yi-taek Shim, který později působil
v letecké společnosti Korean Air, říká, že D.K. byl chytrý student a že si snadno uměl získat přátele. Strávil prý vždy mnoho času tím, že chtěl vykonat
něco dobrého ve prospěch ostatních.
I když otec byl majitelem úspěšné textilní firmy, nebyl D.K. nikdy rozmazleným bohatým dítětem. Po studiích a povinné vojenské službě v korejské armádě se na několik let přestěhoval do San Franciska, kde navštěvoval
podnikatelské kurzy. Otec mu moc peněz nedával, takže v létě umýval D.K.
nádobí a později pracoval jako pikolík. Záměrně chtěl získat i tuto zkušenost.
D.K. obdivoval práci svého otce i jeho rotariánských přátel pro Rotary, protože to byli moudří a ve společnosti uznávaní lidé. V roce 1971 se stal členem
RC Hangang a znovu kráčel ve stopách svého otce, když se stal pro rok
1995-96 guvernérem svého distriktu. Po dlouhou dobu působil D.K. v řadě
vedoucích pozic, včetně funkce ředitele RI a zmocněnce Nadace Rotary.
Jak se vyrovnat se všemi úkoly
Způsob práce D.K. pro Rotary zapůsobil zejména na jeho přátele a spolupracovníky, protože všechny úkoly plnil svědomitě a současně rozšiřoval i podnik svého otce. D.K. je dnes ředitelem skupiny firem Bubang Co. Ltd.
a Bubang Techron Co. Ltd., které vyrábějí elektroniku a domácí elektropřístroje. Svou podnikatelskou činnost rozvinul od skromného výrobce textilu
v Jižní Koreji na společnost, operující nejen v Koreji, ale i v Číně.
„Dědictví po svém otci neopustil, naopak je rozvinul,“ říká jeho přítel Woo
Sik Kim. „Překvapuje mě to, protože vím, jak je obtížné všechno zvládnout.
Ale dokázal řídit vše – Rotary, svůj podnik i svou rodinu.“
Pro D.K. je typické, že v budově ředitelství své firmy Bubang, ležící v živé části
Soulu jižně od řeky Han, nepoužije výtahu a vyběhne po schodech až ke své
kanceláři v 6. poschodí. V ní jsou rozvěšeny samé rotariánské suvenýry – fotografie z mezinárodních shromáždění a kongresů, vlajky a diplomy; na stole mu
po ruce leží adresář Rotary. Dae Hee jako nejstarší syn D.K. pracuje v prvním
poschodí firmy jako šéf jedné z poboček firmy Bubang v Lihomu, vyrábějící
přístroje na vaření rýže a jiné potřebné předměty pro domácnost. Zaučuje se
tak do rodinného podniku stejně, jako se zaučoval jeho otec u otce svého.
D.K. a Young mají ještě tři další děti: dcery Hee Won a Hee Jung a syna Joong Hee; ti jsou rozprášeni někde mezi Soulem, Singapurem a New Yorkem.
Tři ze čtyř jsou již ženatí a mají již své vlastní děti. Nejmladší vnouče Tae Kyung (T.K.) se narodilo v říjnu m.r. v den narozenin D.K. Ten společně se
svou manželkou Young strávil celou noc vymýšlením vhodného jména pro
novorozence, což je důležitý korejský zvyk, protože T.K. je nejstarším synem
jejich nejstaršího syna.
Děti jsou na svého otce hrdy i proto, co už vykonal pro Rotary. „Veškerá jeho
energie vychází z jeho nadšení pro Rotary,“ říká Dae Hee. „Ovšem hodně
mu při tom pomáhá i moje matka.“

Celá rodina pohromadě.
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Na zápraží rodného statku v Yangdongu, obci vzdálené zhruba tři hodiny jízdy autem od
Soulu.
Young hraje v aktivitách svého manžela klidnou, avšak rozhodující roli. Za
své nejdůležitější poslání považuje to, aby byl D.K. vždy dobře připraven
a zdráv. Někdy mu musí vyžehlit oblek, jindy mu naslouchá, když si cvičně
přeříkává své projevy, jindy zase je třeba, aby byl svěží při rotariánské akci,
začínající bezprostředně po dlouhé cestě letadlem. Jedná-li D.K. o nějaké záležitosti Rotary, snaží se být v pozadí, ale sama je odvážná a milá, ve svém
voze se umí obratně proplétat v přeplněných ulicích Soulu, volně rozmlouvá
s rotariány o jejich životě v Evanstonu a když doprovází D.K. při jeho návštěvách rotariánských projektů, vždy navazuje přátelský kontakt s dětmi.Říká,
že může daleko lépe ocenit vliv, jaký mají rotariáni v místě svého působení.
Byla dojata zejména při návštěvě Indie, kde viděla, jak lékaři operují své pacienty v mobilní lékařské jednotce. „Indie je ohromnou zemí s množstvím
těch, kteří potřebují pomoc; je to podobné jako u nás po korejské válce. Ale
myslím si, že se jejich situace díky pomoci rotariánů zlepšuje“, říká s nadějí ve
svém hlase.
Přátelé v Rotary i mimo ně
Pilířem života D.K. jsou společenství Rotary, jeho podnik a jeho rodina.
Ovšem na tomto seznamu stojí vysoko i jeho přátelé. Za svůj koníček považuje rozvíjení společenských styků, proto už delší čas nemá čas ani na golf. Seznam přátel D.K. se čte jako seznam „Who is Who in Korea“: jihokorejský
prezident a ministerský předseda, generální tajemník OSN, hlavní představitelé univerzit a společností. Všechny tyto vedoucí osobnosti považují zapojení D.K. do světa Rotary za jeho vyšší poslání a jsou na něho hrdi, když jej vidí
se symboly mezinárodního společenství.
Nedávno absolvoval D.K. a Young 14hodinový let z Chicaga do Soulu a večer mířili z letiště v Soulu rovnou do hotelu Grand Hilton na společenskou
večeři v „klubu pohody“ (Well-Being Club – tak jej pojmenovali D.K. a jeho
přítel Woo Sik, bývalý náměstek premiéra Koreje). Přítomna je řada vý-

znamných osobností, včetně korejského premiéra Seong-soo Hana, i s manželkami. Páry se v klidu baví o politických poměrech v Americe – Hillary,
Obama, McCain. Tu premiér Han přerušuje konverzaci a prohlásí:
„D.K.Lee je jedním z našich nejlepších představitelů. Již tolik Korejců se
těší, až nastoupí do své funkce prezidenta Rotary International.“
Aby D.K. mohl všechna očekávání splnit, obětuje často i spánek. Běžně spí
jen asi pět hodin. Od sedmé hodiny ranní běhá v Evanstonu od jedné schůzky
ke druhé, od jednoho rozhovoru na ulici ke druhému. Večer si sedne na rotoped, sleduje přitom zprávy CNN a někdy pracuje až pozdě do noci na záležitostech své firmy. „Je téměř neunavitelný“, říká Mike Pinson, jeho
pomocník. „Vždycky vyřizuje tři čtyři věci současně, a pohybuje se velmi živě
– jen armáda by ho mohla zadržet.“
D.K. velmi usilovně pečuje o vybudování dobrých vztahů mezi rotariány
a zvažuje názory všech kolem sebe. „Lidé příliš často ke svým přátelům jen
hovoří, zatímco D.K. se chce ujistit, že všechny oblasti jsou správně zastoupeny, jsme-li mezinárodní organizací“, říká John Germ, zmocněnec Nadace
Rotary.
Toto komplexní rozhodování spojené s jeho pohostinností mu získává přízeň
všech jeho spolupracovníků. „Všichni budoucí guvernéři jej mají velice rádi“,
říká Mike. „Připravil pro ně náročné úkoly, ale není mezi nimi žádný, na
němž by se sám nepodílel.“

Manželka Young Ja Chung (uprostřed) působí nenápadně, i když...
Mezi tyto úkoly patří ambiciózní plán na posílení členské základny o 10 procent – tedy na 1,3 milionu. Čím více bude rotariánů, tím více budou moci dokázat, dovozuje D.K. Chtěl by také navštívit co nejvíce klubů. Říká: „Jsem si
vědom toho, že každý řadový rotarián se chce setkat se svým nejvyšším představitelem. Kterákoliv země může mít už dlouhodobou rotariánskou tradici,
ale prezident RI ji dosud nenavštívil.“
D.K. se chce zaměřit na polio, aby splnil výzvu Billa a Melindy Gatesových –
přispět dalšími 100 miliony dolarů a snížit počet zemí, kde dětská obrna dosud přetrvává. Chce rovněž pokračovat ve výzvě prezidenta Wilfa Wilkinsona týkající se pitné vody, péče o zdraví, boje proti hladu a snahy o rozvoj
vzdělanosti, ale úkoly ještě doplňuje o snížení dětské úmrtnosti. Podnětem
k tomu mu byla jeho návštěva v Africe, kde viděl ženy natolik podvyživené,
že své děti nemohly kojit. „Rotariáni toho vykonali už mnoho: opatřují pitnou vodu, zlepšují zdravotnické služby, odstraňují hlad, a ruku v ruce usilují
o snížení dětské úmrtnosti“, říká D.K.
Bývalý prezident RI Luís Vicente Giay říká, že výzva ke snižování dětské úmrtnosti nalezne odezvu všude. „Mluvíte-li o dětech, lidé reagují okamžitě, protože děti představují naši budoucnost. Na snížení dětské úmrtnosti jsou vysoce
interesováni jak rotariáni, tak i nevládní organizace i vládní představitelé.“
„Je to problém, který nemůžeme vyřešit v jednom roce“, přiznává D.K., „ale
jedno korejské přísloví říká: Začátek je už polovina vykonaného díla. Mám
tedy dostatečný motiv, abych s tímto úkolem začal.“ Také slibuje, že se sám
bude věnovat snížení dětské úmrtnosti i dlouho po skončení svého funkčního
období.
Jeho osobní založení ke všestranné spolupráci znamená, že D.K. počítá s pomocí svých přátel. Ovšem mužem, jemuž důvěřuje nejvíce, je jeho rotarián-

Příležitost pro dobrý obchod je možné najít třeba i ve vlaku.
ský mentor – In Sang Song. Oba se sblížili v roce 1994, kdy D.K. byl zvolen
guvernérem distriktu a In Sang Song vykonával funkci ředitele RI. „D.K. na
mne zapůsobil jako nejnadšenější DGE, s nímž jsem se kdy setkal; je mimořádnou osobností s touhou naučit se čemukoliv“, připomíná In Sang. Oba
mají mnoho společného a vždy spolu úzce spolupracovali.
Pro oba je společná jejich touha splatit dluh, kterým – jak oba cítí – je Korea
povinována mezinárodnímu společenství za pomoc, jíž se jí dostalo během
korejské války v letech 1950-53 i v době po ní. „Korea byla tehdy tak chudá!
Ale mnoho mezinárodních organizací a mnoho vlád pomohlo naší zemi postavit se na vlastní nohy“, říká D.K. „Naše hospodářství nyní vzkvétá, a všichni Korejci chtějí navrátit aspoň část toho, čeho se tehdy dostalo jim. Proto
také Rotary v Koreji vzkvétá stejně, jako naše ekonomika“.
Když se D.K.stal rotariánem, řekl mu jeho otec: Za prvé: nikdy nezameškej
meeting svého klubu. A za druhé: nikdy nečekej od Rotary žádnou osobní
slávu. Won Gap Lee svému synovi také pověděl, že soutěž o získání vedoucích pozic v Rotary je velmi intenzivní a že – aniž by chtěl svého syna zklamat
– je rozumnější přenechat tyto funkce jiným. Když kluby a vedoucí distriktní
představitelé navrhli, aby se stal guvernérem distriktu, bránil se tomu, seč
mohl, protože si stále připomínal otcova slova. Když se pak v roce 1995 skutečně stal guvernérem, byl již jeho otec mrtvý. „Byl by mi jistě řekl, abych se
stal nejlepším guvernérem na světě – to také bylo mým osudem“.
Jako guvernér distriktu 3650 měl D.K. skutečně skvělý rok. Výzvu tehdejšího prezidenta RI Herberta Browna o posílení členské základny si vzal
k srdci: za podpory In Sanga založil 32 nových Rotary klubů a přijal do svého distriktu 1.800 nových rotariánů. V roce 1996 získal za své úspěchy cenu
„Calgary Challenge“ a od té doby byla členská základna jeho hlavním zájmem. Nyní, když se ujímá funkce prezidenta RI, o níž se jeho otci nikdy ani
nesnilo, připomíná si D.K., jak by asi jeho přísný otec reagoval: „Kdyby byl
můj otec naživu, byl by určitě mým moudrým poradcem. Vím, že by byl na
mne hrdý.“
n

S přáteli v RC Soul – Hangang.
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ujišuje, že tato kampaň byla pro získání 30 nových členů rozhodujícím faktorem.

Text: Wayne Hearn, vedoucí odborník
ústředí RI pro PR
Překlad: Dobroslav Zeman, PDG
Foto: archiv RWMP
Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 2008/5
Rotariánka Jo Gluck Baileyová z Minnesoty říká,
že rok 2007 byl pro RC Mankati a Mankati-North
příznivý, protože oba z nich se rozrostly o 15 nových členů. Není to malý úspěch a také se to nestalo náhodou.
Od dubna do července koordinovala Baileyová
PR kampaň, na kterou přispělo ústředí RI
PR-dotací ve výši 5.000 dolarů. Použila v ní propagačních materiálů RI , doplnila je podle místní
potřeby novým obsahem a oba kluby uveřejnily
řadu spotů v místním rozhlase a televizi, které vynesly ve prospěch Rotary více než 10.000 $. Byly
v nich uvedeny odkazy na internetové stránky
s více informacemi o obou klubech. Baileyová

12

Tato zkušenost z Mankato ukazuje zásadní změnu v přístupu Rotary k celé oblasti PR a posun od
tradičního postoje rotariánů, kteří ustupovali ze
záře reflektorů a uspokojili se tím, že za ně hovoří
jejich humanitární aktivita. Nyní si však Rotary
kluby uvědomují, že k tomu, aby naše dobrovolná
servisní organizace přežila a i nadále se v současném světě, který je stále náročnější na dostatek
volného času, úspěšně rozvíjela, nemohou si dovolit přepych skromnosti. „V období prvního sta
let existence Rotary může být náš přístup ke sféře
PR charakterizován slovy: „Sice účinný, avšak mlčenlivý“, říká vydavatel novin ve státě Iowa William F. Tubbs, koordinátor za Severní Ameriku
v Pracovním týmu pro vytváření obrazu o RI na
veřejnosti, který je pověřen pomocí klubům a distriktům v jejich kontaktech k médiím i k nejširší
veřejnosti. Pro příštích sto let musí být naším heslem: „účinní, avšak nemlčenliví.“
Nejméně nákladnou cestou k publicitě je samozřejmě poskytování takových podkladů médiím,
jichž mohou pro svou práci snadno použít: např.
informace o nových humanitárních projektech,
které jsou něčím zajímavé: místní rotariáni vybudovali nové hřiště nebo vycestovali do rozvojové
země na očkovací kampaň proti dětské obrně. Ve

vysoce kompetitivní žurnalistické sféře však platí,
že jakákoliv překvapivá zpráva – by negativní či
jinak senzační – obvykle přehluší všechny ostatní,
včetně všech dobrých zpráv, které přinášejí právě
rotariáni. Klíčem k úspěchu je tedy být aktivní
a vstřícný a vytvářet solidní, cílený plán zaměřený
na média a na celou oblast PR. To je také přesně
to, oč rotariáni dnes usilují.
Ve smyslu nového strategického plánu RI, který
definuje potřebu zlepšení celkového obrazu Rotary na veřejnosti jako hlavní prioritu, vyzývá vedení
RI všechny kluby a distrikty, aby rozvíjely své aktivity v oblasti PR víc, než kdy předtím. Stejně je důležité, aby k tomu ústředí Rotary poskytlo
potřebné nástroje. Je to jednak kampaň „Humanity in Motion“, zaměřená na posilování obrazu Rotary na veřejnosti. Ta spočívá v tom, že je
k dispozici jednak řada profesionálně připravených informačních podkladů, použitelných přímo
pro tisk, rozhlas či venkovní média, a jednak dotace RI do sféry PR, což je pilotní program, který již
ústředí RI schválilo. Ten zajišuje prostředky, napomáhající k realizaci základních PR-projektů na
úrovni klubů, a umožňující využití podkladů, vytvořených v rámci kampaně Humanity in Motion.
„Do kampaně Humanity in Motion bylo vloženo
mnoho úsilí i finančních prostředků, takže jsou
k dispozici krásné fotografie i texty, propagující
Rotary“, říká Bob Aitken, generální koordinátor

této kampaně a vedoucí redaktor časopisu ROTARY DOWN UNDER, a dodává: „Žádná PR
kampaň ovšem není možná bez příslušného financování. Právě k tomu jsou určeny dotace RI
na PR-aktivity, sloužící současně k povzbuzení
klubů i distriktů, aby část svých vlastních prostředků vynaložily na oblast PR. Naše členská základna
poroste, budeme-li dodržovat jednoduchou zásadu PR: rozpočet, plán, publicita.“
William Tubbs se k jeho názoru připojuje a současně se táže všech podnikatelů i žen v Rotary:
„Jmenujte mi pět úspěšných podnikatelů, kteří by
neinzerovali.“
Rotary kluby a distrikty po celém světě se již touto výzvou řídí, ke svým vlastním prostředkům připojují i dotace RI a přitom využívají i značných
prostředků, poskytovaných podnikateli či médii.
Po skromném začátku v roce 2005-06, kdy o tuto
PR-dotaci požádalo asi 300 klubů, jich v dalším
roce bylo už více než 3.200. Celková poskytnutá
částka dosáhla 2,1 mil. dolarů. Připočteme-li
k tomu prostředky vynaložené kluby a jiné účelové dotace do oblasti PR, dostaneme se až k 6 mil.
dolarů.
V tomto roce byly granty přesunuty na distrikty
a polovina z nich – 273 pokrývajících celkem
78 zemí – o grant již také požádala. Ústředí RI
provedlo mezitím určité změny, aby tento ne-

smírně populární program bylo možné správně
řídit a aby se dosáhlo lepší spolupráce a koordinace mezi kluby a distrikty v jejich úsilí o účinnou
PR-aktivitu.
I když jsou tyto údaje neoficiální, řada vedoucích
rotariánských pracovníků uvedla vzrůst aktivit
směřujících k rozšíření členské základny, od prostých dotazů až po přijetí nových členů. Například
20 klubů z Oregonu a Washingtonu (distrikt
5100) požádalo společně o dotaci ve výši 3.000
dolarů na multimediální kampaň k tématu Humanity in Motion, do níž byl v době od ledna do
dubna 2007 zapojen jednak místní časopis Ladies
Home Journal a také dvě místní televizní stanice
a jejich webové stránky. K této PR-dotaci přispěly zúčastněné kluby a vedení distriktu částkou
dalších 12 tisíc dolarů.
Koordinátorka projektu Judy McMorine, předsedkyně distriktní komise pro rozvoj členské základny, uvádí, že uveřejnění inzerátů v některých
médiích zdarma a další účelové dotace od médií
i od inzertní agentury, jež se dobrovolně ujala řízení této kampaně, představovaly celkovou hodnotu 60.500 dolarů. „Tento projekt byl velkým
úspěchem“, říká, a pokračuje: „V rámci této kampaně se návštěvnost našich webových stránek
ztrojnásobila. Distrikt oznámil, že členská základná vzrostla o 7 %, zatímco se předtím po

dobu pěti let jen snižovala. Pozitivní reakce jsme
slyšeli jak od rotariánů, tak i nerotariánů.“
Na Novém Zélandě dostalo šest distriktů
PR-dotaci ve výši 3.000 $ pro realizaci celonárodní billboardové kampaně, využívající hlavních témat programu Humanity in Motion: udržení
míru, vymýcení polia a vzdělanost. Distrikty
k tomu přidaly dalších 2.500 $. V první polovici
roku 2007 bylo umístěno šest billboardů při velmi
frekventovaných silnicích v blízkosti hlavních
měst jako Auckland, Wellington a Christchurch.
Díky maloobchodníkům proběhlo jejich umístění
zdarma, což k této hodnotě přispělo dalším tisícem dolarů, říká koordinátor projektu Daron
Curtiss, předseda PR-komise distriktu 9920.
„Smyslem tohoto billboardového programu bylo
nejen propagovat tři uvedená témata, ale dále posílit naše úsilí o propagaci poslání společenství
Rotary International. A jak vyplývá z ohlasu nejen mezi rotariány, ale i u veřejnosti, skutečně
jsme toho dosáhli.“
Rob Crabtree, přeseda vícedistriktní PR komise
na Novém Zélandě, dodává, že počet hovorů na
bezpoplatkové telefonní číslo, uvedené na billboardech, se výrazně zvýšil, jakmile byly tyto billboardy vyvěšeny.
Uve me ještě další příklady, jak Rotary kluby využívají těchto PR-dotací:
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Humanity in Motion
Na počátku roku 2008 dostaly všechny Rotary kluby na celém světě zdarma výtisky
publikace Humanity in Motion IV. jako zatím poslední díl v řadě odborně vytvořených publikací, dále podklady pro inzeráty
s multimediálním využitím a řadu dalších
propagačních prostředků s velkým dosahem.
Cílem tiskoviny Humanity in Motion IV. je
propagovat rozvoj členské základny se zaměřením na to, co to každému rotariánovi
přinese a se zdůrazněním vlastností, typických pro každého rotariána.
Tyto inzertní podklady obsažené na sadě
čtyř CD, jsou vhodné pro televizi, rozhlas,
billboardy i pro využití v tisku. Celá sada
obsahuje také celostránkovou novinovou
přílohu s články a fotografiemi o Rotary,
jichž můžete použít například v místním tisku a ve spojení s vhodnou grafikou k vytvoření plakátů, dopisnic a třeba i přívěsných
štítků na zavazadla.
Kluby mohou těchto podkladů využít i tak,
že je samy doplní dalšími informacemi, fotografiemi a kontaktní adresou. Materiály
Humanity in Motion jsou k dispozici ve
všech devíti rotariánských jazycích.
Další informace získáte na ústředí RI, odbor
pro PR, tel. 001 / 847-866-3387, nebo na internetu na adrese www.rotary.org v oddílu věnovaném PR, kde si tyto podklady
také můžete prohlédnout.

Tyto úspěšné aktivity, říká Bob Aitken, jen podtrhují
základní pravdu, kterou musí všichni rotariáni pochopit: Existuje bezprostřední vztah mezi obrazem Rotary na veřejnosti a udržením a rozšiřováním členské
základny. Přednostní pozice PR v našem novém stra-

tegickém plánu znamená významný posun v našem
myšlení, což by se mělo projevit i ve všech distriktech
a klubech. Významní lidé si přejí působit ve významných organizacích, a správně cílená PR-kampaň vytvoří o Rotary také správnou představu.“
n

Jmenujte pět významných podnikatelů, kteří neinzerují. William F. Tubbs
Rotary klub Libertador Recoleta, Argentina:
Billboardy, umístěné na nejfrekventovanějších
nádražích a městských přestupních stanicích,
propagovaly úsilí Rotary o dostupnost pitné vody,
což je jedním z témat kampaně Humanity in
Motion. Zdarma byly také poskytnuty vývěsní
plochy v celkové hodnotě 31.000 $.
Rotary klub Mangalore, Indie: Asi 20 milionů lidí
shlédlo billboardy, propagující vymýcení dětské
obrny a umístěné po dobu šesti měsíců na pěti
přístupových tepnách do města. Díky kontaktům
rotariánů byly ve sdělovacích prostředcích uveřejněny inzeráty.
Rotary klub Kyoto-Fushimi, Japonsko: Po dobu
dvou měsíců byly na zadních oknech tisíce taxíků
v Kyotu umístěny nálepky, propagující mírový
program Rotary.
Rotary klub Hallstahammar, Švédsko: Tříměsíční kampaň propagovala 50. výročí založení místního RC. Součástí tohoto projektu byla výstavka
připomínající historii klubu a jeho charitativní
aktivity, umístěná v městské knihovně, dále plakáty v bankách, turistických kancelářích, zdravotních střediscích a v budovách úřadů, a také
inzeráty v místních novinách. Byla také vydána
výroční publikace.
Rotary klub Kabalore, Uganda: Díky propagační
kampani o Rotary v novinách a v rozhlasu vzrostl
počet členů v klubu ze 13 na 22.
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Jak požádat o PR-dotaci?

Nezapomeňte:

Správní rada ředitelů RI schválila poskytování PR-dotací i v roce 2008/09. Žádost
o její přiznání bude umístěna na
www.rotary.org do 1. července společně s návodem k vyplnění, s termíny
a s datem jejího předložení.
1. Každý distrikt může požádat o PR-dotaci až do výše 10.000 $, avšak musí
potvrdit, že se bude na projektu podílet alespoň jednou třetinou výše
poskytnuté dotace.
2. PR-dotace se přiznávají na principu soutěže s tím, že se bude dávat přednost
těm žádostem, které využijí a lokalizují
podkladové materiály Humanity in
Motion a do projektu zapojí více klubů.
3. Finanční prostředky budou vyplaceny
poté, co se schválený projekt zrealizuje a bude také dokumentován.
O další informace můžete požádat e-mailem
na adrese prgrants@rotary.org nebo se
obraťte na koordinátora PR-aktivit ve své
oblasti nebo zóně, jehož adresu naleznete
v publikaci Official Directory (Celosvětový
adresář RI).

Zatímco placené inzeráty nemají smysl,
chceme-li jimi udržet u veřejnosti povědomí o Rotary, není nic lepšího, než uveřejnit
zajímavé informace o důležitém projektu,
který se klubu podařilo uskutečnit.
Ale v podnikatelském světě stále platí
heslo „If it bleeds, it leads“, jak říká Linda
Coble, bývalá televizní dopisovatelka
a předsedkyně komitétu RI pro komunikaci. Výrazně můžete posílit působivost své
zprávy, budete-li se řídit těmito třemi jednoduchými principy:
1. Staňte se spolehlivým zdrojem informací pro redaktora, zabývajícího se
uveřejňováním žhavých novinek.
2. Kontaktujte všechna média s dostatečným předstihem. Slibte jim a také dodejte ucelenou zprávu o zajímavém
projektu nebo aktivitě, o jeho přispěvatelích a uveďte také schopného
mluvčího za svůj Rotary klub.
3. Načasujte své zajímavosti na pondělky
nebo na svátky, kdy se toho jinak moc
neděje.

RC Plzeň

Text a foto: Dobroslav Zeman PDG, RC Plzeň
Město Plzeň se v uplynulých dvou desetiletích,
kdy se do našich zemí postupně navrátilo rotariánské společenství, stalo mekkou zahraničních
rotariánů. Členové RC Plzeň pro ně už od roku
1991 organizují setkání, známá v rotariánském
světě jako Inter-Country Meetingy (ICM). Letos
si plzeňští rotariáni troufli dokonce na dva, v pořadí už sedmnáctý a osmnáctý ICM. V průběhu
let si tak vytvořili mnoho přátelských vztahů
a současně poznali mnoho zajímavých lidí
z mnoha evropských i zámořských zemí. Všechny
je charakterizuje nejen příslušenství k celosvětovému společenství Rotary, ale i jejich hodnotný
vztah k životu, ke společnosti, v níž žijí, i jejich
upřímný zájem o život u nás.
Týden s Angličany
Dubnový, v pořadí již 17. ICM byl určen pro členy
anglických Rotary klubů Hastings a Battle. Před
několika lety se totiž do Hastingsu, ležícího při
jižních březích Anglie, přistěhovali z města
Penge (součásti velkého Londýna) manželé Georgiadisovi: Peter, tehdejší prezident RC Penge,
navázal s RC Plzeň spolupráci už v roce 1995 při
realizaci jednoho velkého MG-projektu, určeného ve prospěch Domova seniorů v Mníšku pod
Brdy. I jeho manželka Wencke se v jejich novém
působišti zapojila do rotariánského společenství,
a to jako prezidentka RC Hastings.
Protože se jim při jejich několika návštěvách
v posledních 10 letech u nás moc líbilo, přivedli
do Plzně i letos – ve dnech 22. až 28. dubna –

Beseda v plzeňském Americkém centru.

Účastníci dubnového ICC před branou pivovaru, jedním ze symbolů Plzně.
24člennou skupinu svých přátel-rotariánů i s jejich manželkami. Hned první den jejich pobytu
u nás byli oficiálně přijati v obřadním sále starobylé plzeňské radnice, poté jsme svým hostům
promítli v Americkém centru Plzeň své
PP-prezentace, představující aktivity jak našeho
klubu, tak i zejména mezinárodní vztahy našeho
celého distriktu 2240, realizované prostřednictvím mezidistriktních výborů pro mezinárodní
spolupráci.
V připraveném programu samozřejmě nesměla
chybět tradiční návštěva plzeňského pivovaru
PRAZDROJ, ani exkurze ve známých vinařských
závodech BOHEMIA SEKT ve Starém Plzenci.
V pozdním odpoledni si pak prohlédli nedaleký
lovecký zámek KOZEL s jeho krásným parkem.
V jízdárně Kozlu jsme pro ně připravili komorní
koncert Smyčcového dua, v jehož rámci přednesli
Josef Fiala (viola) a Martin Kaplan (housle), oba
profesoři Plzeňské konzervatoře, Dvouhlasé invence od J.S.Bacha a Duo B-dur od W.A. Mozarta. Jejich vystoupení se moc líbilo – a tak po
přátelském rautu ještě Angličanům zahráli a zazpívali „do ouška“ krásné české lidové písničky:
nedovedete si představit, jak jimi byli naši hosté
nadšeni!

Mimoto Angličany velmi zaujala návštěva v bezbariérovém víceúčelovém zařízení EXODUS ve
Třemošné, jehož cílem je pomoc při integraci
zdravotně postižených osob do společnosti. Ostatně na pomoc pro EXODUS byl zaměřena také
část výnosu z rotariánského golfového turnaje,
který uspořádal RC Plzeň 6. května. (O něm hovoříme na jiném místě tohoto čísla našeho časopisu.)
V programu našich ICM ovšem nikdy nesmí chybět návštěva Prahy: naši angličtí hosté se s velkým
zájmem potěšili krásami Hradčan, Malé Strany
i Starého města a na závěr tohoto turisticky náročného dne strávili večer dvouhodinovou projíž kou motorovou lodí po Vltavě, spojenou
současně s chutnou večeří. Jak krásná je Praha
o klidném jarním večeru, osvětlená zlatým večerním sluncem!
Při druhém celodenním výletu jsme naše hosty
zavedli nejdříve do zámku Bečov, kde si mohli
prohlédnout překrásný relikviář sv. Maura ze 13.
století. Z Bečova jsme pak pokračovali do Karlových Varů a po jejich prohlídce i do Mariánských
Lázní: obě města byla pro ně objevem, takže vážně uvažovali o tom, jak tu strávit nějaký ten týden
odpočinku a případně i léčení. Potěšila je i krátká

Přijetí v obřadním sále starobylé plzeňské radnice.
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A což teprve, když jsme své hosty přivedli přímo
do míst lidické tragédie upravených na rozsáhlý
památník! Sousoší s dětmi, provedené v bronzu,
tvoří dominantu zklidňujícího trávníku, pokrývajícího svah, kde kdysi stály lidické domy a statky. Přestože svítilo krásné jarní slunce,
pociovali jsme tu všichni na každém kroku hrůzu, která zdejší občany postihla v červnu roku
1942. Připomíná ji nejen tato významná plastika,
ale velmi pietně také prostý kříž nad hromadným hrobem obětí i místní muzeum s působivou
projekcí a mnoha dobovými dokumenty. Jako
memento, ale současně i jako naděje pro budoucnost působí mohutný kámen umístěný ve
vstupním prostoru tohoto areálu. Vytesaný text
ve dvou jazycích, německém a českém, je výzvou
k porozumění mezi národy celého světa. V roce
100. výročí vzniku Rotary International (2005)
jej sem umístili společně rotariáni z našeho
česko-slovenského distriktu 2240 a rotariáni
Ochutnávka šampaňského ve Starém Plzenci.
večerní zastávka u zámku Kynžvart, ovšem ještě
více pak chutná večeře ve skalní restauraci pivovaru Chodovar v Chodové Plané.
A protože anglickým hostům letadlo odlétalo
z Ruzyně zpátky do Anglie až v neděli v podvečer, měli jsme možnost zavézt je ještě na dvě velmi působivá místa, tím spíše, že v době přípravy
programu tohoto ICM vyslovili sami trochu neobvyklé přání – navštívit Lidice. Naší první zastávkou byla proto nejdříve Mariánská Týnice
u Kralovic, ležící na silnici z Plzně směrem na
Most, s krásně zrestaurovaným barokním klášterem, významným dílem architekta Jana Blažeje
Santini-Eichela. V prostoru kostela s nově vytvořenou mohutnou kopulí zaujal naše hosty především sádrový model mohutného sousoší, které
vytvořila sochařka paní Uchytilová na počest 82
lidických dětí, jež zahynuly v německých koncentračních táborech. Zejména anglické ženy byly
hluboce dojaty smutnými a vyděšenými tvářemi
těchto nebohých dětí, jimž hrozí smrt, a od sousoší se nemohly odtrhnout.

Zážitky z celého dne pokaždé utvrdila beseda u dobré večeře.
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Chvíle rozjímání v Lidicích u rotariánského „kamene porozumění“.
ze sousedních německých distriktů 1880 a 1950.
Právě k tomuto pamětnímu kameni položili angličtí rotariáni krásnou kytici z červených a bílých karafiátů s prostým nápisem na stříbrné
stuze: In Memory - April 2008 / Battle and Hastings Rotary Clubs
Zážitek z tragických Lidic zasáhl naše anglické
hosty patrně velmi hluboce: když jsme se s nimi
dvě hodiny po návštěvě tohoto místa loučili na ruzyňském letišti, viděl jsem v jejich tvářích ještě
smutek . . . ale přesto od nás odlétali s upřímnými
slovy díků za přípravu bohatého programu, který
jsme jim připravili. Však to také paní Wencke vyjádřila ve svém e-mailu, který mi poslala hned po
svém návratu domů:
„Chci vám poslat své upřímné a velké PODĚKOVÁNÍ za vše, co jste pro naši skupinu připravili.
Všichni jsme byli velmi potěšeni tím, co všechno
jsme mohli navštívit a poznat pod vaším laskavým
doprovodem. Ani slova nemohou vyjádřit, jak to
všechno na nás zapůsobilo.“

Setkání s GSE týmem z USA
Odjezdem hostů z Anglie však plzeňským rotariánům jejich jarní návštěvní sezóna zdaleka neskončila: hned 3. května dorazili do Plzně členové
amerického GSE-teamu z Alabamy, kteří mezi
námi strávili téměř celý týden. Svůj první „profesní“ den strávili mladí Američané v prostředí, odpovídajícím jejich odborné orientaci. Např. Butler
Cain, ředitel zpravodajství veřejné rozhlasové stanice v Alabamě, si během celého dopoledne podrobně prohlédl budovu Českého rozhlasu v Plzni
a podebatoval se svými českými kolegy, kteří s ním
natočili zajímavý rozhovor, odvysílaný touto stanicí v úterý 20. května dopoledne. Mezitím si zase
vedoucí celého GSE-Teamu Gregory Jeane, bývalý profesor geografie na Samfordově univerzitě
v Birminghamu, AL, pohovořil s ing. arch. Janem
Soukupem, členem RC Plzeň, přímo v jeho ateliéru o jejich společném zájmu – o kulturně-historickém zeměpisu.
Na pondělním pravidelném meetingu s RC Plzeň
se celý tým představil všem jeho členům zajímavou prezentací. Přitom došlo k tradiční výměně
vlaječek, takže byla opět obohacena již tak velmi
pestrá kolekce Plzeňáků. V úterý se hosté podívali do krásných míst západočeského lázeňského

Návštěva GSE týmu v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
okruhu a ve středu na ně čekalo slavnostní zahájení 1. ročníku golfového charitativního turnaje,
pořádaného RC Plzeň pod záštitou velvyslance
USA p. Richarda Grabera. Člen GSE-teamu,
nám již známý Butler Cain, se do turnaje dokonce
sám aktivně zapojil, zatímco jeho kolegové se jeli
podívat na zámek Kozel. Když pak Plzeň v pátek
opouštěli, loučili se s námi jako naši noví přátelé.

Naši milí hosté z Belgie a Anglie v pražské Valdštejnské zahradě.
Belgičané se rádi vracejí
V rámci svého v pořadí již 18. ICM pozvali členové
RC Plzeň do naší země členy svých dvou partnerských Rotary klubů z Belgie a Anglie, které své členy
vyslaly do Plzně poprvé již před 17 roky: ke slavnostnímu převzetí Charty RI. V řadách belgického RC
Amay – Villers-le-Temple totiž byli tehdy ještě tři
příslušníci 17. batalionu belgických střelců jako součásti 3. Pattonovy armády, jež osvobodila v roce 1945
Plzeň. Když se tehdy tito veteráni dozvěděli o obnovení činnosti plzeňského Rotary klubu, rozhodli se
být při tom a přivedli s sebou dokonce představitele
svého partnerského anglického Rotary klubu Mersea Island. Tak jsme se tedy stali jejich přáteli již od
samého počátku našich obnovených činností a toto
přátelství se stále příznivě rozvíjelo.

K nám do Plzně přijeli tedy Belgičané letos již po
několikáté: byli to Jean, François, Xavier a Eugène s manželkami, a Philippe „sólově“. Bylo zajímavé, že vzali s sebou na výlet k nám tři chlapce,
kteří u nich tráví tento rok jako výměnní studenti:
George z USA, Andrewa z Kanady a Philippa
z Brazílie. RC Mersea Island zastupoval jejich letošní prezident John Spinks se svou manželkou
Pauline; ta nejenže oslavila v den příjezdu své narozeniny, ale současně oba i 36. výročí své svatby!
A tak jsme jim při našem mimořádném meetingu
připili a zazpívali: „Happy birthday to you...“
Protože Eugène Béchoux působil po několik let
v zastoupení belgické firmy LHOIST v jejím nynějším závodě „Vápenka Čertovy schody“ v blízkosti Berouna, navrhl zařadit do programu ICM

S potěšením jsme se pak s nimi znovu setkali
v Praze těsně před jejich návratem do Alabamy
v rámci naší distriktní konference v hotelu Praha.
Vyprávěli nám mnoho zajímavého ze svého měsíčního pobytu v řadě míst našeho distriktu. Když
jsem se pak Butlera zeptal, zda navštívil ještě některou jinou naši rozhlasovou stanici, odpověděl
mi, že jich bylo dokonce sedm!

jeho návštěvu na 14. května, hned na první den
svého pobytu u nás. O to srdečnější bylo naše přijetí jejich generálním ředitelem, který nám umožnil podrobnou prohlídku celého závodu včetně
dvou ohromných vápencových lomů, zásobujících
kvalitní surovinou jak vápenku, tak i bývalou cementárnu v Berouně. Společně s našimi zahraničními hosty jsme byli překvapeni jak velikostí
lomů, ležících v bezprostřední blízkosti slavné
Koněpruské jeskyně, tak i neočekávanou čistotou
toho obvykle tolik prašného prostředí a pozorností, kterou věnují ochraně životního prostředí.
V rámci tohoto prvního dne, věnovaného světu
techniky, navštívili naši hosté v našem doprovodu
ještě velmi zajímavé Muzeum umělecké litiny
v Komárově (je málo známé, ale stojí za návštěvu!) a také vodní hamr v Dobřívi, který vznikl
v druhé polovině 18. století. I ten na ně velmi dobře zapůsobil svou starobylostí, ale i nepřerušenou
funkčností. Však si také Eugène sám vyzkoušel, jak
se ková na jednom z bucharů, poháněných vodním
kolem a složitými transmisemi, zavěšenými pod
střechou budovy hamru. Za dobrý výkon také dostal hned na místě jako certifikát svůj „výuční list“!
V pátek 16. 5. jsme odvezli všechny zahraniční
účastníky našeho 18. ICM na celodenní prohlídku Prahy (jak jí byli nadšeni! některé dámy byly
dokonce vůbec poprvé ve svém životě „za železnou oponou“) a v sobotu ještě na osvědčený lázeňský okruh po západních Čechách se závěrem
opět ve skalní restauraci v Chodové Plané. Když
jsme se pak s našimi milými hosty loučili v neděli
ráno před hotelem CONTINENTAL, kde náš
RC trvale sídlí, slibovali jsme si, že se musíme
brzy setkat. Kde to bude, to zatím ještě nevíme,
ale dostali jsme pozvání jak k cestě do Belgie, tak
i do Anglie. Bude tedy záležet na nás, kterou
z těchto zajímavých zemí si vybereme dřív.
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Milá odezva
Ještě v neděli večer po návratu do svých domovů
mi první z našich milých hostů poslali e-mailem
svá poděkování:
Jak vám jen poděkovat za skvělou organizaci, sestavenou s minutovou přesností! Již po několikáté jste
nám umožnili objevit další poklady kulturního dědictví vaší krásné země. Bylo to pro nás potěšením.
Rádi bychom vám to oplatili, ale bude to tak nesnadné! Bute ujištěni o našem upřímném rotariánském přátelství.
Jean Collin a Xavier Braeckers, RC Amay – Villers-le-Temple

Má družka Christiane dosud nikdy nebyla v České
republice a proto ji zajímalo úplně všechno. Byla
nadšena zejména Prahou a Karlovými Vary.
Sám jsem byl v Čechách už třikrát a proto mě zajímala další místa, například návštěvy v plzeňském
pivovaru či ve vápence v Berouně, na zámku Kozel
a na Radyni, ve starobylém hamru, a samozřejmě

Návštěva vápencového lomu skýtá nevšední zážitek.
A konečně z anglického ostrova Mersea Island
mi došel tento e-mail:
V Anglii máme toto přísloví: „Každý den se naučíš něčemu novému.“Ale ve vaší společnosti se dozvídáme
mnoho nového každou hodinu. Byla to naše první návštěva v České republice a vůbec v některé ze zemí bývalého Východního bloku – a vy jste nám otevřeli oči. Je
těžké říct, co na nás zapůsobilo nejvíc, co si vybrat mezi
krásnými zámky na venkově a nádhernou architekturou Prahy nebo mezi moderními průmyslovými podniky – plzeňským pivovarem nebo vápencovým lomem.
Musíme však říci, že mou manželku Pauline stejně
jako mne nejvíce ohromil relikviář sv.Maura na
zámku v Bečově. Je mimo naše chápání, jakou lásku a obětavost bylo třeba vynakládat po dobu 11 let
na restaurování tohoto relikviáře ze 13. století.
John a Pauline Spink, prezident RC Mersea Island

Snad tedy vykonali členové Rotary klubu Plzeň
opět mnoho cenného pro poznávání naší krásné
země i pro upevňování přátelských vztahů mezi
těmi, kteří mají otevřené srdce a jsou ochotni pon
máhat druhým, a je to kdekoliv na světě.
Vodní hamr potřeboval ozkoušet.
i v Praze a ve dvou lázeňských městech. Zejména
mě však zaujal zámek Bečov a nádherný relikviář
sv. Maura, včetně památek na rodinu Beaufortů.
Ta ve středověku sídlila nedaleko nás, v Ben-Ahin
et Sollières poblíž města Huy, které tehdy spadalo
pod lutyšské knížectví. Ještě jednou vám děkuji za
krásný pobyt, který jste nám umožnili prožít ve vašem kraji.
François Destexhe, RC Amay – Villers-le-Temple

Eugène, který po roce 1990 přicestoval do naší
země jako odborník již mnohokrát, takže mohl
srovnávat, mi napsal:
Byl jsem opravdu překvapen změnami, které jsou
patrné v mnoha oblastech: krása restaurovaných
památek, radost občanů ze života, elán k obnově,
svoboda podnikat a říci svůj názor. Jedním slovem:
váš lid je na cestě ke svobodě a demokracii. Jaká je
to radost sledovat tento vývoj!
Eugène a Fernande Béchoux, RC Amay – Villers-le-Temple
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Při návštěvě RC Plzeň si Eugene Béchoux vyměnil s naším sekretářem Tomášem Holubem rotariánské vlaječky.
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Meet RI’s new president D.K. Lee and his wife, Young
by Susie O. Ma
During Korea’s Joseon Dynasty, scholar Eon-juk Lee helped develop the
Confucian ideals of loyalty, filial piety, benevolence, and trust. His
contribution to Korean Neo-Confucianism earned him a reputation as one
of the five great wise men of the East, and his work was honored with a
Confucian school that still stands today. Five centuries later, those same
Confucian values have helped his descendant, Dong Kurn Lee, raise a family,
build a business, and become the first Korean president of Rotary
International. Dong Kurn, or D.K., has already generated widespread
enthusiasm for his choice of RI theme, Make Dreams Real, and high
expectations for his focus on decreasing child mortality and building
membership. Known for his collaborative decision-making and vast social
and business network, he plans to motivate, inspire, and cajole Rotarians
into doing more than they might believe possible. To succeed, he will rely on
the wisdom of his mentors, lessons from his father, support from his wife, and
the proud traditions of his Korean culture. “Koreans are very tenacious,”
D.K. explains. “They have a hungry spirit that comes from the country’s
devastation after the Korean War. So when Koreans concentrate, we work
with great passion and determination.”
Although D.K.’s father was the owner of a successful textile company, D.K.
was no spoiled rich kid. After college and a required stint in the Korean army,
he moved to San Francisco for several years to take business classes. His father
didn’t give him much money, so D.K. worked summers as a dishwasher and,
later, a busboy. “He purposely wanted me to have that kind of experience,” he
says. D.K. admired his father’s work in Rotary and his father’s Rotarian
friends because they were wise and respected men in the community. In 1971,
he became a member of the Rotary Club of Seoul Hangang, and again
followed in his father’s footsteps when he became a district governor in
1995-96. Over the years, D.K. has served Rotary in numerous leadership roles,
including RI director and Rotary Foundation trustee.
Young plays a quiet but vital role in her husband’s work. She sees her primary
job as keeping D.K. organized, prepared, and healthy. Sometimes that
means ironing his clothes, sometimes it means listening while he practices his
speeches, and sometimes it means being fresh for a Rotary event right after a
lengthy plane trip.

D.K. visits his elementary school in Yangdong.

D.K.Lee and his wife Young during their private visit to Prague in summer 2007.

Rotary, business, and family are the pillars of D.K.’s life, but friends also rank
high on his list. He considers socializing his hobby, especially as he no longer
has time for golf.
D.K.’s list of friends reads like a Who’s Who in Korea – the South Korean
president and prime minister, the UN secretary-general, the heads of
universities and conglomerates. These leaders consider D.K.’s involvement
in Rotary a higher calling, and they are proud to see him take the helm of an
international organization.
When D.K. became a Rotarian, his father told him: First, never miss a
meeting, and second, do not expect any personal glory from Rotary. Won
Gap Lee also told his son that the competition for leadership positions in
Rotary was fierce and, not wanting D.K. to be disappointed, counseled
leaving those jobs to others. When club and district leaders suggested that he
become district governor, he resisted as long as he could, remembering his
father’s words. By the time D.K. became district governor, in 1995, his father
had passed away. “He would have told me to become the best DG in the
world – this was my destiny,” he says. D.K. had a phenomenal year as
governor of District 3650. He took President Herb Brown’s membership
challenge to heart and, at In Sang’s urging, created 32 new clubs and signed
up almost 1,800 new Rotarians in his district. D.K. won the Calgary
Challenge in 1996 for his achievements, and membership has been his forte
ever since. Now, as he takes on a job his father never imagined for him, D.K.
reflects on the reaction of this strict, but nurturing man. “If my father were
alive he would be my wise adviser. I know he would be proud.”
For more about President D.K. Lee, go to www.rotary.org after 1 July.
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Slovaks and Czechs traditionally associate May Day with the festival of
spring and labor. But May 1 has acquired new meaning since 2004 when their
two countries, together with another eight European nations, became fully
fledged EU Member States. RC Trenčín then immediately responded to the
new development: On May 1, 2004 the Trenčín Castle was the venue of an
internal club meeting of members and their families, and the EU flag was
hoisted on the ramparts. Our members continued to meet on May 1 in
various places to remember the Slovak Republic's accession to the European
Union. This year they returned to Trenčín on the second Saturday in May.
The gala day opened with the head of the Trenčín Self-Administration
Region receiving all participants. A medieval armed man greeted more than
40 distinguished guests. We toured the castle and raised the EU flag from the
castle tower, the highest point of Trenčín. Ode to Joy was played as hundreds
of EU-colored balloons were released and toasts were raised. Our meeting
continued at the Gun Rampart. Significantly, there was a meeting of the
current and future presidents of our club, RC Piešany, and RC Uherský
Brod. Together they worked out a plan for closer cooperation between the
borderland regions of both states.
(Text: Jozef Kováčik, Club Secretary, Photo: Club Archive)

Inspired by members of Rotary Club Ostrava International, several
companies and institutions organized a superb charity event on the Imperial
Hotel parking lot in central Ostrava, marking International Children's Day.
The idea of keeping children amused while putting to them that not all
children around are healthy, and raising funds for children suffering from
leukemia and cancer, made children from the Monty Czech-English
Kindergarten in Ostrava stage a program together with their teachers and
parents. The kids organized a bazaar of old and unused toys, and a prize run
was staged. The day of competition, amusement (including a display of
firefighting technologies) and theatre shows (Little Red Riding Hood
performed by the Ostrava Puppet Theater) led to a fundraising dinner
prepared by the critically-acclaimed chef of the Imperial Hotel. The
proceeds of over one million crowns will help not only to upgrade the
Department of Child Haematology and Haemato-oncology of the Ostrava
Faculty Hospital (see prominent Dutch architect Sip Hofsted's design of
playroom) but also to send 35 child blood-cancer patients to a summer camp.
(Text: Andrea Vernerová, Photo: Archive)

The three Brazilian students – Livia, Mariel, and
Eduardo – probably would never meet together in
their native country. However, they did meet in the
Czech Republic, courtesy of the various exchange
programs organized by Rotary International. Plus, on
one March weekend, they befriended Rachel, a U.S.
student on a one-year exchange stay in Tábor, and
several Czech students who have either taken part in
or are preparing for one of the forms of international
youth exchange. RC Tábor treated them to a
get-together to explore Tábor, visit the Museum of
Records and Curiosities in Pelhřimov, and do some
bowling. "Originally I wanted to go to Germany but
there were few vacancies there," admitted Muriel, the
guest of Rotary Club Písek. Eduardo is a veteran
exchange student who has spent a year in South Africa
while in high school. "It is difficult to compare the two
countries. Both of them are beautiful but maybe I just
prefer the Czech Republic, because of my interest in
history," noted Eduardo, who lives in České
Budějovice and is a fluent Czech speaker. The only
thing he resents is that he will have hardly any use for
Czech when he starts law studies after repatriation.
(Text: Vít Jakšič, Photo: Club Archive)
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On Wednesday, May 14, Rotary Club Třebíč staged its fifth
annual Children to Children charity concert, in the presence of
Dutch ambassador Jan Lucas Inayat van Hoorn. The presidents
of both partner clubs (RC Rothenburg ob der Tauber,
Germany, and RC Arnhem-Rijn, Netherlands) received high
district awards from Assistant Governor František Ryneš, DGN
– the Tomáš J. Baa Prize. As tradition dictates, the final concert
took place in the Grand Hall of the Passage Theatre. A member
of RC Třebíč, Frank Spekhorst had originally envisaged a child
initiative to help babies born in the Třebíč hospital. The
Dutch-born Rotarian has long worked to organize fundraising
concerts together with the town's Forum Elementary School of
Arts and the Symphony Orchestra of the P. J. Vejvanovský
Conservatory of Music in Kroměříž. The performers at the first
concert five years ago have grown up, turning their
performances into child appearances with a real artistic flair.
Thanks to more than 50 donors, over half a million crowns were
collected this year on behalf of the Třebíč child and infant ward.
(Text: Pavel Ryneš, Photo: Jan Uher)

Over the past two decades, as Rotary staged its gradual
comeback to our countries, Plzeň has become the Mecca of
international Rotary encounters. Since 1991, members of RC
Plzeň have organized Inter-Country Meetings (ICM) for
them. This year the Plzeň Rotarians managed two meetings at
a go – the seventeenth and eighteenth ICM.

Pict. 1

Pict. 2

April's ICM was designed for members of the British Hastings
and Battle RCs. The meeting was initiated by the
Georgiadises (Peter Georgiadis had previously interacted
with RC Plzeň in 1995, during MG Project in support of a
Seniors’ Home at Mníšek pod Brdy). They so much enjoyed
their several previous trips to the Czech Republic they
brought along, this year, 24 fellow-Rotarians with spouses.
During their one-week stay they explored virtually all tourist
attractions in Western Bohemia and took a trip to Prague, of
course. They were shown round the EXODUS Multipurpose
Establishment at Třemošná, which RC Plzeň has long helped
to support in its endeavor to integrate handicapped children
in society. Our British friends also visited the Lidice Memorial
to pay their respect to the victims of Nazism. At the Memorial
Stone, jointly planted by Rotarians from the Czech-Slovak
District 2240 and Rotarians from the neighboring German
Districts 1880 and 1950, those present reflected upon the
appeal for understanding among the nations of the world
(Picture 1).
The May ICM was attended by members of two partner clubs –
hosts from RC Plzeň, Belgium's RC Amay-Villers-le-Temple,
and England's RC Mersea Island. The clubs had first met
together 17 years previously. This year's five-day get-together
involved 12 guests from Belgium and a married couple from
Britain. In addition to visiting tourist sites in Plzeň they visited
also West Bohemia and Prague. The Belgians took along three
young exchange students spending one year in the Czech
Republic – George from the United States, Andrew from
Canada, and Philippe from Brazil (see Picture 2). The British
club was represented by acting President John Spinks and his
wife, Pauline. She marked her birthday, and the couple
celebrated their 36th wedding anniversary the day they arrived
in Plzeň. We all drank their happiness and gave them a joint
rendition of "Happy Birthday to You".
Text and photo: Dobroslav Zeman PDG, RC Plzeň
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RC Plzeň donated CZK 45,000 to each of Plzeň's
three institutions providing assistance, social services
and other support to handicapped people. It
happened by virtue of side events to the First Rotary
Charity Golf Cup, organized by RC Plzeň in
conjunction with the companies AVE and ZF
Engineering in the picturesque ambience of the Golf
Park Plzeň-Dýšina as part of celebrations, on May 7,
of the anniversary of Plzeň's liberation by the U.S.
Army at the end of World War II. The tournament
was highly symbolic as the court is situated quite close
to the demarcation line and there is a monument
there, dedicated to U.S. Army General Patton. His
grandson, George Patton Watters mingled with the
participants of the golf tournament, held under the
auspices of Ambassador Richard Graber, a dedicated
Rotarian and golf player. Among the active golfers
and onlookers were the members of a five-piece GSE
team from Alabama (District 6860). There were 89
players at the tournament, including Rotarians, Plzeň
Region VIPs, and friends.
(Text and photo: Dobroslav Zeman, PDG)

At the turn of April and May, Prostřední Bečva in
the Moravian-Slovak borderland hosted the ninth
intensive seminar of RYLA (Rotary Youth
Leadership Award) designed for 20 young Czechs
and Slovaks aged between 17 and 30. The RYLA
2008 keynote was: "We are all different, we all are
equal". Swedish Rotarian Thomas Helgesson, a
leading authority on communication in multi-

Richard Grtaber, US Ambassador to Prague, and his wife . . . . (center) with Jaroslav Sysel, RC Pilsen President, and
Monika Wetzlerová, Rotary Golf Cup co-ordinator

cultural environments, was the international
guest. His lectures and presence throughout the
event gave the participants a comprehensive
insight on the issue and significantly helped them
to understand the situation of the people from
various cultures that migrate and live as minorities
in foreign countries. Lecturers from the University
of Ostrava presented possible scenarios and
visions of the multicultural Europe where we and
the generations to come will live. The seminar

came complete with outdoor activities staged by a
climbing group and designed to highlight the
virtues of mutual trust, cooperation, knowing one,
and team interactions in difficult situations. All
participants were captivated by the staging of the
play "Labyrinth of the World and Paradise of the
Heart", whose characters pass through all stages of
life, pro-actively asserting their values and going
through various roles in their lives.
(Text: Stanislav Dlouhý, President, RTC Ostrava)
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Text: Robert (Bob) S. Scott,
Předseda Správní rady Nadace Rotary
Překlad: Milan Roch, PDG
Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 2008/5
Toto je moje poslední zamyšlení jako předsedy
Nadace Rotary. V průběhu tohoto roku jsem si
uvědomil, tak jako dříve všichni moji předchůdci, velkorysost rotariánů a jejich úsilí ve prospěch vzdělávacích a humanitárních programů
Nadace.
Dary do všech fondů vzrostly a významný grant
Nadace Billa a Melindy Gatesových vyvolává velký rozruch. Jsem přesvědčen, že pokud tento
trend zůstane zachován, dosáhneme a snad i překročíme cíl, vytýčený pro tento rok.
První vytýčený cíl tohoto rotariánského roku říká:
Vymýcení dětské obrny je realistické. Od vyhlášení kampaně na vymýcení dětské obrny v roce
1985 poklesl výskyt onemocnění o 99 procent.
Zbývají poslední čtyři země, kde se tato choroba
ještě vyskytuje. Kdo chce tvrdit, že obrnu nemůžeme zcela vymýtit? My rotariáni musíme pokračovat v našem úsilí až do doby, kdy již žádné dítě
nebude zmrzačeno virem dětské obrny. To je náš
slib dětem a jak je známo, rotariáni své sliby plní.
Splníme svůj závazek získat dalších 100 milionů
dolarů.
Nadace Rotary si během 91 let své existence vybudovala vynikající postavení a je dnes celosvětově uznávána jako jedna z nejvýznamnějších
soukromých nadací. Bylo pro mne velkou ctí
sloužit jako její předseda. Děkuji vám za vše
dobré, co jste vykonali, vše dobré, co konáte, ale
především za vše dobré, co vykonáte v budoucnu.
n

Text: John Brownlee, Sharon Cyr,
Laurie Linxweiler a Michele Berg
Překlad: Libor Trejdl
Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 2008/5
Strategický plán RI na léta 2007-10, který správní rada schválila v červnu, obsahuje směrnici, jejímž výsledkem bude větší počet školáků, rodin s přístupem
k nezávadné vodě, dospělých, jimž se dostane profesní kvalifikace, a nakonec
i více zachráněných životů. Směrnice požaduje „zvýšení schopnosti Rotary
sloužit veřejnosti“. Nový plán rovněž vytyčuje šest dalších hlavních priorit pro
období 2007-10 a pojmenovává poslání, vizi a základní hodnoty RI.
Komplexní tříletá strategie nastiňuje pět prvků dosažení tohoto cíle. Vybízí
rotariány, aby pokračovali v rozvoji čtyř oblastí služeb a pomoci, tj. klubové
služby, profesní služby, služby obci a mezinárodní služby, které jsou základem klubové činnosti. Vede kluby k vyváženému přístupu k těmto oblastem.
Například kluby, které se historicky zaměřují na službu obci, by se měly intenzivněji věnovat aktivitám v rámci ostatních čtyř oblastí.

Rotary také hodlá pomoci transformovat méně efektivní kluby k větší úspěšnosti. Vyzývá všechny rotariánské kluby, aby zvážily Club Leadership Plan
z hlediska jejich vlastního strategického plánování a svoji úspěšnost poměřovaly pomocí publikace Planning Guide for Effective Rotary Clubs. Kluby by
rovněž měly využívat poradenství distriktních odborníků a přijímat pomoc ze
strany Rotary při zkvalitňování svých současných výukových programů pomocí modulů elektronického školení a dalších novátorských nástrojů.
Plán rovněž volá po organizaci rozšiřování součinného partnerství na všech
úrovních a po lepším využívání možností partnerských klubů.
Rotary se snaží zvýšit účinnost a efektivitu ve všech operačních oblastech pomocí iniciativ sekretariátu, které vedou ke zkvalitnění pracovních procesů,
a také pomocí rozhodnutí Správní rady RI, která jsou v souladu se strategickým plánem.
V rámci svého plánu vizí budoucnosti zároveň Nadace Rotary vyvíjí nové modely s důrazem na jednoduchost, trvalý účinek, místní a globální službu a obnovený smysl místního vlastnictví. Správní rada schválila novou grantovou
strukturu, jejímž smyslem je významně zvýšit schopnost rotariánů a jejich
klubů a distriktů poskytovat službu v celosvětovém měřítku a v souladu s posláním Nadace.
n
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Rozhovor viedol: Vince Aversano
Preklad: Ivan Belan, PDG
Prevzaté z magazínu THE ROTARIAN 2008/5
Dr. Julie Gerberding čelila „jednej kríze za druhou“
od svojho nástupu do funkcie riadite ky amerických Centier pre kontrolu výskytu ochorení a prevenciu (Centers for Disease Control and
Prevention) v júli 2002. Úlohou CDC, agentúry zastrešenej americkým ministerstvom zdravotníctva,
je dohliada na zdravie a bezpečnos Američanov.
Počas svojej existencie poukázala na výskyt ažkého
akútneho respiračného syndrómu (SARS), opičích
kiahní, západonílskeho vírusu a vírusu vtáčej chrípky. Po nástupe Gerberdingovej do funkcie došlo
v agentúre k výraznému zlepšeniu komunikácie, krízového riadenia zdravotníctva a globálnych partnerstiev. Pod a známeho prieskumu Harris Poll sa
agentúra CDC stala top vládnou agentúrou v USA.
Gerberdingová sa venovala závažnej problematike
zdravotníctva počas celej svojej kariéry. V 80-tych rokoch minulého storočia bola v epicentre prepuknutia
AIDS v San Francisku. Po dokončení magisterského
štúdia zameraného na riadenie verejného zdravotníctva na University of California v Berkeley sa pani
Gerberdingová zamestávala na lekárskej fakule tejto
univerzity ako odborníčka na nákazlivé choroby.
V roku 1998 sa stala riadite kou Divízie CDC zameranej na propagáciu kvality zdravotníckych služieb

a neskôr bola vymenovaná za zástupkyňu riadite a
Národného centra pre infekčné ochorenia.
V roku 2004 p. Gerberdingovú vo veku 49 rokov časopis Forbes zaradil medzi 100 najvplyvnejších žien
tohto sveta. V roku 2005 ju aj Rotary poctilo ocenením za riadenie centra a za poskytovanie materiálnej a finančnej podpory na úplné vyhladenie vírusu
detskej obrny. Šéfredaktor Vince Aversano s pani
Gerberdingovou diskutoval o partnerstve medzi
CDC a Rotary, o boji proti detskej obrne, a o CDC
pod jej vedením.
Spomínali ste, že počas Vašej povinnej praxe
v nemocnici v Kalifornii začiatkom 80-tych rokov
Vás hlboko zasiahli katastrofické následky epidémie AIDS.
Ak ste boli v San Francisku začiatkom 80-tych rokov, osudy obetí HIV/AIDS na Vás hlboko vplývali. Liečili sme prvých pacientov chorých na
AIDS. Ich príbehy dojímali susedov, kolegov
v práci, priate ov a celé rodiny.
Odkedy ste sa chopili kormidla v CDC v roku
2002, zaznamenali sa meratené výsledky?
Do vedenia agentúry CDC som sa dostala iba 10
dní pred 11. septembrom, takže mňa zocelil tento
deň a antraxové útoky, ktoré nasledovali. Ke som
nastúpila do funkcie, borili sme sa s množstvom naliehavých prípadov – smrte né vírusy, krutá chrípková sezóna, nedostatok vakcín, tsunami, hurikány
– takže vtedy sa nám dostalo viac pozornosti verejnosti. Etablovali sme sa vo sfére vedenia verejného
zdravotníctva. Aj v aka našej angažovanosti výskyt
stafylokokových infekcií u vybraných segmentov
obyvate stva poklesol až takmer na nulu. Vyškolili
sme viac ako 9000 pracovníkov kliník, aby nám po-

máhali pri detekcii, diagnostike a nahlasovaní urgentných prípadov. A naučili sme sa, že ak sa
spojíte so silným partnerom, dosiahnete ove a viac.
Máme však pred sebou ešte dlhú cestu, lebo poskytovanie zdravotníckych služieb je čoraz komplikovanejšie a drahšie.
Vírus detskej obrny sa v USA nevyskytuje už
mnoho rokov. Prečo by sa udia tu mali zaujíma o detskú obrnu?
Vírus detskej obrny sa môže do krajiny kedyko vek vráti. Preto je v našom záujme na alej
ochraňova naše deti. Ako humanitne zmýš ajúci
udia so srdcom na správnom mieste však chceme, aby sa chránili aj iné deti kdeko vek na svete.
Ke že je vírus detskej obrny vo svete už takmer
zlikvidovaný, je ešte stále prioritou pre CDC?
Detská obrna aj na alej ostáva prioritou číslo jeden pre CDC. Od roku 1991 sme poskytli finančnú pomoc a technickú podporu, v aka ktorej sa
počet prípadov ochorenia znížil o viac ako 99,5%
percent v 122 krajinách. V postihnutých krajinách sme vybudovali sie nadnárodných partnerstiev, zahrňujúcich ministerstvá zdravotníctva,
lokálnych a iných dobrovo níkov, vládne agentúry, filantropické organizácie a privátny sektor –
kde je celkom isto lídrom Rotary. K účovými
partnermi v tejto sieti sú pochopite ne Svetová
zdravotnícka organizácia a UNICEF. Spoločne
robíme všetko preto, aby sme svoje úsilie vyhladi
detskú obrnu ešte zintenzívnili.
Domnievate sa, že je možné detskú obrnu úplne
eradikova ?
Sme svedkami neuverite ného poklesu výskytu
detskej obrny. Už toto je ve ký úspech. Výskyt vírusu sa stále eviduje v 4 krajinách – v Nigérii, Indii,
Pakistane a Afganistane. Aby sme dosiahli náš cie
do konca roka 2008, musíme pokračova v nastúpenom trende. Sme totiž na najlepšej ceste.
Prečo výskyt detskej obrny pretrváva v týchto štyroch krajinách?
Dôvody sú ve mi komplikované a špecifické pre
každú krajinu. Vieme, že musíme zintenzívni
vakcináciu detí, čo je možné len za podpory účinných kampaní v najrizikovejších oblastiach. Zároveň však musíme na alej investova do
imunizácie v krajinách, kde sa detská obrna už
nevyskytuje, aby sa predišlo prípadnému jej
opätovnému výskytu a rozšíreniu.
Ako by ste popísali partnerstvo medzi Rotary
a agentúrou CDC?
CDC a Rotary spájajú svoje sily, aby vytvorili silné partnerstvo. Rotary prináša správnu zanietenos a dlhodobý záväzok dosiahnu vytýčený cie ,
a tiež cenné skúsenosti, nespočetné množstvo
dobrovo níkov, a v neposlednom rade tiež prepotrebné finančné prostriedky.

Foto: ASSOCIATED PRESS/KAMENKO PAJIC
24

Akú úlohu zohráva súkromný sektor v záležitostiach verejného zdravotníctva?
Na účinnú ochranu verejného zdravia je treba
uvedomelých občanov, ktorí sa najprv naučia

chráni si svoje zdravie. Treba tiež klinických lekárov uvedomujúcich si dôležitos prevencie.
Taktiež podnikate ský sektor si musí uvedomi, že
zdravotná prevencia je výhodná aj z ekonomického h adiska. Ušetria sa peniaze na zamestnanecké
balíčky výhod, zníži sa absentérstvo na pracovisku,
v dôsledku čoho sa zvýši produktivita. Podnikate ské subjekty si v čoraz vyššej miere uvedomujú,
akú hodnotu majú investície do vybavenosti komunít, kde ich zamestnanci žijú a pracujú. Myslím
si, že týmto smerom by sa mal vývoj ubera v budúcnosti – v privátnom sektore by sa väčší dôraz
mal klás v prvom rade na prevenciu.
Čo môže CDC urobi , aby zabránila celosvetovej
pandémii chrípky?
Agentúra CDC, spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou a alšími zdravotníckymi
špecialistami už poskytla nemocniciam testovacie balíčky, ktoré pomôžu urči, či ide o infekciu H5N1. Aj vláda môže prija opatrenia na
prevenciu a kontrolu výskytu tohto ochorenia.
Potrebujeme však zainteresovaných partnerov,
vrátane podnikate ského sektora, lekárskej komunity, a systém šírenia osvety. Úlohou CDC je
odhali a vyrieši problém. Uvedomujeme si, že
to nie je jednoduché najmä v prípade ahko
prenosite ných vírusov. Našou prácou je znižovanie šance opätovného výskytu ochorenia najmä v USA, spomalenie jeho šírenia
a zabezpečenie dostatočného času na dodávku
vakcín.
Ako modernizujeme produkciu vakcín na zaočkovanie asi 20 mil. udí počas pandémie?
Naša vláda prijala opatrenia na podporu výrobcov vakcín a modernizáciu výrobného procesu.
My tiež pomáhame budova výrobné haly na produkciu vakcín a podporujeme vývoj nových technológií.

Foto: ASSOCIATED PRESS - archív

Keby opä došlo k teroristickým útokom, v čom
by bola reakcia CDC iná?
Všetky naše agentúry na federálnej, štátnej a lokálnej úrovni výrazne zvýšili svoju pripravenos
na mimoriadne udalosti. Zlepšenie spočíva najmä v skorej detekcii, promptnej reakcii a lepšej
komunikácií s klinickými lekármi, s médiami
a verejnosou. Ešte stále však vidíme priestor na
alšie zlepšenie.
Aké sú top priority agentúry CDC na rok 2008?
Ešte stále je ve ký rozdiel v prostriedkoch vynaložených na liečbu chorých a na prevenciu. Iba asi 3 %
prostriedkov určených na zdravotníctvo v USA sa
použije na prevenciu. Takže našou top prioritou je

zdôrazňova, že je ove a výhodnejšie propagova
zdravie a predchádza ochoreniam a zraneniam,
ako rieši problémy, ke sa už vyskytnú.
Je v našom záujme zvýši investície do rôznych
programov: imunizácie; preventívne aktivity súvisiace s pandémiou chrípky; iniciatíva zameraná na
boj s osýpkami, ktorá má za cie zníženie každoročnej úmrtnosti na osýpky o 90 % do roku 2010;
strategické národné zásoby (národné úložisko život zachraňujúcich farmaceutických výrobkov
a zdravotníckych potrieb); iniciatíva zameraná na
zdravie dospievajúcej mládeže, na zdravé jedlo,
vakcíny pre deti, ktoré v priebehu dvoch dekád zachránili život asi 20 mil. udí, testovanie
HIV/AIDS u udí, ktorí o svojom ochorení ani nevedia; program včasnej diagnostiky rakoviny prsníkov a krčka maternice. To však nie sú priority
iba na rok 2008; sú súčasou našej komplexnej misie do 21. stor. Nikdy sme nečelili to kým výzvam,
nikdy sme nemali viac príležitostí.
Rotariáni už viac ako 20 rokov participujú na
úsilí eradikova detskú obrnu. Aký odkaz by ste
dali 1,2 mil. rotariánom v súvislosti s dotiahnutím tohto úsilia do úspešného konca?
Prvá vec, ktorú by som im povedala, by bolo akujem, akujem, akujem za všetko, čo ste urobili, aby sme sa dostali až tak aleko. Všetko
svedčí v prospech názoru, že je potrebné vírus
detskej obrny nadobro zniči. Takže musíme túto
robotu dovies do konca. Ešte nie sme celkom na
konci nášho snaženia, ale ak budeme aj na alej
intenzívne spolupracova, verím tomu, že raz budeme úspešní.
n

Julia Gerberding bola roku 2005 aj čestným hosťom Svetového kongresa RI v Chicagu.

Od eradikácie detskej obrny nás delí už iba
krôčik, ale ešte treba urobi onen dôležitý krok.
Všetko nasvedčuje tomu, že vírus detskej obrny
je potrebné zlikvidova kompletne, inak by sme
mali pred sebou ešte dlhý kus cesty.

Foto: ROTARY IMAGES/MONIKA LOZINSKA-LEE
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RC Ostrava International

Převzato z deníku MF Dnes
Foto: archiv
Více než milion korun přinesla akce, kterou v centru
Ostravy uspořádalo k Mezinárodnímu dni dětí několik firem a institucí inspirovaných členy Rotary klubu
Ostrava International. Nápad, jak pobavit děti, přitom je upozornit, že ne všichni jejich vrstevníci jsou
zdraví a hlavně získat peníze pro malé pacienty trpící
rakovinou a leukémií, pomohly provést mimo jiné
děti z česko-anglické školky Monty v Ostravě. I s učiteli a rodiči v programu také vystupovaly.
Centrem velkého ostravského Dne dětí bylo parkoviště před hotelem Imperial, který je jedním z organizátorů. Děti před hotelem například prodávaly
hračky, jiné běhaly. Všechno mělo přívlastek charitativní, i běh. Na každé kolo improvizované běžecké trati diváci, hlavně příbuzní, libovolnými
částkami sponzorsky přispívali. Lidé dávali dosti vysoké částky i za hračky a plyšová zvířata, se kterými
děti udělaly trh. Den soutěží, zábavy (ukázky protipožární techniky) a divadelních představení (pohádka O Červené karkulce v podání Divadla loutek
Ostrava) skončil charitativní večeří v hotelu Imperial. Dva tisíce korun za každou luxusní večeři, kterou připravil vyhlášený kuchař, držitel Michelinské
hvězdy, nedostal hotel, ale nemocnice.
„Peníze, které akce přinesla, obdrží dětská hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě,“
informovala za Soukromou anglickou školku
a školu Monty Eva Kionková.
„Z trhu hraček, charitativního běhu dětí, binga
rodičů a dalších aktivit dětí jsme v sobotu vybrali
přes třináct tisíc korun. Největší částky darovali
velcí sponzoři, největším z nich byla Orco Foundation,“ uvedl jeden z organizátorů Petr Vidlák.
Fakultní nemocnice dostane výtěžek mimo jiné
na dětský koutek. „Na oddělení chybí pěkný, moderně vybavený prostor, kde by si děti mohly hrát
nebo se učit, kde by se mohly setkávat s rodiči
a lékaři,“ uvedl Dick R. Bliek, regionální ředitel
společnosti MaMaison Hotels & Apartments, do
níž patří ostravský Hotel Imperial. Vybrané peníze jsou určeny také na letní tábor pro pětatřicet
dětí, které mají rakovinu krve.
Akce nazvaná Děti pro děti pokračovala v neděli.
Dopoledne přijeli za dětmi do nemocnice pohádkové postavy s členy společnosti „Celé Česko čte
dětem“, kteří jim četli pohádky. Čtení bylo v nemocnici i v sobotu. To dětem četli herci Jan Přeučil a Eva Hrušková. Dětská hematologie
a hematoonkologie v ostravské fakultní nemocnici, kterou by měly vybrané peníze zvelebit, je třetím největším centrem pro dětská krevní
a onkologická onemocnění v republice.
n
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Parkoviště před vchodem do ostravského hotelu Imperial ožilo atrakcemi pro děti.

Sobotu i neděli provázely dětské úsměvy i soustředěná pozornost

Moderátor večera (vlevo) dohlíží nad předáním symbolického šeku z rukou iniciátora projektu Dr.Dirka R.Blieka (uprostřed) primáři hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě-Porubě MUDr.Bohumíru Blažkovi (vpravo).

RC Třebíč

Text: Pavel Ryneš
Foto: Jan Uher, Horácké noviny
Již pátý ročník benefičního koncertu Děti dětem
pořádal ve středu 14. května Rotary klub Třebíč.
Letos se ve prospěch dětského a novorozeneckého oddělení třebíčské nemocnice podařilo získat
více než půl milionu korun. Největší zásluhu na
tom mají Mann+Hummel CZ a Skupina ČEZ
a Rotary International. Spolu s nimi však přispělo
dalších více než 50 subjektů.
Koncert se již tradičně konal ve velkém sále divadla Pasáž. Původní myšlenka člena třebíčského
klubu Franka Spekhorsta byla ta, aby děti svým
vystoupením pomohly dětem narozeným v třebíčské nemocnici. Právě proto tento rotarián
s holandskými kořeny při pořádání benefičních
koncertů dlouhodobě spolupracuje se Základní
uměleckou školou Fórum. Od prvního koncertu
před pěti lety však již někteří účinkující vyrostli,
a tak se z této akce stává nejen milé vystoupení
dětí, ale také skutečný umělecký zážitek.
Koncert zahájil prezident RC Třebíč Miroslav
Nešpůrek. Velvyslanec Nizozemského království
Jeho Excelence Jan Lucas Inayat van Hoorn poděkoval organizátorům a připomněl důležitost
mezinárodních nevládních projektů. Na podium
byli také přizváni zástupci Rotary klubů z Nizozemska a Německa, kteří dlouhodobě s třebíčským klubem spolupracují na dobročinných
projektech. Z rukou asistenta guvernéra našeho

Asistent guvernéra František Ryneš (druhý zleva) předal zástupům partnerských klubů vysoké distriktní ocenění, Cenu Tomáše J. Bati.
distriktu Františka Ryneše, DGE, převzali Cenu
Tomáše J. Bati prezidenti RC Rothenburg ob der
Tauber přítel Uli Zimmer a RC Arnhem-Rijn
přítel Jes Spoelstra. Pak již byl dán prostor mladým účinkujícím.
Jako první se představil žesový soubor pod vedením Petra Matouška. Skvělé bylo také společné
vystoupení houslového souboru Karly Ošmerové
a akordeonového souboru Dany Fialové. Pak přivedl na jeviště své žáky duchovní otec celého koncertu Frank Spekhorst. Kytarový soubor zahrál
několik písní od Beatles. Pravděpodobně největšího diváckého ohlasu se dočkalo vystoupení následující, kdy prkna divadla doslova opanovali
žáci tanečních souborů uměleckých vedoucích
Kamily Malé a Pavly Wolfové. Nápaditá choreografie tří vystoupení byla sestavena na známé písně od Edith Piaf či Radúzy. Další vystoupení
obstaral velký flétnový soubor umělecké vedoucí
Evy Hercegové.

Skutečný vrchol si pak nechali pořadatelé až na
samotný závěr. Bylo jím vystoupení symfonického orchestru Konzervatoře P. J. Vejvanovského
Kroměříž. Kromě obligatorní skladby od Vejvanovského zazněla Richterova Sinfonia da camera a náročná Rachmaninova Variace na
Paganiniho téma pro klavír a orchestr. Vynikající výkon předvedla klavírní sólistka Zdeňka
Švehláková. Poté následovalo předání výtěžku
dobročinné akce do rukou primářky dětského
oddělení Aleny Holubové. Ta také krátce představila přístroje, které se za získanou částku mohou koupit.
Závěr koncertu byl společným vystoupením
velkého orchestru a pěveckého sboru žáků
ZUŠ Třebíč a orchestru konzervatoře. Pod dirigentskou taktovkou Franka Spekhorsta pak
sálem zazněla Beethovenova Óda na radost, za
což odměnili diváci účinkující potleskem ve
stoje.
n

Symfonický orchestr Konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže sklidil zasloužený obdiv.
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RC Ostrava International

Text: Ing. Štefan Jaklovský
Foto: archív klubu
Rotary klub Košice – Country zorganizoval pri
príležitosti 1. výročia svojho chartra ROTARIALES – čiže Rotary majáles. Táto oslava bola súčasne spojená s otvorením parku „Čisté pramene“ v Drienoveckých kúpe och za účasti budúcej guvernérky D 2240 Jozefy Polákovej (foto
1). Projekt „Návraty k čistým prameňom“ je nosný program RC Košice - Country zameraný na
obnovu a zachovanie prameňov čistej vody vo
vo nej prírode a venovaný hlavne nám a naším
budúcim generáciám.

foto 1

Atrakciou programu bolo pečenie býka v exteriéri (foto 2) a následne jeho podávanie ako hlavného jedla, okrem toho bol podávaný Piko guláš
a známa drienkovica.

foto 3
foto 2

V bohatom kultúrnom programe účinkovali folklórne súbory z Pedera (foto 3), Poproča a Hosoviec. O program pre deti v rámci MDD sa
postaral kúzelník a udový rozprávač. Vyvrcholením programu bol vo večerných hodinách ohňostroj.
Na akcii sa zúčastnilo okrem rotariánov, ich rodín a priate ov aj nieko ko sto udí - obyvate ov
z blízkeho okolia. Akcia bola po technickej
a organizačnej stránke zvládnutá k spokojnosti
všetkých zúčastnených. Bolo nás tam vyše 600 vrátane detí (foto 4) - aj v aka dobrej propagácii. Dáž , ktorý prišiel počas programu, nás neprekvapil, lebo organizátori boli na to
pripravení. Za to patrí ve ké po akovanie rotariánovi Jurajovi Gašparovi, ktorý akciu pripravil v spolupráci s Rotary klubom Košice –
Country.
n
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foto 4

RC Valtice-Břeclav a RC Třebíč

Text: Jaroslav Benda
Foto: Zdeněk Karber
Velké Němčice byly přechodným působištěm rotariánů z jižní Moravy. A že se přátelství nejlépe upevňuje při dobrém jídle a se skleničkou lahodného
vínka v ruce, o tom se přesvědčili druhé červnové
úterý členové klubů z Třebíče a Valtic - Břeclavi.
„Nultý ročník akce s názvem v titulku si říká o vznik
nové tradice,“ pokusil se o věštbu prezident klubu
Jan Kostka po poklepu na klubový zvon.
A co se podávalo? Králičí vývar, následoval králík
na divoký způsob a poté králík po provensálsku.

Díky nevšední úpravě však repertoár vůbec nebyl
fádní. Vždy vynikající menu připravil odborník
na slovo vzatý, Leonard Březina.

Sám vynikající vinař osvětlil přítomným problematiku pěstování vinné révy a výroby kvalitního
vína klasickým způsobem.

Mezi jednotlivými chody přednesl zajímavou
přednášku o velkochovu králíků majitel králičí
farmy, která dodala rozhodující část surovin. Degustaci jedenácti vzorků z Velkopavlovické podoblasti řídil hostitel večera, Jaroslav Samson.

Upřímná poděkování a čestná uznání guvernéra
distriktu Petra Pajase předal hned třem členům
klubu, past prezidentovi Janu Bendovi, Leonardu
Březinovi, nestorovi klubu Bohumilu Lošákovi
a Jaroslavu Samsonovi František Ryneš, nominovaný do funkce guvernéra našeho distriktu pro
rok 2009/10.
Přátelské povídání pokračovalo dlouho do večerních hodin. A tak jestli snad vůbec někdo nebyl
stoprocentně spokojen s průběhem vydařeného
večera, byli to kromě nevinných ušáků jen dva
třebíčští řidiči, jejichž chuové buňky měly zážitek
přibližně poloviční.
n

Vše, co potřebujete
z oblasti audio–video,
najdete u nás!
• Na klíč zhotovujeme reklamní a nabídkové filmy digitální i klasickou cestou
- od námětu až po kopie
• Překládáme a ozvučujeme zahraniční prezentace a reklamní spoty v jakékoliv jazykové mutaci
• Organizujeme semináře včetně vizuálních a audio prezentací
• Přepisujeme a rozmnožujeme staré obrazové i zvukové záznamy na nejmodernější nosiče
• Prodáváme a pronajímáme audio a video záznamy i nenahrané nosiče
DW agentura, s.r.o., Komunardů 1091/36, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 220 807 302, Mobil: +420 602 548 922, E-mail: info@dwagentura.cz
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RC Plzeň

Text: Dobroslav Zeman, PDG
Podle podkladů Jaroslava Sysla, prezidenta RC Plzeň

Vevlyslanec USA v Praze Richard Graber, George Patton Watters, vnuk generála Pattona a senátor Richard Sequens
Foto: Zdeněk Sluka

Do různorodých aktivit Rotary klubu Plzeň zaměřených na získání finančních prostředků pro
pomoc potřebným přibyla letos jedna zcela nová
událost, která by měla být zároveň pevným základem i do budoucích let: z iniciativy svého letošního prezidenta Jaroslava Sysla a pod jeho osobním
vedením uspořádali plzeňští rotariáni první ročník golfového turnaje s charitativním zaměřením
pod názvem „1st ROTARY CHARITY GOLF
CUP PILSEN 2008“.
Jen ten, kdo se někdy do takovéto náročné akce
sám pustil, si dovede představit, kolik práce, iniciativy a úsilí je třeba do ní vložit: zajistit vhodný
termín a odpovídající místo – v našem případě
padla samozřejmě volba na krásný Golf Park
Plzeň-Dýšina (tam je také umístěn památník generála Pattona, osvoboditele Plzně, samotné
hřiště leží téměř na tehdejší demarkační čáře);
pozvat k účasti na turnaji nejen zkušené, ale i začínající hráče golfu; přesvědčivě také oslovit potenciální sponzory; zajistit potřebnou publicitu
takovéto významné akce přizváním představitelů
regionálních i centrálních médií; projednat důstojnou záštitu nad celým turnajem a – „last but
not least“ – uzavřít i smlouvu se svatým Petrem
o dodávce pěkného počasí...
To všechno se nám podařilo: dohodnutý termín –
7. květen – byl velmi výhodný, protože bylo možné turnaj začlenit – po dohodě s plzeňským magistrátem – do programu SLAVNOSTÍ SVOBODY: jimi si Plzeň každoročně připomíná osvobození svého města od nacistické okupace americkou armádou v roce 1945 (však všichni dobře
víme, že se tato skutečnost nesměla v době totalitního režimu vůbec připomínat).

Foto: Zdeněk Sluka
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Velmi významně přispěla k propagaci tohoto turnaje i čestná záštita, kterou s ochotou převzal velvyslanec USA v Praze pan Richard Graber,
aktivní rotarián a náš dobrý přítel. Ten si dokonce
přijel do Plzně zahrát golf, alespoň několik jamek
...a prý velmi úspěšně! S panem velvyslancem hrál
v jednom „flightu“ také známý hudebník a publicista Ondřej Hejma. Dokonce byla naplněna
i smlouva se svatým Petrem, který nám nabídl
nádherný jarní den plný slunce a vůní – co jiného
jsme si mohli přát!
Zahájení turnaje v 10 hodin dopoledne v krásném přírodním prostředí před centrální budovou
Golf Parku v Dýšině byl přítomen nejen primátor
města Plzně ing. Pavel Rödl a starostka obce Dýšina paní Mgr. Václava Kuklíková, ale i pan velvyslanec, který ve svém úvodním vystoupení
ocenil velmi dobré vztahy mezi USA a ČR. Jako
rotarián zhodnotil pozitivní úlohu společenství
Rotary International ve světě. Navíc byl mezi
hosty i pětičlenný GSE-tým z americké Alabamy
pod vedením Gregory Jeana, bývalého univerzitního profesora zeměpisu a také past-prezidenta
Rotary klubu Vestavia Hills v distriktu 6860. Dokonce se jeden člen tohoto týmu – Butler Cain,
zařadil mezi golfisty, zatímco ostatní si během
dne odjeli prohlédnout v doprovodu členů našeho RC nedaleký lovecký zámek Kozel. Turnaj
navštívil také vnuk generála Pattona, p. George
Patton Watters.
Do soutěže se zapojilo 89 hráčů jak z řad rotariánů, tak i významných osobností z plzeňského regionu a jejich přátel. Pro nehrající hosty byla
zorganizována golfová akademie.

Foto: Dobroslav Zeman, PDG

Po čtvrté hodině odpolední se všichni účastníci
sešli, aby se nejdříve zapojili do zajímavé aukce
výrobků charitativních organizací, kterou
úspěšně řídila paní Magdalena Živná, členka
RC Praha City. Po občerstvení následovalo udílení cen, jehož atmosféru za přítomnosti primátora města Plzně a starostky obce Dýšina oživil
pan Hejma.
Nejvýznamnější okamžik ovšem nastal až na
samý závěr tohoto přátelského setkání. Zásluhou
sponzorů (hlavními byly firmy AVE a ZF Engineering), díky příspěvku ve výši 1000 US$ od RC
Birmingham z Alabamy, výtěžku z aukce a příspěvků účastníků mohl prezident RC Plzeň Jaroslav Sysel předat symbolické šeky na 45.000 Kč
představitelům tří sociálních zařízení, pro něž byl
výnos z tohoto charitativního turnaje také předem určen: terapeutickému středisku LEDOVEC v Ledcích u Plzně, plzeňskému středisku
Diakonie českobratrské církve evangelické,
a bezbariérovému víceúčelovému centru EXODUS v Třemošné u Plzně. Společné pro ně je, že
pomáhají se začleněním zdravotně handicapovaným občanům do normálního života. Věříme, že
náš příspěvek jim tuto náročnou práci alespoň
trochu usnadní.
Závěrem patří poděkování všem členům RC Plzeň, kteří se aktivně do přípravy turnaje zapojili,
zvláště pak Mgr. Monice Deislerové Wetzlerové.
Nyní bude záležet na jejich iniciativě pod vedením
nově nastupujícího prezidenta klubu Eduarda
Cimbury, zda se podaří uskutečnit v příštím roce
druhý ročník golfového turnaje, k němuž byly letos
úspěšně položeny jeho pevné základy.
n

Text: Roman Gronský, PDG
Foto: archiv
S firmou Delfi se někteří z nás již setkali při řešení otázek souvisejících s vybavením interiéru nábytkem nebo žaluziemi, ale pro tělesně postižené je tato
firma velmi významná tím, že její „krkonošská divize“ v Dolní Štěpanici u Jilemnice vyrábí v rámci tzv. REHA programu obruče - kola pro invalidní vozíky. Vyrábí nejen ta „velká“ s výpletem, ale samozřejmě i další široký
sortiment malých koleček, kterými jsou vybaveny zejména manuální invalidní vozíky.
Firma vznikla v r. 1990 a v důsledku jejího dynamického rozvoje se v současné době zařadila k nejvýznamnějším světovým výrobcům těchto kol. Velká
kola, ale i jejich poháněcí vnitřní obruče jsou vyráběny z nakupovaných duralových profilů, které jsou na jednoúčelových strojích ohýbány a následně svařovány. Díky specielním přípravkům je každou směnu vyrobeno zručnými
zaměstnankyněmi několik set vypletených kol denně a firma v současné době
vykazuje výrobu více než 80 tisíc vypletených kol a 70 tisíc malých koleček
ročně. Firma úzce spolupracuje s německými a slovinskými partnery a má samozřejmě mezinárodní certifikaci ISO. Zájem odběratelů je opravdu široký
– dodávky směřují nejen k tradičnímu partnerovi – firmě MEYRA do Německa, ale také do Holandska, Švédska, Finska, Dánska, Polska, Slovenska,
Slovinska, Litvy i Ruska.
Na našem trhu je sice řada firem dodávajících invalidní vozíky, ale vozíky firmy Delfi jsou zajímavé nejen tím, že jsou domácí a velmi kvalitní produkce,
ale i skutečností, že jsou stavebnicového systému, takže rám dětského vozíku
lze velmi lehce u firmy Delfi nebo v servisní dílně přestavět pro většího uživatele. Zajímavostí jsou také vozíky pro přepravu těžších osob s nosností až
160 kg, ale zcela ojedinělou záležitostí je systém nové generace ručního pákového pohonu HANDMASTER, který umožňuje u manuálních invalidních

Předvádění vozíků v Rehabilitačním ústavu Hrabyně u Opavy.

S roční produkcí 80 tisíc vypletených kol ročně patří firma Delfi ke klíčovým světovým výrobcům tohoto základního komponentu invalidních vozíků.
vozíků ruční pohon pákou s lehkou převodovkou, umístěnou na hřídeli poháněcího kola a vykazující pětinásobnou jízdní efektivitu. Vozíčkář tak nejen
šetří síly, ale s menší námahou bez problému ujede 30 km a navíc může jezdit
po trávě, v blátě, písku, sněhu, a co je podstatné – při sjíždění i prudších svahů
stačí jen „vyřadit neutrál“ a lehce pak přibrz ovat páčkovými brzdami na rukojeti poháněcích pák, podobně jako u jízdního kola. Tak je zajištěna nejen
větší bezpečnost, ale odpadá možnost úrazu rukou při „klasickém“ brzdění
dlaní na poháněcí obruči.
Tato firma své výrobky prezentuje na podzimních odborných výstavách Rehacare v Düsseldorfu a na Hospimedice v Brně, takže pokud tam někdo
z vás zavítá, může si tyto vozíky nejen prohlédnout, ale také ohmatat a vyzkoušet.
n

Invalidní vozík s ručním pohonem pomocí nového systému Handmaster.
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RC Trenčín

Text: Jozef Kováčik, sekretár klubu
Foto: archiv klubu
Druhá májová sobota, na ktorú v tomto roku pripadol dátum 10. máj, bola
pre Rotary klub Trenčín jedným z významných a aj vydarených dní v tomto
rotariánskom roku.
S dátumom 1. máj sa v histórii spoločného štátu Slovákov a Čechov spájala
predovšetkým oslava Sviatku práce ako aj vítanie jari. Od r. 2004 však 1. máj
nadobudol tak pre občanov Slovenskej republiky ako aj pre občanov Českej
republiky nový význam v ich novodobej histórii. Týmto dňom boli tieto republiky spolu s alšími ôsmimi štátmi Európy prijaté za členov Európskej
únie, v ktorej v súčasnosti žije v 27 členských štátoch takmer pol miliardy obyvate ov.

Foto 1

Na termín 10. máj 2008 prijali pozvanie významné osobnosti, z ktorých predovšetkým je potrebné spomenú guvernéra dištriktu P. J. Pajasa, predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, súčasných
a budúcich prezidentov RC Piešany a Uherský Brod, ako aj budúceho prezidenta RC Bratislava International. Prišiel medzi nás taktiež riadite Gymnázia . Štúra v Trenčíne Mgr. Štefan Marcinek, s ktorým gymnáziom náš klub
úspešne spolupracuje pri každoročnom umiestnení zahraničných študentov
v rámci dlhodobých výmen. Rovnako sme sa tešili prítomnosti Ing. Petra
Hlucháňa – riadite a Trenčianskej televízie, v aka ktorému sa náš klub
v tomto rotariánskom roku viackrát dostal do pozornosti divákov tejto televízie prostredníctvom relácií, ktoré o nás a našich akciách táto televízia odvysielala a ktorá ani tentoraz nechýbala.
10. máj nás privítal krásnym slnečným počasím s blankytne modrou oblohou.
Začali sme návštevou sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja a prijatím

Foto 2

Rotary klub Trenčín na túto skutočnos reagoval bezprostredne. 1. mája
2004 zorganizoval na Trenčianskom hrade vnútroklubové stretnutie svojich
členov s rodinnými príslušníkmi a na hradných múroch zaviala zástava Európskej únie. V alších rokoch sa naši členovia stretávali vždy 1. mája na
rôznych miestach, aby si pripomenuli vstup Slovenskej republiky do EÚ.
V rotariánskom roku 2007/2008 sa vedenie klubu rozhodlo da tomuto stretávaniu nový rozmer. Určilo sa, že každá druhá májová sobota bude vyhradená v klubovej činnosti pre oslavu vstupu Slovenska do slobodného
a demokratického zväzku najvyspelejších európskych štátov. Pre túto akciu
sa vybral názov EUROTARY s pridaním konkrétneho dátumu v tom ktorom
roku. Akcia sa začala propagova v širšom okolí, ako aj medzi RC nášho dištriktu 2240.
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Foto 3

jeho predsedom nás rotariánov, na čele s guvernérom p. Pajasom, jeho asistentom p. Tamášim, prezidentom RC Trenčín p. Drobom a sekretárom tohto klubu p. Kováčikom. Pán predseda TSK je priaznivcom Rotary hnutia,
zúčastnil sa už viacerých našich akcií a s pánom guvernérom si porozumeli,

Foto 4

vymenili názory a načrtli možnosti spolupráce v oblasti pomoci rotariánov
zaostávajúcim a stagnujúcim obciam TSK, v regióne ktorého je RC Trenčín
jediným klubom.
Samotná akcia na Trenčianskom hrade začala postupným privítaním viac
ako 40 hostí (vi . foto č. 2) zbrojnošom Trenčianskeho hradu a už tradičným
vyvesením zástavy EÚ na našom hrade (vi . foto č. 3) a vypustením balónov
vo farbách únie za tónov Ódy na rados. Nasledovala atraktívna prehliadka
Trenčianskeho hradu za účasti samotnej riadite ky Trenčianskeho múzea p.
Babičovej, ktorá spolu s alším profesionálnym sprievodcom nám dali možnos nahliadnu do dávnej histórie. Nechýbal symbolický prípitok na najvyššom mieste – na trenčianskej hradnej veži. Stretnutie pokračovalo spoločným
posedením v Delovej bašte, v rámci ktorého došlo k množstvu osobných
stretnutí medzi všetkými prítomnými. Za významné považujem stretnutie súčasných a budúcich prezidentov RC Piešany a RC Uherský Brod a plán týchto klubov vrátane nášho, vytvori priestor pre užšiu spoluprácu v rámci
vzájomných návštev a spoločných akcií (vi . foto č. 4).
Rozchádzali sme sa s dobrými pocitmi, že sa nám v tento deň podarilo v rámci klubovej služby posilni priate stvo, čo je jedným zo základov pre úspešné
pôsobenie nášho a okolitých klubov.
n

RC Tábor

Text: Vít Jakšič
Foto: archiv klubu
Livia a Eduardo z třímiliónového Belo Horizonte
ve státě Minas Gerais a Mariel z města Foz do
Iguaçu ve státě Paraná. Tři brazilští studenti, kteří
by se s největší pravděpodobností ve své rodné
zemi nikdy nepotkali, ale kteří se shodou okolností
díky účasti v různých výměnných programech organizovaných prostřednictvím Rotary International ocitli současně v České republice. Hlavně pro
ně uspořádal táborský Rotary klub koncem března
víkendový program, během něhož měli možnost
prohlédnout si Tábor, navštívit Muzeum rekordů
a kuriozit v Pelhřimově, pobavit se při bowlingu
a zejména setkat se s táborskými rotariány, s americkou studentkou Rachel, která je v Táboře – rovněž prostřednictvím Rotary International – na
ročním výměnném pobytu, a také s několika českými chlapci a děvčaty, kteří se v minulosti mezinárodní výměny mládeže zúčastnili nebo se na účast
chystají v letošním roce.
Na neformální společné večeři, která se konala
v příjemném prostředí nového sídla Rotary klubu
Tábor – restaurace Škochův dům – se hostitelé
zajímali především o to, proč si brazilští studenti
zvolili právě pobyt v České republice, a pochopitelně byli zvědavi i na to, jak se jim u nás líbí. „Původně jsem měla zájem o pobyt v Německu, ale
dnes jsem ráda, že tam nebyl dostatek volných
míst,“ odpověděla Mariel, která je hostem Rotary klubu Písek a stejně jako Eduardo a Rachel se
účastní ročního výměnného programu. V Písku je
moc spokojená a naši zemi považuje za jedno
z nejkrásnějších míst, která kdy navštívila. Eduar-

Při jednom ze setkání - zleva: Mariel, Rachel (USA), Eduardo a Livia.
do je už zkušeným účastníkem mezinárodních výměn, nebo během svých středoškolských studií
strávil rok v Jihoafrické republice. „Tyto dvě
země lze jen těžko srovnávat. Obě jsou krásné,
ale mému zájmu o historii asi více vyhovuje pobyt
zde,“ svěřil se Eduardo, který bydlí v Českých Budějovicích a už plynně hovoří česky. Jenom ho
mrzí, že při studiu práv, které ho čeká po návratu
domů, zřejmě nebude moci své znalosti češtiny
uplatnit.
Livia byla hostem táborského Rotary klubu
a zúčastnila se programu rodinných výměn. Do
České republiky přijela teprve koncem ledna a po
dvou měsících se vrátila do Brazílie. Tento typ výměnného programu není spojen se školní docházkou, a proto měla Livia možnost navštívit
s hostitelskými rodinami mnoho zajímavých míst
– jen namátkou lze jmenovat Prahu, Karlovy
Vary, Kutnou Horu či Třebíč, v našem kraji pak
Tábor, Písek, České Budějovice a Hlubokou nad
Vltavou. „V Brazílii převyšuje zájem o účast ve

studentských výměnách a studentům se zpravidla
nepodaří, aby se dostali do té země, kterou si vyberou. Já však mám to štěstí, že jsem mohla navštívit právě tu zemi, kterou jsem si zvolila“,
prohlásila Livia. Poté, co byla potvrzena její účast
v programu, se začala o naši zemi intenzivně zajímat a lituje toho, že v Brazílii je v tomto ohledu
k dispozici poměrně málo informací. „Pokusím
se pro popularizaci vaší země něco udělat. Rozhodně doporučím všem svým příbuzným a kamarádům, aby Českou republiku navštívili, protože
jsem zde strávila zatím nejzajímavější dva měsíce
svého života,“ dodala.
Obě brazilská děvčata také ocenila, že si po dlouhé době zase mohla popovídat v rodném jazyce,
a bohatě toho využila. A je třeba dodat, že pokud
bylo cílem táborských rotariánů umožnit dětem
navázat nová přátelství, už te je jasné, že se to
podařilo: Mariel a Livia si tak porozuměly, že se
následující týden v Táboře opět sešly a naplánovaly si vzájemná setkání i po návratu domů.
n
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Jeden z mítinků RC Plzeň nedávno navštívil zajímavý pamětník – skaut Mgr. Jan
Kacerovský – AKELA. Ve své přednášce věnované 100. výročí vzniku skautingu
velmi srozumitelně vyprávěl o tom, čím, jakými způsoby a metodami se skauting
snaží přispět při výchově dětí a mládeže ke slušnému občanství. Je zajímavé, kolik
motivů společných naším společenstvím Rotary v ní objevíme.
Ujasněme si nejprve pojem „skauting“!
Mnoho se o skautingu povídá, ale většinou se definuje jen opisem. My chápeme skauting jako životní styl, který vede k naplnění představ o harmonickém
životě cestou:
• ušlechtilých zásad
• návratu k přírodě a k přírodním zákonům
• rozvoje všestranné zdatnosti
• využití romantických prvků skautské výchovy
• služby vyšším etickým hodnotám, obecným potřebám a své vlasti
Když hovoříme o cestě k harmonickému životu, je zřejmé, že nejprve musela
vzniknout potřeba takovým životem žít. A pak – ze všech cest, které k němu
mohou vést, zvolit právě „skauting“.
Harmonii života, přes všechny póly a složky materiální, prožíváme především
duchovně. Uvědomujeme si svoje pocity – a porovnáváme je s našimi tužbami, představami a přáními. Někdy nás toto porovnání naplňuje uspokojením,
někdy dokonce prožíváme vnitřně téměř opojné vlny blaha a štěstí. Poznali
jsme ale, že opravdovou potřebu harmonického života může pocítit jen ten,
kdo má vnímavou a citlivou duši. Je třeba vychovávat, ba živit v lidech tuto
potřebu, je třeba dělat vše, co prospívá hygieně duševního života! Ukazujeme
proto dětem a mládeži dobré vzory, předkládáme dobré knihy, upřednostňujeme v jednání klid, sebevědomí, pohodu a samozřejmou jistotu.
Ukazujeme dobré vztahy v rodině a ve společnosti – a snažíme se, aby narůstala potřeba a touha mládeže po takových prožitcích.
Ve skautských činovnících pak najde mládež vždy připravené, ochotné a zasvěcené rádce, kteří je povedou po cestách ušlechtilého chování a dobrých
činů, cti a hrdosti,nadšení a zvídavosti, po cestách skautské zdatnosti, soužití
s přírodou a služby vlasti.
Naše společnost lidí je zasažena zhoubnými chorobami civilizace a technického rozvoje. Nemám te na mysli tragédie ekologické, zdravotní a sociální
– ale ochromení humánních vztahů mezi lidmi a odcizení. Projevuje se dlouhotrvající nedostatek citové výchovy! Jak stále aktuelní je citát z projevu
T.G.Masaryka:
„Problém dneška není jen hospodářský a politický, ale především problém
mravní!“
Mnohé děti, mimo působení nižších tříd základní školy, nenajdou snad nikde
nikoho, kdo by se jejich výchovnými potřebami zabýval. Mnohá sdružení
a organizace se sice věnují využití volného času dětí a mládeže s vynikajícími
výsledky, ale kdo si hledí výchovy – jako programu?
Skauting je takové hnutí – český JUNÁK je taková organizace!
A vedoucí skautských oddílů jsou koncovými hráči v celém, účelně uspořádaném, skautském výchovném systému.
Před nimi jsou v klubovnách, na výpravách, u táborových ohňů jejich chlapci
a dívky. Sledují je nadšenýma očima a s rozpálenými tvářemi. Všichni jsou
unášeni nádhernými pocity ze vzrušujících zážitků, které jim poskytuje sounáležitost s ostatními v tomto, čistým přátelstvím spojeném, bratrstvu. Jsou
naplněni touhou být lepšími, jsou prodchnuti potřebou účastnit se nebo se
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Jan Kacerovský – Akela při jedné z řady oficiálních příležitostí.
podílet na skautském programu, který jim umožňuje prožít velká a netušená
dobrodružství.
To vše je dílem i zásluhou dobře připraveného vedoucího. On je dokázal
nadchnout a probudit. On jim dopřál okusit a prožít to, po čem v nitru duše
toužili, co ani nedovedli formulovat, protože netušili, že něco takového
opravdu může existovat. Bratrství – čisté přátelství! Najednou vidíme, kolik
je chlapců a dívek, kteří touží prožít život krásně, kolik jich chce „žít v dobru“! A také – kolik jich touží po sebezdokonalování.
Ideály skautingu působí i na nás dospělé tak silně, že jsme odhodláni jim
sloužit. A téměř všichni starší se přesvědčili, že jim věrnost skautingu zůstane
vlastní prakticky po celý život!
Co se to vlastně děje? Co je na skautingu tak odlišného, tak zvláštního?
Při analýze přitažlivosti skautingu zjišujeme, že se vlastně nepovažuje za
hlavní cíl, kterého má být dosaženo, ale cesta k němu. Upoutá a zaujme nás
svou rozmanitostí, nevšedností, čistotou a nádechem dobrodružství :
• je to výchova a rozvoj osobnosti prací a hrou
• je to pěstování samostatnosti, soběstačnosti a sebevýchovy
• je to upevňování volních vlastností a charakteru
• je to rozvoj praktické zručnosti
• je to výchovný a osvěžující vliv života v přírodě
• je to rozvoj sociálního cítění
• je to výchova občana, jeho vztahu k hodnotám, které nás přesahují, vztahu
ke společnosti, k národu a státu
• a pak je to zejména množství romantických prvků, které se ve skautské výchově uplatňují a umocňují jeho přitažlivost
Romantické prvky skautské výchovy hledíme uplatňovat přirozeným způsobem ve všech činnostech, v učení, hře i službě, na společných akcích, v informacích a komunikaci, dokonce v úpravě krojů, symboliky a při dalších
příležitostech. Staly se výrazným, charakteristickým rysem skautingu a jeho
výchovného programu.
Romantické prvky ve skautské výchově mají velmi různou podobu. Jsou to
například:
• bratrství, čisté přátelství
• poslání hnutí, formulace kréda společenství i malých skupin

Typický obrázek - skautky a skauti při setkání v přírodě.
•
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stmelení jádra oddílu, utváření různých bratrstev dobrých činů
tajemství klanu – výchova k hrdosti, diskrétnosti, věrnosti, důvěryhodnosti
vhodná slova, živý projev
sblížení s přírodou, přírodu poznej a chraň
poezie místa a času
budování tradic („je sláva otců zlatý šperk pro syny – však kdo chceš ctěn
být, dobu cti si sám!“)
názvy míst, her a činností
skautská jména, přezdívky, názvy jednotek, oddílová čísla, zvyklosti
obřadnost
stezka zdatnosti, zkoušky, soutěže, kvalifikace
a další…

Skauting vznikl již před sto lety. Dožívá se tedy úctyhodného věku! Mnozí se
ptají – nezestárl proto společně s těmi, kteří ho vymysleli a uvedli do života?
Co může dát tradiční skautský program mládeži v době počítačů a kosmických letů? Proč se učit morseovku, když jsou mobilní telefony a vysílačky?
Proč kácet na začátku každého tábora soušky a ztrácet čas pracným budováním různých staveb od stanových podsad po latríny? Proč běhat po lese a stopovat srnky, když můžeme všechna zvířata vidět doma v teple u televizní
obrazovky? Takové otázky a názory mohou mít jen ti, kdo neměli možnost se
s programem skautingu blíže seznámit.
Nám je přece jasné, že signalizace praporky je především hra – jako třeba kopaná, na kterou se lze také dívat, jako na bezúčelné pobíhání za míčem! Tábory stavíme vždy znovu proto, že je to součástí našeho výchovného programu.
Práce je součástí našeho výchovného programu! O pohodlí nám vůbec nejde.
Právě naopak! Záměrně se vydáváme proti proudu řek, do lesů a hor, vzdorujeme tam větru, dešti a vánici! Překonávání obtíží prospívá mladým chlapcům
a děvčatům! Navíc jim přináší úžasné pocity prožitého dobrodružství.

jak zničit společnost! Nejde vždy o bezbřehé kverulantství, je to vždy odraz
vnitřní atmosféry prostředí, ve které převládá nedostatek informací a neschopnost pravý stav věcí objasnit, sdělit – ale i přijmout! Dovolte příklad
z nedávné doby. V jedné písemné práci k „vůdcovským zkouškám“ uvedl
adept ze severních Čech:
„...a skauti ze šedesátých let chtějí nebo nechtějí, skauting se změnil a oni už na
to nestačí...“!
Zeptal jsem se toho bratra, zda má na mysli, že v roce 2006 nemusí skaut už
tolik mluvit pravdu nebo že už nemusí tolik chránit přírodu. Nebo snad už
není třeba, aby plnil své osobní povinnosti odpovědně – a také, jestli te při
závodech už může klidně podvádět. A zda už te skaut má právo vůči malým
a slabším být hrubý a necitelný...
„Ne – to ne!“ říkal mi ten mladý muž.
A v tom to právě je. Je třeba ujasnit si pojmy!
Skautská idea byla popsána už velmi dávno soustavou různých hesel, která
vyjadřují náš vztah k zachovávání zásad určitého životního stylu. Ale toto se
právě vůbec nezměnilo!
Co se změnilo dobou a vývojem společnosti jsou podmínky, prostředky
a možnosti pro uskutečňování našich představ o harmonickém životě. Objevila se i nová terminologie, lépe odpovídající společnosti třetího tisíciletí.
Kdyby v době zakladatelů skautingu před sto lety byly k dispozici moderní
prostředky informatiky, spojení a dopravy jako dnes, určitě by je tyto osobnosti běžně využívaly – stejně, jako dnes současná generace pokrokové inteligence, podnikatelů, úředníků i soukromých osob.
Samozřejmě, že prostředí, ve kterém žijeme, má vliv na vývoj společnosti –
ale nenutí nás, abychom nosné ideje skautingu narušovali, zpochybňovali
nebo prostě znevažovali!
Jsme přesvědčeni, že pro výchovu mládeže ke slušnému občanství je služba
naší skautské organizace prospěšná stejně v roce 2007, jako tomu bylo před
sto lety!
A na svoje tradice i na svou historii mohou být skauti právem hrdi, protože
jsme vždy stáli na straně pravdy, humanity, demokracie a svobody – což byl
také důvod, proč nás totalitní režimy nacistů a komunistů nenáviděly, potlačovaly a pronásledovaly!
Skauting je školou odpovědnosti i idealismu, je školou statečnosti i rozvahy,
je školou přátelství i nezlomného charakteru.
Skauting dává dívkám i chlapcům radostné mládí a na cestu do života praktickou zručnost.
Vycházíme z přesvědčení, že skauting má přinášet především radost. Věříme, že
tuto radost už pociovali i sami zakladatelé hnutí, když se domlouvali na tom, že
je třeba založit společenství, kde by vládly dobré mravy, společenství těch, kdo
mluví a hájí pravdu, drží dané slovo, kdo jsou ohleduplní k ostatním, chrání přírodu i cenné lidské výtvory, kdo mají v úctě pravidla a zákony, kdo plní vlastní
povinnosti ochotně, přesně a včas, kdo jsou připraveni pomáhat bližním...
Usilujme o to, aby se úroveň generace skautů a skautek naší současnosti
těmto ideálům co nejvíce přiblížila!
n

Skauting umožňuje všestranně aktivní život v kruhu opravdových přátel, harmonicky rozvíjí tělo i ducha, vede ke stálému sebezdokonalování a vychovává
lidi charakterově pevné, ochotné nezištně pracovat pro druhé. Co lepšího lze
nabídnout při výchově mladé generace? Televize a noviny ve všech zemích
do omrzení opakují, jaké jsou s mládeží problémy. Přinášejí zprávy o řádění
fotbalových fanoušků, o vandalském chování mládeže ve městech, o dramatickém nárůstu dětské zločinnosti. V žádné statistice ale nenajdeme, že mezi
těmi, kdo se takto chovají, by se vyskytl skaut nebo skautka!
Cílem skautingu bylo a je, že sice dává mladému člověku zajímavý program
pro volný čas, ale že jej tímto programem soustavně vychovává a ovlivňuje.
Skautingem nežije jen od schůzky ke schůzce, ale skautský duch se odráží
v myšlení, projevech a činnostech jeho každodenního života. Pro budování
slušné občanské společnosti je skautský program nesporným přínosem.
V naší době se stalo, bohužel, velkou módou zpochybňovat a zlehčovat vše,
co bylo vymyšleno, existovalo a fungovalo před tím, než jsme se my narodili!
V rozhlase o tom kdysi hovořil pan doktor Cepl – že je to velmi dobrý návod,

Také zásluhou našich Rotary klubů se mohlo několik mladých skautů z ČR zúčastnit v minulém roce famózního jamboree nedaleko Londýna, spojeného s oslavou 100. výročí
skautingu.
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loga pomohla pochopit smysl života a nastavit u mladých lidí hodnoty, které
jsou pro ně důležité. Tato hra, které se přímo účastnili mladí lidé pomohla
pochopit princip moře v kapce, neboli vyzkoušet si prožít život v průběhu
jednoho odpoledne a uvědomit si hlavní smysl života.

Ve dnech 30. 4. až 4. 5. 2008 se uskutečnil v Prostřední Bečvě v prostorách rekreačního střediska RETASO již po deváté intenzívní seminář RYLA 2008
(Rotary Youth Leadership Award) na téma „Každý jsme jiný, všichni jsme si
rovni“.
Cílem semináře bylo motivovat dvacet mladých osobností ve věku od 17 do
30 let z České a Slovenské republiky k sebepoznání, zamyšlení se nad svým
potenciálem, rozvoji své osobnosti, pochopení hodnot a etických principů
Rotary. RYLA seminář proběhl za osobní účasti guvernéra distriktu 2240
Petra Jana Pajase, který byl hlavním garantem prezentace Rotary hnutí a distriktu 2240. Pan guvernér seznámil účastníky s konkrétní činností Rotary
a představil podporované aktivity a projekty Rotary, které pomáhají realizovat hodnoty a principy Rotary.
Mladí účastníci byli pod vedením odborných lektorů, přednášejících a vůdčích osobností seznamováni s problematikou národností světa, rozdílů mezi
lidmi, komunikací v multikulturním prostředí, leadershipu, s aspekty znalostní, informační a komunikační společnosti a etiky.
Zahraničním hostem byl švédský rotarián Thomas Helgesson, který je předním odborníkem na komunikaci v multikulturním prostředí. Jeho přednášky
a přímá účast na celé akci umožnila účastníkům komplexní pohled na problematiku a výrazně pomohla pochopit situace, ve kterých se nacházejí lidé
z různých kultur, kteří migrují a žijí v cizích zemích jako menšiny. Jeho přednáška byla propojena s konkrétní modelovou hrou, která pomohla konkrétně a přímo pochopit pozici národnostní menšiny a chování majoritní
společnosti. Přednášejícími byli také odborníci z výzkumných pracoviš Ostravské univerzity v Ostravě, kteří nastínili možné scénáře a vize multikulturní Evropy, ve které bude naše i budoucí generace žít. Součástí semináře
byly outdoor aktivity lanového centra, které byly zaměřeny na uvědomění si
vzájemné důvěry, spolupráci, sebepoznání a komunikaci týmu v obtížných situacích.
Velice zajímavým vstupem, který oslovil všechny účastníky, byla inscenační
hra „Labyrint světa a ráj srdce“, která je zaměřena na intenzívní prožitky
osob, které ve hře procházejí všemi etapami života, proaktivně realizují své
hodnoty a prožívají různé životní role. Hra, realizovaná pod vedením psycho-

Završením akce byl táborák, kde se účastníci setkali s rotariány a měli tak
možnost navázat kontakty a pobavit se o problémech a tématech z osobního
i profesního života. Účastníky RYLY jakožto mladé osobnosti především oslovilo téma leadershipu, které bylo prezentováno besedami s konkrétními
pracovníky, kteří jsou pozitivními vzory, kteří jsou pro ostatní příkladem.
Očekávaným přínosem celé akce jsou zájemci z řad účastníků, kteří se chtějí
společně podílet na realizaci našeho společného díla a podporovat, šířit
a uplatňovat principy Rotary hnutí, a to především realizací společných projektů a aktivit Rotary a Rotaract klubů.
Děkujeme guvernérovi distriktu a všem rotariánům distriktu 2240 Česká
a Slovenská republika za podporu v realizaci tohoto skutečně unikátního
projektu, který má smysl nadále podporovat.
Ještě jednou díky!
Stanislav Dlouhý, prezident RTC Ostrava
standa80@centrum.cz

Před nedávnem jsem letěl z mého rodného města ve Švédsku do Ostravy.
Spatřil jsem jaro a vidět kvetoucí stromy stálo za tu cestu. Důvodem mé návštěvy bylo zasedání česko-slovenského výboru RYLA. To proto, že jsem
jako účastník schůze mezinárodního výboru v Helsingborgu ve Švédsku poznal nové přátele. A ti mě seznámili se svými přáteli, a tak se stalo, že jsem se
ocitl u vás.
Neumím česky, a to byl trochu problém. A samozřejmě některým účastníkům dělala potíže angličtina. Na začátku týdne vládla jakási duševní distance
a lidé se navzájem neznali. Jenže RYLA je tak trochu kouzlo. Je těžké to vystihnout, ale lidé se velmi rychle spřátelí. Po pár dnech se cítíte, jako byste se
znali léta. Tak tomu bylo v Helsingborgu v roce 2006, a tak tomu bylo i v Ostravě v roce 2008.
Vlastně mě bavilo nikomu nerozumět. Mohl jsem studovat řeč těla a pozorovat lidi a jejich reakce. Měl jsem mluvit o interkulturní komunikaci, a tohle
bylo zajímavé. Nejdřív jsme hráli karty a nemluvili jsme při tom. V tom jsme
si byli všichni rovni. Někdo sice viděl skryté problémy a ze všech sil se snažil
držet jazyk za zuby. Tento zajímavý poznatek jsme použili v závěrečné hře,
kdy účastníci měli představit své projekty. Také to byla jediná příležitost,
abych o přestávce skočil z odrazového můstku, asi z osmi metrů na trampolínu několik metrů daleko. Bylo to nesmírně osvěžující.
Vracet se zpátky po pěti dnech bylo trošku smutné, ale svět už není to, co býval. Mnozí účastníci jsou na internetu, posílají mi fotky a můžeme se bavit.
Přijdete jako cizinci a odejdete s novými přáteli na celý život. Výběr „budoucích vůdců světa“ je možná součástí tohoto procesu. Každopádně ale je tu
příslib mírového světa se spoustou zábavy a přátel. Doufejme v to!
Kéž by v budoucnu bylo víc setkání RYLA!
Thomas Helgesson
Halmstad, Sweden
Past Assistant Governor D2400
Incoming District Treasurer D2400
příznivec myšlenky RYLA
P. S. Mému synu Jonasovi se to taky líbilo. Dnes mi řekl, že chce na letní tábor.
Jenže je mu jen osm let!
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Výkonný sekretář – zbytečnost?
Všichni (nebo alespoň téměř většina nás rotariánů) víme, jaké množství administrativy potřebuje tato velká mezinárodní a světová organizace
ke svému chodu. V Evanstonu pracuje štáb
s více než 600 pracovníky a ti přece jsou schopni
vydat za rok mnoho předpisů, pokynů, informací, brožur a letáků, se kterými se potom musí
utkat základní články organizace, to znamená
Rotary kluby. A v Rotary klubu je to zase „chudák“ sekretář, který musí... (vždy to všichni známe). Od vedení prezence a jejího hlášení
distriktnímu sekretáři, rozdávání RGN, vedení
zápisů, vyplňování dotazníků, reagování na kontakty veřejnosti až po vybírání pošty z P.O.Boxu
(pokud takový máme). A když chudák sekretář
onemocní pokud možno nadlouho, co potom?
A tak v mnohých klubech si zavedli funkci 2. sekretáře, zapisovatele nebo podobných pomocníků. V našem klubu jsme využili možnosti zřídit
funkci výkonného (exekutivního) sekretáře a po
dvou letech fungování máme za to, že se to vyplatí.
Nicméně jsme narazili na jistou byrokratickou
překážku, když ke konci minulého (kalendářního) roku náš sekretář chtěl tuto funkci zaznamenat ve funkcionářském registru na webových
stránkách RI a výkonný sekretář se pak marně
dobýval do stránek Member Access. Začali jsme
pátrat, proč tomu tak je a nakonec jsme byli poučeni z Evanstonu, že o zřízení této funkce musí
požádat prezident našeho klubu v regionální
kanceláři v Curychu. Ten tak učinil, ale Stefanie
Theobald se zase obrátila na guvernéra distriktu, aby tuto funkci povolil, protože jsme byli
z našeho distriktu první, kdo o to požádal. Guvernér Petr tak učinil a věci se začínají hýbat.
Jakmile bude naše žádost jako prvního klubu
z našeho distriktu vyřízena, což má trvat několik
týdnů, budou potom další stejné žádosti vyřizovány v řádu dnů (poněkud to připomíná pohádku o slepičce a kohoutkovi, není-liž pravda?).
Takže jako vždy ten první to má nejtěžší. Máme
ale za to, že se tato funkce vyplatí, i kdyby zatím
jenom třeba pořizovala zápisy ze schůzek (to se
také vyplatí).
Jenom pro doplnění informací o výkonném sekretáři. Podle ustanovení v pravidlech Rotary
může být touto funkcí pověřen rotarián nebo nerotarián, a to v obou případech placený nebo neplacený. Ve velkých „megaklubech“ v USA mají
dokonce ředitele klubu. Ale to je snad už trochu
přehnané.
Augustin Čermák
sekretář distriktu v období 2001/2002
RC Hradec Králové
P.S.: Pokud se v tomto článku zmiňuji o osobách
nebo funkcích rodu mužského, myslí se tím samozřejmě i osoba nebo funkce rodu ženského.
n

Nová rizika a nové příležitosti, perspektivy Rotaract klubů
Podle nejnovějšího monitoringu provedeného
v Rotaract klubech na počátku tohoto roku mírně klesá počet členů Rotaractu. Sice nijak dramaticky, ale přece. Kromě opadajícího zájmu roste
počet jiných sdružení a klubů, ve kterých se členové Rotaractu angažují. To ohrožuje samotnou
existenci Rotaract klubů. Bohužel nemáme dostatečnou objektivní analýzu stavu počtu členů, ale
doufejme, že jsme jen svědky pouze dočasného
výkyvu v jinak vzestupném vývoji klubů.
Činnost Rotaract klubů nemůže být omezena pouze na formální a pravidelné schůzky jejich členů,
ale hlavně musí být zaměřena na řešení konkrétních aktivit a projektů, což je jedním z hlavních poslání Rotary. Jednotlivé Rotaract kluby by si měly
vytvořit své dlouhodobé záměry, koncepce či plány, které by jim umožňovaly vytvoření vizí a jejich
následné naplnění. Akce a projekty, jež jsou součástí plánů, realizovaných jednotlivými Rotaract
kluby, mohou mnohé prozradit, zejména jak samotný Rotaract klub funguje, jaká v něm panuje
atmosféra nebo jaké jsou vzájemné vztahy mezi
členy, a plně odhalují funkčnost či nefunkčnost
klubu. Praxe ukazuje, že realizace konkrétních
klubových projektů je omezena pouze na některé
členy, což má za následek nečinnost ostatních členů a to s sebou může přinést ztrátu pocitu zapojení, či demotivaci k aktivní účasti v klubech,
a následnou ztrátu členů. Zvolená skupinová, či týmová strategie, která je uplatňována při řešení
projektů, je velice efektivním nástrojem pro komunikaci v klubech. Pravidelná komunikace mezi
členy je hlavním nástrojem udržení funkceschopnosti Rotaract klubů.

Jedním z hlavních úkolů a zároveň příležitostí
Rotaract klubů je zvyšování členské základny.
Velká příležitost se naskýtá v navázání spolupráce se středními a vysokými školami. Studenti škol
totiž představují stávající i potenciální členskou
skupinu Rotaract klubů. Rotaract kluby by měly
společně se školami participovat na řešení konkrétních projektů, což by měl být hlavní nástroj
pro zvyšování počtu členů.
Další přínos rozvoje spolupráce RTC se školami
vidíme ve zvýšení povědomí a image Rotaractu
vůbec. Všem Rotaract a Rotary klubům proto doporučujeme:
• podporovat prostupnost členů Rotaractu do
Rotary klubů
• zvýšit prostupnost členek Rotaractu do Rotary
• zintenzívnit spolupráci mezi jednotlivými Rotaract kluby
• vypracovat vizi a plán aktivit pro další období
• prostřednictvím rozvoje spolupráce se školami
v regionech zvyšovat povědomí a image Rotaract klubů
• zvyšovat odborné kompetence členů Rotaract
klubů a pomáhat v rozvoji a zvyšování kompetence členů ostatních Rotaract klubů
• apelujeme na vzájemné slovensko-české partnerství Rotaract klubů
• vytvářet v členech Rotaractu osobnostní a etické pozitivní vzory
• podporovat prezenční a publikační aktivity
v Rotaract klubech
S přátelským pozdravem za RTC Ostrava
Standa Dlouhý a Jan Bezecný

datum

pořadatel

akce

místo konání

13. 6. – 15. 6.

RC Ostrava
International

Stíhací závody veteránů
„VELKÁ CENA HLUČÍNA 2008“

Hlučín, ČR
Los Angeles, USA, California

15. 6. – 18. 6.

Rotary International

99. Světový kongres RI

21. 6.

ICC CZ/SK-A

Rotary IC Tenis Cup

Český Krumlov, ČR

21. 6.

RC Ostrava

Komorní koncert v aule Ostravské univerzity

Ostrava, ČR

21. 6.

Hrčava, ČR

RC Frýdek - Místek

Přátelské setkání na Trojmezí u Jablunkova

22. 6. – 27. 6.

RI – IGFR

45. Světový golfový šampionát

Niagara Falls, Canada

23. 6. – 2. 7.

RC Zlín

11. Sochařské sympozium studentů DŘEVO 2008

Zlín, ČR

27. 6.

RTC Ostrava
International

Slavnostní předání Charty RI

Ostrava, ČR

7. 7.

RC Košice

80. výročí RC Košice – slavnostní schůzka

Košice, SR

29. 8.

RC Český Krumlov

Benefiční recitál pianistky Irmy Kliauzaite

Český Krumlov, ČR

1. 9. – 6. 9.

RI - ITFR

Světový tenisový turnaj ITFR

Barcelona, Španělsko

9. 9. – 12. 9.

RI-IGFR

38. Evropské golfové mistrovství

Southport, UK
Strečno, SR

19. 9. – 21. 9.

DV-služba mládeži

Setkání zahraničních studentů dlouhodobé výměny

20. 9.

RC Kroměříž

Návraty ke kořenům – 3. ročník

Chropyně, ČR

25. 9. – 28. 9.

ICC CZ/SK-D

Zasedání DV pro spolupráci s kluby v Německu

Norimberk, Německo

28. 9.

RC Linz / RC Č. Krumlov

Benefiční koncert ve prospěch rekonstrukce kláštera

Vyšší Brod, ČR

3. 10.

RC Liptovský Mikuláš

Benefiční koncert – oslava 10. výročí vzniku klubu

Liptovský Mikuláš, SR

4. 10.

RC Praha Classic

Rotary Praha Classic CHARITY Golf Cup 2008

Praha – Motol, ČR

4. 11.

Rotary International

Den spolupráce s OSN

všeobecná aktivita

Kalendárium avizuje ve zkratkovité podobě termíny všech nám známých aktivit, které se týkají rotariánského dění ve vztahu k našemu distriktu. Jsou zde uváděny akce tuzemské i mezinárodní, akce pořádané kluby, distriktními výbory i ústředím RI, akce otevřené 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.
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Dignitatis memores ad optima intenti
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 subjektivitu 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 Rotary kluby, a to všechny, které byly v obou státech
přijaty za členy společenství ROTARY INTERNATIONAL (členem distriktu nemůže být jednotlivec). Rotary kluby se na vedení organizace (distriktu) 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 napomáhají regionální asistenti a členové tématicky zaměřených distriktních výborů a komisí. Pod patronátem jednotlivých
Rotary klubů rozvíjejí svoji činnost mladí lidé
v ROTARACT klubech, absolventi 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.

Podrobnější informace o činnosti klubů i distriktu získáte na www.rotary.cz a www.rotary.sk.
Distrikt 2240
členů

Česká republika
ROTARY KLUBY
• Brandýs-Boleslav • Brno • Brno-City
• České Budějovice • Český Krumlov
• Frýdek-Místek • Hluboká nad Vltavou – Golf
• Hradec Králové • Cheb • Chomutov • Jičín
• Jihlava • Jindřichův Hradec • Karlovy Vary
• Klatovy • Kroměříž • Liberec-Jablonec n. N.
• Most • Olomouc • Olomouc City
• 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

redaktoři:
Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň (dz)
tel./fax: +420 377 328 209
e-mail: dr.zeman@quick.cz
Andrea Vernerová, RC Brandýs-Boleslav (av)
tel.: +420 602 386 359
e-mail: ada99@mbox.vol.cz
další členové redakční rady:
Augustin Čermák, ICC CEEMA a RIBI, RC H. Králové
Petr Fencl, sekretář distriktu, RC Č. Budějovice
Roman Gronský, PDG, RC Olomouc-City
Jan Hladký, zástupce vydavatele, RC Praha
Petr Jan Pajas, DG, RC Praha City
Tomáš Prejda, RTC, RTC Ostrava
Jozefa Poláková, DGE, RC Košice
František Ryneš, DGN, RC Třebíč
Vladimír Skalský, RC Praha City
anglický překlad přílohy RGN - For Foreigners:
Libor Trejdl (lt)

ROTARACT
• Brandýs-Boleslav – v zakládání • Brno
• Hradec Králové • Ostrava
• Ostrava International – v zakládání • Plzeň
• Praha

grafická úprava a sazba:
Igor Ondřej, agentura Red Cat

ROTEX CZ

adresa redakce:
ROTARY GOOD NEWS
Business centrum U Hájků
Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1

Slovenská republika
ROTARY KLUBY
• Banská Bystrica • Bratislava
• Bratislava Danube • Bratislava International
• Košice • Košice Country • Liptovský Mikuláš
• Martin • Nitra • Nitra–Harmony
• Nové Zámky • Piešany • Poprad • Rožňava
• Spišská Nová Ves • Trenčín • Zvolen • Žilina
ROTARACT
• Liptovský Mikuláš • Trenčín – v zakládání
• Nitra • Žilina
ROTARY INTERNATIONAL
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